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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang  

pembelajaran gerak dasar tolakan lompat jauh gaya jongkok melalui permainan 

lompat parit di kelas V SDN Cilangkap I Kecamatan Buahdua Kabupaten 

Sumedang, maka peneliti dapat  membuat kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan gerak dasar tolakan dalam 

lompat jauh gaya jongkok, dimulai dari data awal semua komponrn keseluruhan 

baru  mencapai 62%, belum mencapai target. Sedangkan di siklus I menunjukkan 

bahwa hasil kegiatan merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

jumlah hasil keseluruhan komponen adalah 70%. Di siklus II persentase total yang 

diperoreh dalam perencanaan pembelajaran mencapai 82%. Dalam siklus III 

diperoleh hasil tentang pembuatan perencanaan pembelajaran  yang telah 

dipersiapkan oleh guru terjadi peningkatan pada seluruh komponen dengan tingkat 

ketercapaian 97%. Dengan demikian pada siklus III seluruh perencanaan 

pembelajaran telah mencapai target yang telah ditetapkan. 

2. Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan nyata yang dilaksanakan 

oleh guru untuk menilai kinerja guru selama proses pembelajaran dilaksanakan. 

Pada data awal diperoleh hasil  dari seluruh prosentase keseluruhan baru mencapai 

65%. Mengingat hasil observasi pada pelaksanaan pembelajaran tersebut kurang 

berhasil, maka diperlukan upaya untuk memperbaiki agar dapat mencapai hasil 

yang lebih meningkat persentase keberhasilannya. Dengan demikian secara 

keseluruhan kinerja guru pada pembelajaran siklus I mencapai 75%, tetapi masih 

banyak kekurangannya yang perlu diperbaiki  pada siklus selanjutnya. Dengan 

demikian secara keseluruhan kinerja guru pada pembelajaran siklus II  baru  

mencapai 84%, walaupun telah terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan 

siklus I, tetapi dapat dikatan belum mencapai target, dengan demikian guru 
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berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sampai mengalami perubahan  ke  arah 

pencapaian target yang telah ditentukan pada siklus selanjutnya. Dari siklus III 

diperoleh hasil kinerja guru dari seluruh komponen yang diamati telah mencapai 

target 96%. Dengan demikian secara keseluruhan kinerja guru pada pembelajaran 

siklus III telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 90%. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Dengan penerapan permainan lompat parit dalam meningkatkan gerak dasar 

tolakan lompat jauh gaya jongkok menunjukkan adanya peningkatan terhadap 

kemampuan siswa yang signifikan. Berdasarkan hasil tes praktek tolakan lompat 

jauh gaya jongkok yang telah dilaksanakan siswa, diperoleh data dari data awal, 

siklus I sampai dengan siklus III. Dari data awal hasil belajar siswa mencapai 

KKM, jumlah siswa 4 orang atau  19% yang tuntas, sedangkan 17 siswa atau 81% 

belum tuntas. Pada siklus I jumlah siswa yang telah tuntas 10 siswa (48%), hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan dari data awal yang berjumlah 4 siswa (19%). 

Pada siklus II siswa yang telah tuntas bertambah menjadi 16 siswa (76%) atau 

bertambah dari siklus I. Selanjutnya pada siklus III siswa yang telah tuntas 

berjumlah 19 siswa bertambah 3 siswa, sehingga tingkat ketuntasan pada siklus III 

menjadi 91%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian hasil 

belajar siswa telah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh dalam peneilian, maka 

peneliti sarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

a. Guru penjas harus mampu dalam mengelola siswa dalam proses pembelajaran 

baik dengan menciptakan pembelajaran yang melibatkan siswa menjadi aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan dengan menggunakan, metode, dan strategi 

pembelajaran melalui pendekatan permainan dalam proses pembelajaran. 

Terutama pada pembelajaran penjas di sekolah dasar (SD). 

b. Dengan menggunakan berbagai permainan dalam proses pembelajaran penjas 

khususnya dalam materi pembelajaran altelik, maka guru dapat mempersiapkan 
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alat dan fsilitas yang akan digunakan seefektif mungkin, serta dapat 

menjelaskan setiap bentuk permaianan yang akan diterapkan pada materi yang 

akan diberikan kepada siswa. 

c. Guru hendaknya selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

mengemban tugas profesinya, dalam rangka membantu siswa untuk meningkat 

kemampuan dalam belajar. Dengan demikian guru akan selalu memilih dan 

memilah model pembelajaran akan diterapkan kepada siswa. 

2. Bagi Siswa 

a. Dalam menggunakan permainan lompat parit terhadap belajar gerak dasar 

tolakan lompat jauh gaya jongkok, hendaknya selalu memperhatikan petunjuk 

yang diberikan guru, agar dalam melaksanakan permainan lompat parit tersebut 

sesuai dengan cara dan tujuan yang akan dicapai. 

b. Dengan mengikuti berbagai permainan di dalam belajar gerak dasar bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan berbagai gerak dasar 

tersebut, sehingga memudahkan untuk mempelajari gerakan-gerakan yang 

lebih lanjut. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat membantu untuk tercapainya diselenggarakan tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

b. Dapat menerapkan berbagai bentuk permainan dalam pembelajaran atletik, 

khususnya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam melalukan gerak 

dasar tolakan lompat jauh gaya jongkok. 

c. Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan strategi pembelajaran dalam  

pelaksanaan  proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi Peneliti Lain 

a. Agar mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menyiapkan berbagai metode 

yang tepat, dan berbagai bentuk permainan dalam melaksanakan pembelajaran 

penjas. 

b. Agar dapat mengembangkan berbagai permainan sebagai strategi pembelajaran 

dalam upaya mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

SIKLUS I 

Nama Sekolah   : SDN Cilangkap I 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas  / Semester  : V (lima) / II (dua) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

Standar Kompetensi  :  Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke  

dalam permainan dan olahraga dengan peraturan  

yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung            

didalamnya. 

Kompetensi Dasar  :  Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang  

dimodifikasi serta nilai-nilai semangat, 

sportivitas, kerjasama, percaya diri dan kejujuran. 

 

Indikator :   Melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat melakukan sikap awalan pada tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar 

2. Siswa dapat melakukan sikap tolakan pada  tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar. 

3. Siswa dapat melakukan sikap mendarat pada tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar. 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok) 

1.   Tolakan lompat jauh gaya jongkok 
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C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Demonstrasi 

3. Praktek  

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Siswa dibariskan, guru memimpin do’a 

2. Mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran. 

3. Guru memimpin siswa melakukan pemanasan, dengan melakukan 

peregangan dinamis dan statis ditereuskan lari mengelilingi 

lapangan. 

