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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan 

seseorang. Sifat pendidikan adalah kompleks atau menyeluruh, dinamis, serta 

berkesinambungan. Oleh karena itu, pendidikan bukan hal yang mudah untuk 

dibahas. Penyelenggaraan pendidikann sebagai suatu proses pembinaan manusia 

harus berlangsung seumur hidup. 

Kurangnya aktivitas fisik sering menjadi persoalan yang dihadapi setiap 

individu dalam kehidupan, bahkan cenderung menjadi budaya. Pendidikan 

jasmani merupakan alat untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, 

kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai (sikap, mental, 

emosional, spiritual, sosial) dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan. 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan 

yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk menghasilkan perubahan 

holistik dalam kwalitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional.  

Tujuan umum pendidikan jasmani di Sekolah Dasar adalah memacu 

kepada pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial 

yang selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak 

dasar, menanamkan nilai, sikap dan membiasakan hidup sehat. Semua itu 

mengandung arti bahwa pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang 

berkepentingan dalam proses menumbuh kembangkan seluruh aspek dan potensi 

yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajarannya terutama dalam 

menggunakan metode kooperatif. 

Dengan pendidikan jasmani siswa akan memperoleh berbagai ungkapan 

yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta berbagai 

ungkapan yang kreatif, inovatif, bermutu, terampil, memiliki kebugaran jasmani, 

kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak 

manusia.  
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Johnson, et al., 1994; Hasan, 1996 (dalam Safari, 2012, hlm. 3) 

mengemukakan bahwa “Metode kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil 

dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk 

memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok 

tersebut”. 

Elliot Aronson, 1978 (dalam Safari 2012, hlm. 35), menyatakan bahwa 

“Jigsaw adalah adaptasi dari teknik teka-teki. Dalam teknik ini siswa bekerja 

dalam anggota kelompok yang sama, yaitu empat orang, dengan latar belakang 

yang berbeda”. 

Dalam pembelajaran penjas guru dituntut mampu mengelola kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, senantiasa dapat 

mengembangkan berbagai permainan dan metode-metode ajar yang menarik dan 

menyenangkan. 

Alasan peneliti ingin mengambil model kooperatif tipe jigsaw dalam 

penelitian ini adalah karena tidak adanya persiapan guru dalam pembuatan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melihat kinerja guru yang hanya 

memberikan ceramah dalam proses pembelajaran, sikap siswa yang individualis, 

kurang kerja sama, dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Sehingga dalam hasil belajar nilai siswa kurang bagus dan 

tidak memuaskan. 

Melihat kondisi tersebut peneliti akhirnya terinspirasi untuk melakukan 

pembelajaran dengan menerapkan metode kooperatif tipe jigsaw dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani untuk tetap dapat melangsungkan proses 

kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran tidak harus selalu monoton tetapi dengan 

model kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu pembelajaran sederhana yang 

dapat dengan mudah dipelajari. Menurut Sudrajat (2008, hlm. 1) mengemukakan 

bahwa “Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif 

yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab 

atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut 

kepada anggota lain dalam kelompoknya”. Para anggota dari tim-tim yang 

berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi (tim ahli) saling 

membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada 
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mereka. Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim/ kelompok asal untuk 

menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka 

pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli. Pada model pembelajaran 

kooperatif teknik jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok 

asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, 

asal, dan latar belakang keluarga yang beragam. Kelompok asala merupakan 

gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri 

dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan 

mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal.  

Model kooperatif yang sederhana, relevan untuk disajikan dalam penjas 

sehingga siswa dapat termotivasi untuk melakukan pembelajaran pendidikan 

jasmani. Dengan menerapkan model kooperatif tipe jigsaw diharapkan pula agar 

dalam pembelajaran mencerminkan perubahan, kemampuan keterampilan dapat 

termotivasi. Selain itu dapat membantu mendorong perubahan ke tingkat 

perkembangan anak didik ke arah yang lebih dengan selalu memperhatikan 

perbedaan karakteristik setiap anak didik yang erat hubungannya dengan model 

kooperatif tipe jigsaw permainan yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

Kelebihan dari model kooperatif tipe jigsaw ini siswa lebih menguasai 

tugas yang ditanggungnya sehingga dapat menjelaskan tugas tersebut kepada 

teman yang lain dan tugas-tugas yang lain dapat memahaminya dari teman yang 

lain tanpa harus mempelajari semua tugas yang ada. Kunci metode jigsaw ini 

adalah tiap siswa bergantung kepada satu timnya untuk dapat memberikan 

informasi yang diperlukan supaya dapat berkinerja baik pada saat penilaian. 

Tujuan dari menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pembelajaran 

tersebut yaitu untuk memperoleh kemudahan bagi siswa dalam melakukan materi 

ajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani, sehingga harapan agar untuk dapat 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan pembelajaran pendidikan jasmani 

akan meningkat serta ada perubahan. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tanggal 19 februari 2015, 

terbukti pada proses KBM lompat jauh gaya jongkok, ternyata ada beberapa 
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masalahyang dianalisis langsung oleh peneliti pada saat menjadi observer, sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran (Kinerja Guru) 

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) guru penjas SDN Jatimulya dengan materi pembelajaran 

lompat jauh gaya jongkok, ternyata masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 

Permasalahan pada perencanaan yaitu perumusan indikator dan tujuan 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok hanya terfokus pada materi pembelajaran 

lompat jauh gaya jongkoknya saja tanpa adanya praktek pembelajaran lompat jauh 

gaya jongkok serta tidak mengembangkan model pembelajaran yang menarik dan 

tidak membosankan siswa pada saat sedang belajar, seperti dengan menggunakan 

model kooperatif tipe jigsaw. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran (Kinerja Guru)  

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap kinerja guru dalam 

KBM lompat jauh gaya jongkok, ternyata masih perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. Permasalahan pada proses pembelajaran yaitu sebagian besar tidak 

berorientasi kepada perencanaan pembelajaran yang telah dibuat, guru hanya 

menyampaikan sebuah teori melalui metode ceramah dan komando saja, 

kemudian tidak mendemonstrasikan lompat jauh gaya jongkok. Pada proses KBM 

tidak didukung oleh metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan 

siswa pada saat belajar, serta alur pembelajaran tidak sistematis sesuai alur KBM 

yaitu apresepsi (pra pembelajaran), eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta 

evaluasi di akhir pembelajaran. 

3. Aktivitas Siswa 

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

KBM lompat jauh gaya jongkok, ternyata masih perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. Permasalahan pada aktivitas siswa ini sebagai dampak dari prilaku 

kinerja guru, sehingga sebagian besar siswa tidak menguasai gerakan lompat jauh 

gaya jongkok. Saat KBM berlangsung siswa kurang disiplin, kurang semangat dan 

kurang kerjasama pada saat implementasi pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok. 
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4. Hasil Tes 

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tes 

lompat jauh gaya jongkok, hasilnya dari jumlah 25 orang siswa kelas V SD 

mayoritas tidak menguasainya. Karena ada beberapa penyebab yang muncul 

sehingga siswa kesulitanmelakukan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

yaitu: 

a. Ditemukannya siswa yang kurang mengenal dengan gerakan-gerakan lompat 

jauh gaya jongkok, 

b. Terdapat siswa-siswi yang tidak bersemangat ketika guru mengajak/ 

memberikan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

c. Terdapat siswa-siswi yang takut/ tidak percaya diri untuk melakukan lompat 

jauh gaya jongkok (takut jatuh), 

d. Terdapat siswa-siswi yang mengaku tidak bisa sama sekali/ tidak jujur pada 

saat melakukan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok padahal siswa tersebut 

belum mencobanya, 

e. Pembelajaran kurang inovatif seperti pembelajaran berpusat pada guru, yang 

terjadi siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, hal itu 

diperkirakan karena guru hanya menyampaikan sebuah teori melalui metode 

ceramah dan komando tanpa adanya suatu praktek langsung yang mampu 

mengkonkretkan tentang pembelajaran lompat jauh gaya jongkok, 

f. Kurang kondusifnya kondisi kelas atau lapangan, banyak siswa yang masih 

bercanda saat guru menjelaskan materi, 

g. Media pembelajaran yang tidak mendukung siswa untuk memaksimalkan 

kemampuannya dalam melakukan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

dikarenakan tempat/ lapangan untuk praktek lompat jauh gaya jongkok yang 

hanya tersedia pasirnya saja tidak dengan bak dan tolakkannya.  