4. Guru melakukan apersepsi tentang gerak dasar tolakan lompat jauh 

gaya jongkok melalui permainan lompat parit  yang akan dipelajari 

siswa. 

 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

Pada kegiatan inti dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan tentang permainan lompat parit 

dalam bentuk perlombaan. 

2. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, dalam formasi yang telah 

diatur menghadap ke arah lintasan untuk melakukan perlombaan 

lompat parit dengan jarak melompat 75cm. 

3. Siswa melakukan perlombaan lompat parit dengan awalan, 

menggunakan kaki kanan dan kembali menggunakan kaki kiri, 

secara bolak-balik. 

4. Siswa yang memenangkan perlombaan adalah siswa yang lebih 

dahulu kembali ke tempat semula dalam barisan dengan ketentuan 

melakukan lompat parit dengan sikap yang benar. 

5. Siswa melakukan lompat jauh dengan awalan. 
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 Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Siswa dibariskan untuk melakukan pendinginan. 

2. Melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran dengan melaksanakan 

lompat jauh dengan penilaian unsur-unsur tolakan. 

3. Guru memberi pengarahan kepada siswa untuk memberikan tugas 

melakukan lompat di rumah masing-masing. 

4. Siswa dibubarkan dengan tertib. 

 

E. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Atletik. Karangan Tatang Muhtar,  

2. Pluit 

3. Bak lompat jauh 

4. Tali Rapia 

5. Botol  

 

F. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  : Tes dilakukan pada waktu akhir Pembelajaran 

2. Jenis Tes  : Tes Perbuatan  

3. Alat Tes  : Format Penilaian 

4. Kriteria Penilaian : 

 

A. Kriteria Penilaian  

1. Skor 3 siswa mampu melakukan lari ancang-ancang dalam awalan 

lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum bertolak. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan lari ancang-ancang dalam 

awalan lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak. 

3. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan lari ancang-ancang dalam 

awalan lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak. 
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1. Skor 3 siswa  manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan tolak, 

dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

2. Skor 2 siswa  kurang manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan 

tolak, dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

3. Skor 1 siswa  tidak manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan 

tolak, dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

1. Skor 3 siswa mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua kaki 

diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua 

kaki   diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

3. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua 

kaki diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

 

B. Deskriptor  

1. Indikator Sikap Awalan 

a. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing 

siswa . menambah lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir dari 

ancang-ancang 

2. Indikator Sikap Tolakan 

a. Ayunkan paha kaki ke posisi horijontal dan dipertahankan, liruskan 

sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu bertolak, bertolak 

kedepan dan ke atas, sudut tolakan sekitar 45 derajat, saat kaki 

tolak menolak kaki pada pangkal titik berat badan ke atas, 

kemudian kaki tolak menyusul kaki ayun, Saat melayang kedua 
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kaki sedikit ditekuk, sehingga posisi badan dalam keadaan sikap 

jongkok, kedua kaki diacungkan ke depan, bersamaan dengan 

meluruskan kedua lengan ke depan. 

  

3. Indikator Sikap Mendarat 

b. Kedua kaki diacungkan ke depan, kepala ditundukkan ke depan, 

kedua lengan diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh 

pasir, sikap kaki mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit 

menekuk. 

(Dadan 2010: 20) 

 

Nilai Akhir =  x 10 
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Format Penilaian Tes Tolakan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 

Skor Nilai 

Keterangan  

Sikap  

Awalan 

Sikap  

Tolakan 

Sikap 

Mendarat T TT 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Usep Kusnadi               

2 Ade Romi              

3 Hendra .S              

4 Darman .H              

5 Andini Nur              

6 Kiki Mulyana              

7 Ade Pindy              

8 Anggun .Y              

9 Ade Adam              

10 Asep Pirman              

11 Hapid ,A              

12 Fahrul Aripin              

13 Gina Aini               

14 Ade Kuswara              

15 Ade Ginanjar              

16 Dede Usep              

17 Wiwin .W              

18 Dede .K              

19 Fariz Maulana              

20 Sabila Candra              

21 Adit Triana              

Jumlah               

Persentase (%)              

 

 

 

Guru Pamong, 

 

Cicih Eliana S.Pd 

NIP. 196304271983052002 

               Sumedang, 17 Maret 2014 

                 Guru Praktikan, 

 

 

                Zamzam Nurzaman .H 

             NIM. 1003888 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Wintaya S.Pd 

NIP. 196308101984101005 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

SIKLUS II 

Nama Sekolah   : SDN Cilangkap I 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas  / Semester  : V / II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke  

 dalam permainan dan olahraga dengan peraturan    

 yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung 

 didalamnya. 

Kompetensi Dasar  : Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang  

 dimodifikasi serta nilai-nilai semangat, sportivitas,  

 kerjasama, percaya diri dan kejujuran. 

 

Indikator  : Melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat melakukan sikap awalan pada tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar 

2. Siswa dapat melakukan sikap tolakan pada  tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar 

3. Siswa dapat melakukan sikap mendarat pada tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar. 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok) 

1. Tolakan lompat jauh gaya jongkok 
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C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Praktek 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Siswa dibariskan, guru memimpin do’a. 

2. Mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran. 

3. Guru memimpin siswa melakukan pemanasan, dengan melakukan 

peregangan dinamis dan statis, diteruskan melakukan lari mengelilingi 

lapangan. 

4. Guru melakukan apersepsi tentang materi gerak dasar tolakan lompat 

jauh  yang akan dipelajari siswa. 

 

 Kegiatan Inti (50 menit) 

Pada kegiatan inti dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan tentang permainan lompat parit, 

dengan melompati rintangan berupa tali rapia yang dibentangkan 

dengan botol, dengan jarak lompat 90 cm. 

2. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, dalam formasi yang telah diatur 

menghadap ke arah lintasan rintangan tali rapia. 

3. Siswa melakukan  lompat parit  dengan melompati tali rapia dengan 

berjarak lompatan 90 cm dengan berlomba. 

4. Siswa yang telah melakukan lompat parit kembali ke belakang barisan 

kelompok masing-masing. 

5. Siswa melakukan latihan lompat jauh dengan awalan. 
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 Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa dibariskan untuk melakukan pendinginan. 

2. Melaksanakan evaluasi/tes praktek pada akhir pembelajaran dengan 

melaksanakan lompat jauh dengan penilaian unsur-unsur tolakan. 

3. Guru memberi pengarahan kepada siswa untuk membrikan tugas dan 

tindak lanjut. 

4. Siswa dibubarkan dengan tertib. 

 

E. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Penjasorkes untuk siswa SD-MI kelas V. Karangan Dadan – Giri 

Verianti . Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional. 