Adapun data awal yang diperoleh dari hasil observasi yaitu melakukan tes 

pembelajaran pendidikan jasmani secara perseorangan oleh guru adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Hasil Tes Awal Lompat Jauh Gaya Jongkok 

 

No 

 

Nama 

 

L/P 

Aspek Yang Dinilai Sko

r 

Nilai Ket. 

Semangat Percaya Diri Kejujuran T B

T 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Agim Abdullah G L  √        6 66  √ 

2 Asep Cunjono L     √     6 66   

3 Cucu Novianti P        √  4 44  √ 

4 Dadan Ali Nurdin L √    √   √  7 77   

5 Danuarta L          6 66   

6 Devi Oktaviani Siti N P  √     √   7 77   

7 Dian Sopian P     √     5 55  √ 

8 Dudi L  √      √  6 66   

9 Duwitasri P     √     7 77 √  

10 Fitriani Siti Patonah P   √      √ 3 33  √ 

11 Gio Ipay Firmansyah L     √     5 55   

12 Gyansyah Khairan M L √       √  8 88   

13 Hani Safitri N P P      √    3 33  √ 

14 Indra Suseno L   √     √  4 44   

15 Jaenal Gufron L      √    4 44  √ 

16 Jajang Nurjaman L √        √ 6 66  √ 

17 Nursyifa Fazrin P        √  4 44   

18 Opan Sopandi L    √      8 88 √  

19 Otong Habibie H L  √      √  6 66  √ 

20 Rizki Sugara L     √     6 66   

21 Siti Maemunah P   √      √ 3 33   

22 Sapina Najati P      √    4 44  √ 

23 Wini Rahmawati P  √      √  5 55   

24 Wulan Purnamasari P      √    5 55   

25 Jajang Heri L  √       √ 5 55   

Jumlah 25 7 10 8 3 12 10 1 14 10 133 1463 5 20 

Presentase %  28

% 

40

% 

32

% 

12

% 

48

% 

32

% 

4

% 

56

% 

32

% 

  20

% 

80

% 

 

Keterangan : 

T   = Tuntas 

BT              = Belum Tuntas 

Skor ideal  = 9 

                                   Skor yang diperoleh 

Nilai                 =            X 100 % 

                                            Skor ideal 
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Nilai KKM               = 70 

Jika siswa mendapat nilai ≥ 70 dikatakan tuntas. 

Jika siswa mendapat nilai ≤ 70 dikatakan belum tuntas. 

Dalam pembelajaran atletik khususnya pembelajaran lompat jauh gaya 

jongkok, kesulitan yang dihadapi siswa adalah dari segi bentuk pembelajaran yang 

guru ciptakan sangat menjenuhkan sehingga siswa kurang termotivasi dalam 

melakukan pembelajaran. Efeknya, siswa kurang memiliki gairah/ kurang 

bersemangat, tidak percaya diri, dan tidak memiliki kejujuran pada saat 

melakukan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok, siswa cenderung hanya 

mengikuti instruksi guru tanpa memahami dan menuangkan kreativitas mereka 

dalam belajar. Hasilnya evaluasi tidak mampu menilai secara keseluruhan potensi 

dari dalam diri siswa peserta didik. Di SDN Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang ketika peneliti melakukan observasi ditemukan beberapa 

kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. 

Kesulitan belajar siswa berdampak terhadap pemahaman siswa mengenai 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Temuan- temuan masalah itu 

diantaranya kegiatan pembelajaran sangat berpusat pada guru, guru hanya 

memerintahkan siswa untuk mengikuti dan melakukan gerakan lompat jauh gaya 

jongkok, dan guru kurang memberikan materi mengenai apa itu lompat jauh gaya 

jongkok. Selain itu, tidak tersedianya tempat atau sarana dan prasarana yang baik 

untuk melakukan pembelajaran atletik lompat jauh gaya jongkok.  

Berdasarkan hasil tes yang telah dilaksanakan dari 25 siswa dengan KKM 

70, hanya ada 5 siswa atau 20% dari seluruh siswa yang mampu mencapai nilai 

KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan, 20 siswa atau 80% siswa 

dinyatakan belum mencapai nilai KKM. 