2. Buku Atletik. Karangan Tatang Muhtar,  

3. Pluit 

4. Bak lompat jauh 

5. Tali rapia 

6. Botol  

 

F. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian : Tes dilakukan pada waktu akhir  Pembelajaran 

2. Jenis Tes  : Tes Perbuatan  

3. Alat Tes          : Format Penilaian 

4. Kriteria Penilaian : 

A. Kriteria Penilaian  

1. Skor 3 siswa mampu melakukan lari ancang-ancang dalam awalan 

lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum bertolak. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan lari ancang-ancang dalam 

awalan lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak. 

3. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan lari ancang-ancang dalam 

awalan lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak. 
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1. Skor 3 siswa  manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan tolak, 

dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

2. Skor 2 siswa  kurang manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan 

tolak, dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

3. Skor 1 siswa  tidak manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan 

tolak, dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

1. Skor 3 siswa mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua kaki 

diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua 

kaki   diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

3. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua 

kaki diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

 

B. Deskriptor  

1. Indikator Sikap Awalan 

a. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing 

siswa . menambah lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir dari 

ancang-ancang 

2. Indikator Sikap Tolakan 

a. Ayunkan paha kaki ke posisi horijontal dan dipertahankan, liruskan 

sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu bertolak, bertolak 

kedepan dan ke atas, sudut tolakan sekitar 45 derajat, saat kaki 

tolak menolak kaki pada pangkal titik berat badan ke atas, 

kemudian kaki tolak menyusul kaki ayun, Saat melayang kedua 



 

111 
 

 
 

kaki sedikit ditekuk, sehingga posisi badan dalam keadaan sikap 

jongkok, kedua kaki diacungkan ke depan, bersamaan dengan 

meluruskan kedua lengan ke depan, 

3. Indikator Sikap Mendarat 

a. Kedua kaki diacungkan ke depan, kepala ditundukkan ke depan, 

kedua lengan diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh 

pasir, sikap kaki mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit 

menekuk. 

(Dadan 2010: 20) 

 

Nilai Akhir =  x 10 
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Format Penilaian Tes Tolakan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 

Skor Nilai 

Keterangan  

Sikap  

Awalan 

Sikap  

Tolakan 

Sikap 

Mendarat T TT 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Usep Kusnadi               

2 Ade Romi              

3 Hendra .S              

4 Darman .H              

5 Andini Nur              

6 Kiki Mulyana              

7 Ade Pindy              

8 Anggun .Y              

9 Ade Adam              

10 Asep Pirman              

11 Hapid ,A              

12 Fahrul Aripin              

13 Gina Aini               

14 Ade Kuswara              

15 Ade Ginanjar              

16 Dede Usep              

17 Wiwin .W              

18 Dede .K              

19 Fariz Maulana              

20 Sabila Candra              

21 Adit Triana              

Jumlah               

Rata-rata              

Persentase (%)              

 

 

 

Guru Pamong, 

 

Cicih Eliana S.Pd 

NIP. 196304271983052002 

                Sumedang, 17 April 2014 

                Guru Praktikan, 

 

 

                Zamzam Nurzaman. H 

             NIM. 1003888 
 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

Wintaya S.Pd 

NIP. 19630810198410100 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

SIKLUS III 

Nama Sekolah   : SDN Cilangkap I 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas  / Semester  : V / II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke  

dalam permainan dan olahraga dengan peraturan    

yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. 

Kompetensi Dasar  : Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang  

dimodifikasi serta nilai-nilai semangat, sportivitas,  

kerjasama, percaya diri dan kejujuran. 

 

Indikator : Melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat melakukan sikap awalan pada tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar 

2. Siswa dapat melakukan sikap tolakan pada  tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar 

3. Siswa dapat melakukan sikap mendarat pada tolakan lompat jauh gaya 

jongkok dengan teknik yang benar. 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok) 

1. Tolakan lompat jauh gaya jongkok 
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C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Praktek 

  

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Siswa dibariskan, guru memimpin do’a 

2. Mengabsen siswa untuk mengecek kehadiran. 

3. Guru memimpin siswa melakukan pemanasan, dengan melakukan 

peregangan dinamis dan statis, diteruskan melakukan lari mengelilingi 

lapangan. 

4. Guru melakukan apersepsi tentang materi gerak dasar tolakan lompat 

jauh  yang akan dipelajari siswa. 

 

 Kegiatan Inti (50 menit) 

Pada kegiatan inti dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan tentang permainan lompat parit, 

dengan melompati rintangan berupa tali rapia yang dibentangkan 

dengan botol, dengan jarak lompat 110 cm. 

2. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, dalam formasi yang telah diatur 

menghadap ke arah lintasan rintangan tali rapia. 

3. Siswa melakukan  lompat parit  dengan melompati tali rapia dengan 

berjarak lompatan 90 cm dengan berlomba. 

4. Siswa yang telah melakukan lompat parit kembali ke belakang barisan 

kelompok masing-masing. 

5. Siswa melakukan latihan lompat jauh dengan awalan. 
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 Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa dibariskan untuk melakukan pendinginan. 

2. Melaksanakan evaluasi/tes praktek pada akhir pembelajaran dengan 

melaksanakan lompat jauh dengan penilaian unsur-unsur tolakan. 

3. Guru memberi pengarahan kepada siswa untuk membrikan tugas dan 

tindak lanjut. 

4. Siswa dibubarkan dengan tertib. 

 

E. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Penjasorkes untuk siswa SD-MI kelas V. Karangan Dadan – Giri 

Verianti . Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional. 

2. Buku Atletik. Karangan Tatang Muhtar,  

3. Pluit 

4. Bak lompat jauh 

5. Tali rapia 

6. Botol  

 

F. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian : Tes dilakukan pada waktu akhir  Pembelajaran 

2. Jenis Tes  : Tes Perbuatan  

3. Alat Tes          : Format Penilaian 

4. Kriteria Penilaian : 

A. Kriteria Penilaian  

1. Skor 3 siswa mampu melakukan lari ancang-ancang dalam awalan 

lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum bertolak. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan lari ancang-ancang dalam 

awalan lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak. 

3. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan lari ancang-ancang dalam 

awalan lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak. 
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1. Skor 3 siswa  manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan tolak, 

dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

2. Skor 2 siswa  kurang manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan 

tolak, dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

3. Skor 1 siswa  tidak manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan 

tolak, dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

1. Skor 3 siswa mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua kaki 

diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua 

kaki   diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

3. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua 

kaki diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan 

diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

 

B. Deskriptor  

1. Indikator Sikap Awalan 

a. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing 

siswa . menambah lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum 

bertolak, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir dari 

ancang-ancang 

2. Indikator Sikap Tolakan 

a. Ayunkan paha kaki ke posisi horijontal dan dipertahankan, liruskan 

sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu bertolak, bertolak 

kedepan dan ke atas, sudut tolakan sekitar 45 derajat, saat kaki 

tolak menolak kaki pada pangkal titik berat badan ke atas, 

kemudian kaki tolak menyusul kaki ayun, Saat melayang kedua 
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kaki sedikit ditekuk, sehingga posisi badan dalam keadaan sikap 

jongkok, kedua kaki diacungkan ke depan, bersamaan dengan 

meluruskan kedua lengan ke depan, 

3.   Indikator Sikap Mendarat 

a. Kedua kaki diacungkan ke depan, kepala ditundukkan ke depan, 

kedua lengan diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh 

pasir, sikap kaki mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit 

menekuk. 

(Dadan 2010: 20) 

 

Nilai Akhir =  x 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

 
 

Format Penilaian Tes Tolakan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 

Skor Nilai 

Keterangan  

Sikap  

Awalan 

Sikap  

Tolakan 

Sikap 

Mendarat T TT 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Usep Kusnadi               

2 Ade Romi              

3 Hendra .S              

4 Darman .H              

5 Andini Nur              

6 Kiki Mulyana              

7 Ade Pindy              

8 Anggun .Y              

9 Ade Adam              

10 Asep Pirman              

11 Hapid ,A              

12 Fahrul Aripin              

13 Gina Aini               

14 Ade Kuswara              

15 Ade Ginanjar              

16 Dede Usep              

17 Wiwin .W              

18 Dede .K              

19 Fariz Maulana              

20 Sabila Candra              

21 Adit Triana              

Jumlah               

Persentase (%)              

 

 

 

Guru Pamong, 

 

Cicih Eliana S.Pd 

NIP. 196304271983052002 

                Sumedang, 8 Mei 2014 

               Guru Praktikan, 

 

 

                Zamzam Nurzaman. H 

             NIM. 1003888 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

Wintaya S.Pd 

NIP. 196308101984101005 
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Lampiran 4 

 

IPKG 1 

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU (penjas) 

(Kemampuan Merencanakan Pembelajaran) 

 

No 
Komponen Rencana Pembelajaran  

 
Penilaian 

Skor 

Tafsiran 

A 
PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN LOMPAT 
JAUH GAYA JONGKOK 

4 3 2 1 SB B C K 

 1. Rumusan tujuan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok          

 2. Kejelasan rumusan lompat jauh gaya jongkok          

 3. Kejelasan cakupan rumusan lompat jauh gaya jongkok          

 4. Kesesuaian dengan kompetensi dasar lompat jauh gaya 
jongkok 

         

 Jumlah          

 Prosentase %  

B MENGEMBANGKAN DAN 

MENGORGANISASIKAN  MATERI \ MEDIA 
SUMBER BELAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN 

LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

         

 1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 
pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 3. Memilih sumber belajar, buku atletik Drs. Tatang Muhtar 
M.S,i 

         

 4. Memilih metode pembelajaran lompat jauh gaya jongkok          

 Jumlah           

 Prosentase   

C MERENCANAKAN SKENARIO KEGIATAN 
PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

         

 1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok 
         

 2. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran lompat 
jauh gaya jongkok 

         

 3. Menentukan alokasi waktu pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok 
         

 4. Kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan 
pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 5. Kesesuaian metode, materi, dan peserta didik dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok  
         

 Jumlah           

 Prosentase   

D MERENCANAKAN PROSEDUR, JENIS DAN 

MENYIAPKAN ALAT PENILAIAN LOMPAT JAUH 

GAYA JONGKOK 

         

 1  Menentukan proses dan jenis penilaian lompat jauh gaya 

jongkok 
         

 1. Membuat alat penilaian lompat jauh gaya jongkok          

 2. Menentukan kriteria penilaian lompat jauh gaya jongkok          

 Jumlah           

 Prosentase   

E TAMPILKAN DOKUMEN RENCANA PEMBELAJARAN 

LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 
         

 1. Kebersihan dan kerapihan lompat jauh          

 2. Penggunaan bahasa lompat jauh          

 Jumlah           

 Prosentase   

 Prosentase Total  
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PENJELASAN SKALA PENILAIAN IPKG 1 

 

A. Perumusan Tujuan Pembelajaran Lompat Jauh 

1. Merumuskan Tujuan Pembelajaran Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Penjelasan : 

Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rumusan Tujuan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok berdasarkan 

standar kompetensi dasar dan indikator dengan dilengkapi komponen-

komponen tujuan yang dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan Tujuan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dinyatakan 

lengkap, bila memenuhi komponen-komponen: 

 Subyek belajar (A=Audience) 

 Tingkah laku dapat diukur (B=Behavior) 

 Kondisi (C=Condition) 

 Kriteria Keberhasilan (D=Degree) 

 Tujuan pembelajaran berurutan secara logis, dari yang mudah ke 

yang sukar, dari yang sederhana ke yang komplek, dari yang konkrit 

ke yang abstrak, dari ingatan hingga evaluasi. 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Rumusan Tujuan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok tidak 

jelas dan tidak lengkap 

Rumusan Tujuan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok jelas 

tapi tidak lengkap atau tidak jelas tapi lengkap 

Rumusan Tujuan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok jelas 

dan lengkap, atau jelas dan logis, atau lengkap dan logis 

Rumusan Tujuan lompat jauh gaya jongkok khusus jelas, lengkap, 

dan disusun secara logis. 
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B. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi lompat jauh gaya 

jongkok, tali rapia, botol, (alat bantu pembelajaran) dan sumber belajar 

buku atletik karangan Tatang Muhtar M.S,i. 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran l;ompat 

jauh gaya jongkok. 

Penjelasan: 

 Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran,    

perlu   dipertimbangkan descriptor-deskriptor berikut: 

a. Cakupan materi (keleluasaan dan kedalaman) yang sesuai dengan kurikulum 

b. Sistematika materi 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuian dengan perkembangan terakhir dalam bidangnya) 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala berikut: 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d  

 

2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran (media) 

Penjelasan: 

Yang dimaksud alat bantu pembelajaran (media), adalah segala sesuatu 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan 

siswa belajar (misalnya : bak lompat, peluit, tali rapia dan botol). 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Direncanakan penggunaan satu macam permainan tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam permainan tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam permainan yang sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam permainan yang sesuai dengan tujuan. 
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3. Memilih Sumber Belajar lompat jauh gaya jongkok 

Penjelasan: 

Sumeber belajar dapat berupa narasumber, buku paket, buku 

perlengkapan, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor seperti di bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan perkembangan siswa 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang diajarkan 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

4. Memilih Metode Pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

Penjelasan : 