Dengan data yang diperoleh saat observasi awal dalam pembelajaran 

lompat jauh gaya jongkok, peneliti perlu memberikan pemecahan dan solusi yang 

dihadapi oleh siswa kelas V SDN Jatimulya Kecamatan Tanjugsiang Kabupaten 

Subang, yaitu dengan memberikan alternatif model kooperatif tipe jigsaw dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

Aronson dkk. (1978, hlm. 6) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif 

dengan model tipe jigsaw langkah-langkahnya adalah: 
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1. Siswa dikelompokkan ke dalam empat anggota tim,  

2. Tiap siswa dalam tim diberi bagian materi yang berbeda, 

3. Tiap siswa dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan, 

4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/ sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub 

bab mereka, 

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal 

dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka 

kuasai dari tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, 

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi, 

7. Guru memberi evaluasi, 

8. Penutup. 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

efektif dalam mencapai tujuan pendidikan khususnya dalam pendidikan jasmani 

dan juga keterampilan interpersonal siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran 

yang ada di pembelajaran kooperatif adalah dengan menggunakan model tipe 

jigsaw yang diharapkan melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran penjas. 

Serta adanya sebuah semangat kebersamaan dalam belajar mengajar dan saling 

membantu antar anggota dalam menguasai materi pelajaran penjas tersebut. 

Sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta siswa 

dapat bereksplorasi, dan bisa bekerja serta membangun daya pikir yang optimal. 

Untuk itu melalui penelitian ini akan dicobakan suatu metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam pembelajaran pedidikan jasmani. 

Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sendiri adalah 

adanya kerja sama dalam kelompok itu sendiri tergantung keberhasilan individu, 

sehingga setiap anggota kelompok tidak bisa menggantungkan diri pada anggota 

atau teman sekelompoknya. Selain itu, agar siswa lebih mudah dalam menangkap 

dan memahami pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul “Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan 
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Jasmani Dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas 

V Di SDN Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Tahun 2015”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka 

muncul suatu rumusan masalah penelitian umum yang akan diteliti dan dikaji 

lebih lanjut dalam penelitian ini, secara rinci dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang? 

3. Bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang? 

4. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang? 

Adapun untuk memecahkan masalah yang dirumuskan diatas perlu 

dilaksanakan bentuk pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah tersebut 

yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Dalam penelitian ini masalah yang timbul berkaitan dengan hasil belajar 

siswa, mengacu dari akar masalah yang timbul, maka peneliti berkeyakinan 

bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat tepat apabila digunakan satu 

model pembelajaran melalui model kooperatif tipe jigsaw adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Pada tahap ini guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

teori, sarana dan prasarana yang akan digunakan. 

b. Menyiapkan instrument atau sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani untuk mendukung proses pembelajaran 

meningkatkan kemampuan pendidikan jasmani dengan metode kooperatif tipe 

jigsaw. 



 

10 
 

c. Kemudian guru mengkondisikan siswa supaya proses pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan maksimal. 

d. Membuat lembar observasi maupun catatan lapangan untuk melihat kinerja 

guru, aktifitas siswa, dan peningkatan hasil belajar selama proses pembelajaran 

pendidikan jasmani di kelas V SDN Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan membariskan dan menghitung 

jumlah siswa untuk mengetahui kehadiran dan dilanjutkan dengan berdo’a. 

Siswa dibimbing melakukan pemanasan berupa peregangan statis dan dinamis 

yang difokuskan otot-otot dan persendian yang terletak pada tungkai. Tujuan 

pemanasan ini adalah untuk menyiapkan kondisi fisik dan mental siswa untuk 

melakukan tugas gerak yang akan lebih berat pada kegiatan ini. 

b. Guru memberikan penjelasan mengenai pembelajaran pendidikan jasmani 

lompat jauh gaya jongkok. 

c. Setelah siswa menyimak, siswa dibariskan empat saf, dan guru menentukan 

kelompok 1-4, setiap kelompok mempunyai ketua kelompok yang ditunjuk 

oleh guru, pemilihan ketua berdasarkan kemampuan siswa yang baik, dan siap 

menerima pembelajaran inti. 

d. Kelompok satu membahas pembelajaran pendidikan jasmani lompat jauh gaya 

jongkok mengenai awalan, kelompok dua mengenai tolakan, kelompok tiga 

mengenai melayang di udara, dan kelompok empat mengenai mendarat. 

e. Kelompok satu melakukan latihan lompat jauh gaya jongkok gerakkan awalan, 

kelompok dua melakukan latihan gerakan tolakan, kelompok tiga melakukan 

latihan gerakkan melayang di udara, dan kelompok empat melakukan latihan 

gerakkan mendarat. 

f. Setelah melakukan latihan lompat jauh gaya jongkok, semua kelompok 

dikumpulkan, setiap kelompok melakukan demonstrasi ke kelompok yang 

lainnya dilakukan secara bergantian. 

g. Melakukan semua gerakkan lompat jauh gaya jongkok dari sikap awalan, 

tolakan, melayang di udara, dan mendarat secara bergiliran setiap kelompok. 
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h. Guru mengamati tugas gerakkan lompat jauh gaya jongkok yang dilakukan 

oleh siswa. 

i. Guru melakukan koreksi tentang gerakkan lompat jauh gaya jongkok yang 

dilakukan oleh siswa. 

j. Setelah adanya koreksi siswa kemudian di bagi kelompok lagi yang diambil 

dari masing-masing kelompok awal menjadi kelompok ahli. 

k. Pada akhir kegiatan guru mengumpulkan para siswa untuk mendengarkan 

penjelasan tentang materi pembelajaran pendidikan jasmani lopat jauh gaya 

jongkok, koreksi kegiatan kelompok dan individu/ keseluruhan, melakukan 

tanya jawab dan untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan 

pembelajaran pendidikan jasmani lompat jauh gaya jongkok serta 

menyimpulkan tentang hasil pembelajaran. 

3. Tahap Observasi 

Tindakan pengamatan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas. Sedangkan objek yang diamati adalah segala bentuk 

aktifitas siswa selama pembelajaran berlangsung yang sesuai dengan rencana 

tindakan penelitian, baik perubahan yang terjadi pada siswa yang bersifat 

individual maupun perubahan yang bersifat klasikal. 

Menurut Kasbolah (1999, hlm. 74) mengemukakan bahwa: 

Kegiatan observasi atau pengamatan dalam penelitian tindakan kelas dapat 

disejajarkan kedudukannya dengan kegiatan pengumpulan data dalam 

penelitian formal. Data atau informasi yang dikumpulkan adalah data 

tentang proses berupa perubahan kinerja pembelajaran, walaupun data 

tentang hasil kegiatan juga diperlukan. 

 

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengamati proses 

pembelajaran penjas di lapangan. Fokus yang menjadi pengamatan dalam 

pembelajaran adalah kinerja guru dan aktifitas siswa. Pengamatan yang dilakukan 

berpedoman pada lembar observasi kinerja guru dan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

Pada tahap observasi yaitu pengamatan terhadap yang terlaksana di 

lapangan secara langsung atau mengamati kejadian, gerak dan proses dengan 

menggunakan pedoman yang telah dibuat yaitu dengan melaksananakan tes dan 
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mengisinya dalam format penilaian. Penilaian dilakukan pada empat aspek yaitu 

pada saat awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. 

4. Tahap Refleksi 

Refleksi adalah tindakan untuk melihat penelitian yang sudah dilaksanakan 

kemudian memperbaikinya untuk penelitian selanjutnya. Kegiatan refleksi juga 

merupakan tahapan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan 

tindakan. Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, kemudian ditafsirkan 

dan dianalisis, sehingga dapat diketahui tindakan yang harus dilakukan. Tafsiran 

hasil observasi ini akan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi, sehingga dapat 

disusun langkah-langkah pembelajaran pendidikan jasmani melalui model 

kooperatif tipe jigsaw dalam tindakan selanjutnya, sehingga membentuk siklus-

siklus. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani dengan menggunakan model kooperatif tipe 

jigsaw. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

3. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran pendidikan jasmani 

dengan menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

4. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani 

dengan menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas V di SDN 

Jatimulya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan 

untuk melakukan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan model 

kooperatif tipe jigsaw. 

b. Dengan adanya penelitian ini, dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

2. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan referensi bagi 

guru dalam menciptakan daya tarik pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Membantu tercapainya kompetensi dasar dan program yang sudah dibuat oleh 

sekolah. 

b. Dapat dijadikan bahan evaluasi tentang keberhasilan pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah dasar. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai alat untuk memperoleh data mengenai peningkatan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan model kooperatif tipe 

jigsaw. 

5. Bagi Lembaga 

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat memberikan motivasi untuk 

menciptakan tenaga pengajar yang berkualitas di masa yang akan datang. 

6. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menjadikan penelitian 

selanjutnya menjadi lebih baik lagi. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi/ Sistematika Penulisan 

Diagram 1.1 Struktur Organisasi Skripsi/ Sistematika Penulisan 
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