Metode adalah cara guru dalam mensiasati murid agar terjadi 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Direncanakan penggunaan satu macam metode tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam metode tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan satu metode yang sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam metode yang 

sesuai demgan tujuan 
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C. Merencanakan Skenario Kegiatan Pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok 

1. Menentukan Jenis Kegiatan Pembelajaran 

Penjelasan: 

Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan guru, 

observasi, diskusi, belajar kelompok, melakukan praktek, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat diharapkan 

dengan maksud agar perbedaan individual siswa dapat dilayani, dengan 

susasana menyenangkan siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Sesuai dengan tujuan 

b. Sesuai dengan perkembangan anak 

c. Sesuai dengan bahan yang diajarkan 

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia 

e. Sesuai dengan sarana dan atau lingkungan yang tersedia 

f. Bervariasi 

g. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan 

h. Memungkinkan keterlibatan siswa 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Poin a, b 

Poin a, b, c, d 

Poin a, b, c, d, e, f 

Poin a, b, c, d, e, f, g, h 

 

2. Menyusun Langkah-langkah Pembelajaran lompat jauh gaya jongkok  

Penjelasan: 

Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran yang 

direncanakan guru sejak awal sampai akhir pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian  sebagai berikut: 



 

124 
 

 
 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup tetapi tidak 

rinci 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara rinci 

tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara rinci dan 

sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara rinci 

serta sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran 

 

 

3. Menentukan Alokasi Waktu Pembelajaran lompat jauh gaya jongkok  

Penjelasan: 

Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk setiap tahapan 

jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 

pembukaan inti, dan penutup seperti pada deskriptor berikut: 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada RPP 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, inti, dan 

penutup) dicantumkan 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar dari pada jumlah waktu 

kegiatan pembukaan dan penutup 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-langkah 

pembelajaran dirinci secara proposional. 

 



 

125 
 

 
 

4. Kesesuaian metode, materi dan tuhuan pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok 

Penjelasan: 

Metode dan materi dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, 

karakteristik, afektif dan keterampilan motorik anak didik. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Dicantumkan metode, materi yang dapat memudahkan peserta didik 

Dicantumkan metode dan materi  pembelajaran sesuai dengan 

tujuan 

Dicantumkan berbagai metode sesuai dengan materi dan tujuan 

Dicantumkan berbagai metode sesuai dengan materi dan tujuan 

secara fleksibel. 

5. Kesesuaian Metode, Materi dan Peserta Didik 

Penjelasan : 

Metode dan materi dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, 

karakteristik, efektif dan keterampilan mtorik anak didik. 

Untuk menilai butiran ini digunakan skala : 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Dicantumkan metode, materi yang dapat memudahkan peserta didik 

Dicantumkan metode dan materi  yang didapat didemontrasikan 

peserta didik. 

Dicantumkan metode, materi yang dapat menyebabkan perubahan 

perilaku setiap peserta didik. 

Dicantumkan metode, materi yang dapat menyebabkan perubahan 

watak, sikap dan keterampilan peserta didik 
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D. Merencanakan Prosedur, Jenis, dan Menyiapkan Alat Penilaian 

1. Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan : 

Prosedur penilaian meliputi : 

 Penilaian awal 

 Penilaian tengah atau dalam proses 

 Penilaian akhir 

Jenis penilaian meliputi 

 Unjuk kerja 

 Tes tertulis atau lisan 

 Produk 

 Proyek (penugasan) 

 Portofolio 

 

 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Tercamtum prosedur atau jenis penilaian tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai dengan 

tujuan 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian salah satu diantaranya 

sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian keduanya sesuai dengan 

tujuan secara rinci 

 

2. Membuat alat penilaian sesuai dengan tujuan 

Penjelasan : 
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Yang dimaksud alat penilaian adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi, mengungkap perubahan prilaku setelah 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut : 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Tidak tercamtum alat penilaian yang sesuai dengan bentuk penilaian 

Alat penilaian ada tetapi tidak sesuai dengan bentuk perubahan dan 

tidak lengkap 

Alat penilaian ada sesuai dengan bentuk perubahan tetapi tidak 

lengkap 

Alat penilaian ada sesuai dengan bentuk perubahan dan lengkap 

 

3. Menentukan kriteria penilaian 

Penjelasan : 

Kriteria penilaian adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian sebagai rambu-

rambu untuk memperoleh informasi keberhasilan anak dalam belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Menuliskan deskriptor keberhasilan secara jelas 

b. Kriteria penulisan ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami 

c. Tafsiran penilaian mewakili hasil kegiatan 

d. Deskriptor atau kunci jawaban jelas dan sesuai dengan alat penilaian 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran  

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 
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E. Tampilan Dokumen Rencana Pembelajaran 

1. Kebersihan dan Kerapihan dalam Pembelajaran Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Penjelasan : 

Kebersihan dan kerapihan pembelajaran dapat dilihat dari penampilan fisik 

rencana pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah 

b. Tidak banyak coretan 

c. Bentuk dan ukuran tulisan baku 

d. Tulisan tegak bersambung 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam Rencana Pembelajaran 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

2. Penguasaan Bahasa Tulis 

Penjelasan : 

Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran hendaknya 

mengikuti kaidah bahasa tulis yang baik dan komunikatif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif, mudah dimengerti dan dilaksanakan 

b. Pilihan kata tepat 

c. Struktur kalimat baku 

d. Struktur penulisan sesuai dengan EYD. 

SKOR/

NILAI 
PENJELASAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 
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Lampiran 5                                  

IPKG 2 

Pelaksanaan Pembelajaran (Kinerja Guru) 

No 

 

Komponen Pelaksanaan Pembelajaran  

 

Penilaian 
Skor 

Tafsiran 

A PRA PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 4 3 2 1 SB B C K 

 1. Kesiapan lapangan, bak pasir, peluit, dan media tali rapia, botol,  

dalam pembelajaran lompat  jauh gaya jongkok 

         

 2. Memeriksa kesiapan siswa dalam pembelajaran lompat jauh gaya 
jongkok 

         

 Jumlah          

 Prosentase  

B MEMBUKA PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA 
JONGKOK 

         

 1. Melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan setatis, dinamis dan 

diteruskan berlari mengelilingi lapangan 

         

 2. Menyiapkan komponen (tujuan) yang akan dicapai dan rencana 
kegiatan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 Jumlah           

 Prosentase   

C MENGELOLA INTI PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA 

JONGK 

         

 1. Memberikan petunjuk dan contoh gerakan lompat jauh gaya 

jongkok yang benar 

         

 2. Mengenal respon dan pertanyaan siswa tentang lompat jauh gaya 
jongkok 

         

 3. Melakukan komunikasi lisan, isyarat, dan gerakan badan dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok  

         

 4. Memicu dan memelihara ketertiban siswa dalam melaksanakan 
pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 5. Memantapkan penguasaan keterampilan gerak dasar awalan, 

tolakan dan mendarat dalam pembewlajaran lompat jauh gaya 

jongkok  

         

 Jumlah          

 Prosentase   

D MENDEMONSTRASIKAN KEMAMPUAN KHUSUS DALAM 

PEMBELAJARAN PENJAS LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

         

 1. Merangkai gerakan sikap awalan, tolakan dan mendarat dalam 
pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 2. Memberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa melakukan 

aktivitas gerak dasar lompat jauh 

         

 3. Membimbing siswa melakukan gerakan dan melakukan aktivitas 
gerak dasar untuk melakukan lompatan atau gerakan dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 4. Memberikan pertolongan kepada siswa yang mengalami kesulitan 
dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok 

         

 5. Penggunaan media tali rapia yang diikatkan dengan botol dan suara 

peluit dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

         

 Jumlah           

 Prosentase   

E MELAKSANAKAN EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR 

LOMPAT JAUH  GAYA JONGKOK 

         

 1. Melaksanakan penilaian selama proses dan akhir pembelajaran 
lompat jauh gaya jongkok 

         

 2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok 

         

 Jumlah          

 Prosentase   

F KESAN UMUM KINERJA GURU LOMPAT JAUH GAYA 

JONGKOK 

         

 1. Keefektipan proses pembelajaran lompat jauh gaya jongkok          

 2. Penampilan guru dalam pembelajaran lompat jauh           

 Jumlah          

 Prosentase   

 Prosentase total   
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PENJELASAN SKALA PENILAIAN IPKG 2 

 

A. PRA PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK  

Penjelasan: 

1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran 

Kesiapan ruang (misalnya lapangan), alat pembelajaran (missalnya bak 

lompat, peluit), dan media (missanya tali rapia, botol) 

Penjelasan : 

Dalam mempersiapkan sarana, prasarana dan media pembelajaran perlu 

diperhatikan descriptor berikut : 

a. Kesediaan sarana dan prasarana terbatas tetapi representatif. 

b. Ketersediaan alat dan media terbatas tetapi representatif. 

c. Kesiapan sarana dan prasarana yang memadai  

d. Kesiapan alat dan media yang memadai  

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam  Pembelajaran 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d  

 

2. Memeriksa kesiapan Siswa dalam melakukan pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok. 

Penjelasan : 

Dalam memeriksa kesiapan siswa perlu diperhatikan descriptor berikut : 

a. Memakai pakaian olahraga yang sopan 

b. Mengecek kondisi fisik dan siswa 

c. Memeriksa kemampuan awal siswa  

d. Mempertimbangkan jenis kelamin siswa 
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SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam  Pembelajaran 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

B. MEMBUKA PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA 

JONGKOK 

1. Melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan setatis, dinamis dan 

diteruskan berlari mengelilingi lapangan  

Penjelasan: 

Dalam melakukan kegiatan apersepsi dan pemanasan perlu diperhatikan 

deskriptor berikut: 

a. Mengaitkan meteri dengan pengalaman gerak anak  

b. Mengecek kehadiran siswa 

c. Melakukjan pemanasan setatis maupun dinamis 

d. Memimpin doa bersama sebelum kegiatan 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

 

1 

2 

3 

4 

Dalam  Pembelajaran 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

2. Menyiapkan komponen (tujuan) yang akan dicapai dan rencana kegiatan 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

Penjelasan : 
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Yang dimaksud menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan yang 

dilakukan adalah guru memulai belajar. 

Untuk memulai butir ini perlu diperhatikan deskripsi berikut : 

a. Menyampaikan tujuan belajar sebelum mulai kegiatan 

b. Berusaha memotifasi siswa 

c. Menyampaikan rencana sebelum kegiatan 

d. Memilih kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa  

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam  Pembelajaran 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

C. MENGELOLA INTI PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA 

JONGK  

1. Memberikan petunjuk dan contoh gerakan lompat jauh gaya jongkok yang 

benar. 

Penjelasan: 

a. Menjelaskan tugas gerak yang harus dilakukan siswa 

b. Menyampaikan kegiatan yang dipahami siswa 

c. Memberi contoh gerakan secara berulang 

d. Memberikan koreksi dan solusi  

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha guru 

untuk mengurangi kesulitan itu. 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha guru untuk 

mengurangi kesulitan tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan ada usaha guru untuk 

mengurangi kesulitan siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudah jelas dan mudah dipahami siswa. 
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2. Mengenal respon dan pertanyaan siswa tentang lompat jauh gaya jongkok. 

Penjelasan: 

Cara guru menangani respon dan inisiatif siswa. Untuk menilai butir ini     

digunakan skala penilaian berikut: 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

2 

3 

4 

Susunan bahan kebutuhan siswa 

Sistematika kegiatan berdasarkan tuntutan perkembangan siswa. 

Menyampaikan urutan gerak bagian kemudian keseluruhan 

Materi jelas dan mudah dimengerti siswa  

 

3. Melakukan komunikasi lisan, isyarat, dan gerakan badan dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. 

 Penjelasan: 

Kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan bahasa lisan, isyarat, dan 

gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran karakteristik 

b. Menyampaikan bahan melalui penjelasan lisan 

c. Melakukan pengamatan secara detail   

d. Aktivitas melalui demontrasi gerak 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

4. Memicu dan memelihara ketertiban siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. 

Penjelasan: 
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Memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang digunakan guru dalam 

mempersiapkan, menarik minat dan mendorong siswa untuk berpartisipasi 

dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru melakukan hal=hal 

berikut: 

a. Memilih formasi belajar yang sesuai 

b. Memberikan bimbingan agar siswa tertib 

c. Memberikan teguran yang mendidik 

d. Memberikan tindakan yang tegas bila siswa melakukan pelanggaran 

berulang kali. 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

5. Memantapkan penguasaan keterampilan gerak dasar awalan, tolakan dan 

mendarat dalam pembewlajaran lompat jauh gaya jongkok. 

Penjelasan: 

Kemampuan guru mementapkan penguasaan materi pembelajaran dengan 

cara memberikan contoh gerakan, manipulasi melalui gambar dan belajar 

berulang-ulang. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru melakukan hal=hal 

berikut: 

a. Guru memberikan contoh gerakan tapi tidak lengkap 

b. Guru memberikan contoh gerakan secara lengkap 

c. Guru memberikan contoh gerakan secara berulang-ulang dengan 

melibatkan siswa 

d. Guru membimbing siswa melakukan gerakan secara berulang dan 

penjelasan melalui gambar 
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SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

2 

3 

 

4 

Guru memberikan contoh gerakan tapi tidak lengkap 

Guru memberikan contoh gerakan secara lengkap 

Guru memberikan contoh gerakan secara berulang-ulang dengan 

melibatkan siswa 

Guru membimbing siswa melakukan gerakan secara berulang dan 

penjelasan melalui gambar 

 

D. MENDEMONSTRASIKAN KEMAMPUAN KHUSUS DALAM 

PEMBELAJARAN PENJAS LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK. 

1. Merangkai gerakan sikap awalan, tolakan dan mendarat dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. 

Penjelasan: 

Merangkai gerakan adalah mengkoordinasikan gerakan satu 

dengan gerakan lainnya menjadi gerakan yang utuh. 

Untuk memulai butiran ini perlu diperlukan deskriptor berikut : 

a. Mendemontrasikan gerakan bagian demi bagian 

b. Mengkordinasikan gerakan keseluruhan secara utuh 

c. Mengkaitkan setiap bagian dari gerakan yang utuh 

d. Menggabungkan gerakan bagian ke dalam gerakan keseluruhan 

secara utuh 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

2 

3 

4 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

2. Memberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa melakukan 

aktivitas gerak dasar lompat jauh. 
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Penjelasan : 

Untuk memulai butir ini perlu diperlakukan descriptor berikut : 

a. Melakukan koreksi gerakan siswa 

b. Mengarahkan siswa menuju gerakan yang benar 

c. Berusaha mengatasi kesulitan melalui gerak 

d. Member kesempatan mengulangi gerak secara leluasa 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

2 

3 

4 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

3. Membimbing siswa melakukan gerakan dan melakukan aktivitas gerak 

dasar untuk melakukan lompatan atau gerakan dalam pembelajaran 

lompat jauh gaya jongkok. 

 

E. MELAKSANAKAN EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR 

LOMPAT JAUH  GAYA JONGKOK.  

1. Melaksanakan penilaian selama proses dan akhir pembelajaran lompat 

jauh gaya jongkok.  

Penjelasan: 

Yang dimaksud penilaian proses adalah penilaian selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Melaksanakan penilaian dengan alat penilaian yang tepat 

b. Digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam perubahan 

perilaku gerak 

c. Penilaian untuk memperbaiki kesulitan siswa 

d. Penilaian untuk melihat proses belajar siswa 

 



 

137 
 

 
 

 

 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

2 

3 

4 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 

 

2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok. 

Penjelasan : 

Penilaian hasil belajar merupakan penilaian yang dilakukan di akhir 

pelajaran untuk melihat hasil belajar siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Melaksanakan di akhir pembelajaran 

b. Menggunakan teknik penilaian yang tepat 

c. Penilaian dimaksudkan memberikan kedudukan pada siswa 

d. Penilaian untuk meningkatkan motifasi belajar siswa 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

2 

3 

4 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 
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F. KESAN UMUM KINERJA GURU LOMPAT JAUH GAYA 

JONGKOK 

 

1. Keefektipan proses pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

Penjelasan: 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru terlibat langsung dalam pembelajaran gerak 

b. Guru memberi kesempatan untuk leluasa pada siswa untuk 

melakukan gerak 

c. Pakaian guru yang sesuai dengan kondisi lapangan 

d. Menutup pembelajaran dengan waktu yang direncanakan. 

 

SKOR/ 

NILAI 
PENJELASAN 

1 

2 

3 

4 

Poin a 

Poin a, b 

Poin a, b, c 

Poin a, b, c, d 
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Lampiran 6 

 

Hasil Belajar Tolakan Lompat Jauh Gaya Jongkok  

 

 

No Nama 

Aspek yang Dinilai 

Skor Nilai 

Keterangan  

Sikap  

Awalan 

Sikap  

Tolakan 

Sikap  

Mendarat T TT 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Usep. K               

2 Ade Romi              

3 Hendra .S              

4 Darman .H              

5 Andini Nur              

6 Kiki Mulyana              

7 Ade Pindy              

8 Anggun .Y              

9 Ade Adam              

10 Asep Pirman              

11 Hapid ,A              

12 Fahrul Aripin              

13 Gina Aini               

14 Ade Kuswara              

15 Ade Ginanjar              

16 Dede Usep              

17 Wiwin .W              

18 Dede .K              

19 Fariz. M              

20 Sabila.C              

21 Adit Triana              

Jumlah               

Persentase (%)              
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KETERANGAN 

 

A. Kriteria Penilaian   

3. Skor 3 siswa mampu melakukan lari ancang-ancang dalam awalan lompat 

jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum bertolak. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan lari ancang-ancang dalam awalan 

lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum bertolak. 

1. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan lari ancang-ancang dalam awalan 

lompat jauh gaya jongkok sedikit demi sedikit sebelum bertolak. 

 

3. Skor 3 siswa  manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan tolak, dan 

kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

2. Skor 2 siswa  kurang manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan 

tolak, dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

1. Skor 1 siswa  tidak manpu melakukan tolakan kaki mendekati papan tolak, 

dan kaki tolak tepat di atas papan tolak. 

 

3. Skor 3 siswa mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua kaki 

diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan diayunkan 

ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki mengeper tidak 

tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

2. Skor 2 siswa kurang mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua kaki   

diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan diayunkan 

ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki mengeper tidak 

tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

1. Skor 1 siswa tidak mampu melakukan sikap mendarat dengan kedua kaki 

diacungkan kedepan, kepala ditundukan kedepan, Kedua lengan diayunkan 

ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir dan Sikap kaki mengeper tidak 

tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 
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B. Deskriptor pengamatan teknik tolakan lompat jauh 

1. Indikator Sikap Awalan 

a. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing siswa . 

menambah lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertolak, 

pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir dari ancang-ancang 

2. Indikator Sikap Tolakan 

a. Ayunkan paha kaki ke posisi horijontal dan dipertahankan, liruskan sendi 

mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu bertolak, bertolak kedepan 

dan ke atas, sudut tolakan sekitar 45 derajat, saat kaki tolak menolak kaki 

pada pangkal titik berat badan ke atas, kemudian kaki tolak menyusul 

kaki ayun, Saat melayang kedua kaki sedikit ditekuk, sehingga posisi 

badan dalam keadaan sikap jongkok, kedua kaki diacungkan ke depan, 

bersamaan dengan meluruskan kedua lengan ke depan. 

3.  Indikator Sikap Mendarat 

a. Kedua kaki diacungkan ke depan, kepala ditundukkan ke depan, kedua 

lengan diayunkan ke depan pada waktu kaki menyentuh pasir, sikap kaki 

mengeper tidak tegang dan sendi lutut sedikit menekuk. 

(Dadan 2010: 20) 

 

Nilai Akhir =  x 100 
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Lampiran 7 

WAWANCARA GURU 

NAMA GURU  : Cicih Eliana S.Pd (guru pamong) 

HARI/TANGGAL  : Senin 7 April 2014 

WAKTU  : Jam 10.00 

 

 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Bagaimana komentar anda 

tentang pembelajaran gerak 

dasar tolakan lompat jauh gaya 

jongkok melalui permainan 

lompat parit? 

Bagus, karena semua siswa 

melakukan gerakan lompat parit itu 

dengan sungguh-sungguh dan 

bergembira.  

 

2 Bagaimana cara mengajar anda 

sebelum menggunakan strategi 

pembelajaran tersebut? 

Lebih menekankan pada tehnik-

tehnik dasar pada lompat jauh gaya 

jongkok. 

 

3 Adakah kesulitan yang anda 

dapatkan dari pembelajaran 

gerak dasar tolakan dalam 

lompat jauh gaya jongkok 

melalui permainan lompat parit? 

Tidak ada kesulitan, karena materi 

tersebut di kemas dalam permainan 

lompat parit 

 

4 Kendala apa saja yang anda 

hadapi dalam mengajar materi 

gerak dasar tolakan lompat jauh 

gaya jongkok selama ini? 

Tidak ada  

5 Apakah manfaat yang didapat, 

baik oleh siswa maupun guru 

dengan menggunakan permainan 

lompat parit? 

Siswa lebih mudah dan cepat 

memahami dan melaksanakan tehnik 

dasar tolakan lompat jauh gaya 

jongkok, unik guru menambah 

wawasan dalam mengajar. 
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Lampiran 8 

 

WAWANCARA SISWA 

NAMA SISWA  : Hendra. S 

HARI/TANGGAL  : Slasa 6 Mei 2014 

WAKTU  : Jam 09.20 

 

 

No Pertanyaan Jawaban keterangan 

1 Apakah kamu bersemangat 

dalam mengikuti 

pembelajaran gerak dasar 

tolakan lompat jauh melalui 

permainan lompat parit? 

Ya….. Karena saya 

bersemangat 

melakukan 

permainan itu 

2 Apakah kamu merasa senang 

dan tertarik mengikuti 

pembelajaran tersebut? 

Ya….. Karena saya suka 

sekali 

3 Apakah kamu suka bertanya 

selama pembelajaran 

berlangsung? 

Kadang-kadang Ya niar tahu 

4 Apakah kamu mengerti 

dengan penjelasan guru 

tentang gerak dasar tolakan 

melalui permainan lompat 

parit? 

Ya….. Karena saya suka 

5 Apakah kamu bisa melakukan 

tolakan melalui permainan 

lompat parit? 

Bisa… 

 

Karena sudah 

diberi penjelasan 
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Lampiran 9 

 

 CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah : SDN Cilangkap I 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas : V (lima) 

Materi   : Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Hari / Tanggal : 17 Maret 2014 

 

No 

Aktivitas 

 
Keterangan 

Guru 

 
Siswa 

1 Guru kurang memberikan 

contoh yang benar 

Siswa kurang merespon 

dalam pembelajaran 

 

2 Guru dalam mengajar lebih 

banyak menggunakan metode 

ceramah 

Siswa pada waktu guru 

melakukan absensi kurang 

memperhatikan 

 

3 Guru dalam melaksanakan 

penilaian proses kurang baik 

Siswa dalam kegiatan inti 

dalam perlombaan lompat 

parit kurang serius 

 

4 Guru kurang efektif dalam 

proses pembelajaran 

Siswa kurang termotivasi 

dalam melakukan 

perlombaan lompat parit 

 

 

Sumedang, 17 Maret 2014 

 

 

 

 Observer  
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Lampiran 10 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah                             : SDN Cilangkap I  

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas : V (lima) 

Materi   : Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Hari / Tanggal : 17 April 2014 

No 

Aktivitas 

 
Keterangan 

Guru 

 
Siswa 

1 Guru secara perlahan telah 

mampu mendemonstrasikan 

gerakan permainan lompat 

parit pada pembelajaran 

Siswa mulai merespon 

dengan baik yang 

disampaikan guru 

 

2 Guru secara bertahap 

mengurangi penggunaan 

metode ceramah 

Siswa mulai memahami 

cara melakukan gerakan 

lompat parit sesuai dengan 

petunjuk guru 

 

3 Guru lebih banyak 

memberikan petunjuk dan 

contoh gerakan lompat parit 

Siswa dalam kegiatan inti 

mengalami penigkatan 

melakukan gerakan lompat 

parit yang benar. 

 

4 Guru secara bertahap mampu 

mengatur waktu dengan 

efektif 

Siswa kurang termotivasi 

dalam melakukan 

perlombaan lompat parit 

 

Sumedang, 17 April 2014 

 

                                                                        

  Observer  
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Lampiran 11 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah : SDN Cilangkap I  

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas : V (lima) 

Materi : Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Hari / Tanggal       : 8 Mei 2014 

No 

Aktivitas 

 
Keterangan 

Guru 

 
Siswa 

1 Guru lebih banyak menjadi 

fasilitator dan membimbing 

siswa 

Siswa lebih aktif dan ceria 

melaksanakan permainan 

lompat parit 

 

2 Guru lebih banyak 

memberikan petunjuk dan 

contoh gerakan lompat parit 

Siswa mengalami 

peningkatan dalam 

melakukan gerakan 

tolakan yang benar 

 

3 Guru lebih fokus dalam 

melaksanakan penilaian 

proses. 

Siswa dalam melakukan 

lompat parit terlihat lebih 

serius 

 

4 Guru secara bertahap mampu 

mengatur waktu dengan 

efektif 

Siswa lebih termotivasi 

dalam melakukan gerakan  

lompat parit pada papan 

tolak. 

 

 

Sumedang, 8 Mei 2014 

 

 

                                                        Observer 
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Lampiran 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

Gambar 12.a 

Pemanasan Statis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.b  

Pemanasan Dinamis 
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Gambar 12.c 

Latihan lompat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.d 

Lompat Parit dengan Modifikasi tali 
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Gambar 12.e 

Lompat Parit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 12.f 

Lompat Parit 
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Gambar 12.g 

Awalan dalam lompat jauh gaya jongkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.h 

Tolakan dalam lompat jauh gaya jongkok 
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Gambar 12.i 

Mendarat dalam lompat jauh gaya jongkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.j 

Tanya jawab dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 
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Gambar 12.k 

Evaluasi dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.l 

Akhir dari pembelajaran lompat jauh gaya jongko bersama  

Dosen Dewi Susilawati M.pd Pembimbing II  
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Gambar 12.m 

Wawancara dengan Guru Pamong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.n 

Wawancara dengan Siswa kelas V 
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