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IDENTI FIKASI KESALAHAN SISWA KELAS V SD N Ill 
PENGASIH KULON PROGO DALAM MELAKUKAN LOMPAT 

TINGGI GA YA CULING PER UT (STRADDEL) 

Oleh: 
Sri a wan 

ABSTRAK 

Pcnelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kcsatahan dalam 
rnclakuknn lompat tinggi gaya guling perut yang dilakukan olch siswa kclas V 
SD Ncgcri Ill Pengasih Kulon Progo 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri lll Pengasih Kulon Progo 
yarig bcrjumlah 27 siswa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan obscrvasi, angket , dan tes hasil 
pcmbelajaran lompat tinggi gaya guling perut (�lraddle) aruara lair,; awalan, 
tolakan, rnelayang di udara. dan mendarat. 

Hasil penelitian keseluruhan menunjukkan sebagai bcrikut; berdasarkan 
hasil test dan pengisian angkct , maka hasil penelitian menunjukkan bahwa 
k!asifikasi data pcrscntasc pclaksanaan lompat tinggi gaya guling pcrut scbagai 
bcrikut; bagian paling sulit adalah saat mclayang, tingkat kcsuhtan kc dua adalah 
mcndarat, tingkat kesuljtan ke tiga adalah tolakan, dan tingkat kesulitan terakhir 
adalah awalan. 
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BABI 
PENDAlfULUAN 

A. Latar Bclakang Masalah. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan di sckolah memasukkan materi atlctik 

scbagai bahan ajar wajib; Mengingat kegiatan dalam utlctik mcrupakan dasar dari 

semua kccabangan yang ada dan begitu pentmgnya matcri atlctik, sehingga 

banyak hal yang harus disampaikan dalam pelajamn atlctik di sekolah. Arletik 

merupakan dasar bagi pembinaan olahrnga, make atletik sangat pcnting dan pcrlu 

diajarkan kcpada anak-anak sejak usia dini.Tentu saja, pembelajaran atletik di SD 

secara khusus disesuaikan dengan kemampuan para siswa. 

Matcri mata pelajanm pendidikan jasmani sckolah dasar yang terdapar 

dalam kurikulum meliputi: pcnnainan, atlctik, senam, renang (aktivitas air), 

olahraga tradisional, dan aktivitas luar kelas. Bcrdasarkan pengalaman mengajar 

mata pelajaran pcnjaskes di SD salah satu kendala yang banyak dialami oleh 

siswa Kelas V SD Negeri Paten I adalah atletik, khususnya nomor lompat tinggi, 

gaya guling perut. 

Selama proses pembclejaran jasmani siswa Kelas V SD Negeri III Pengasih 

Kulon Progo, olahraga atlctik, khususnya nomor lompat tinggi, masih kurang 

diminati. !'ada umumnya siswa senang aktivitas jasmani yang berknitan dcr.gan 

pennainan scperti penninan bola rangan, bola voli, dan bola (sepakbola), sesuai 

dcngan pcrkembangan kcjiwaan anak-anak usia tersebut yang lebih mcnyuk:li 



' 

pennainan. Olahraga atletik nomor lompat tinggi merupakan olahraga yang 

kurang menarik bagi siswa Kclas V, schingga mereka cepat merasa bosan dalam 

mcngikuti pembelajaran olahraga ini, kondisi tersebut menjadikan cabang atletik 

lompat tinggi scmakin sutit dipraktekkan olch siswa. Sebagai konsckuensi 

selanjutnya adalah anak-anak tersebm semakin banyak me)akukan kesalahan 

kcsalahan dalam praktek lompat onggi. 

Berdasarkan pennasalahan itulah yang menjadikan pcncliti lebrh termotivasi 

dalam upaya mcngidentifikasi lebih jauh kcsalahan dalam pembclajaran lompat 

tinggi. Bcrdasarkan pengamatan pcncliti dari beberapa pcmbclajaran lompat 

tinggi sclama ini, srswa banyak mclakukan kesalahan pada saat awalan, to[akan, 

rnelayang dan mendarat. 

Selama dalam pcmbelajaran olahraga kepada siswa, apabtla guru masih 

menggunakan paradigma pcmbclajaran lama, dalam proses pcmbelajzran guru 

hanya membcrikan perinrah-perinteh kcpada siswa, dalam arti kornunikasr 

pcmbe[ajaran olahraga cendenmg bcrlangsung satu arah, umumuya dari guru ke 

siswa, guru lcbih mendominasi pcmbelajaran. Pembelajaran sepcrti ini cenderung 

monoton sehingga mcngakibatkan siswa merasa bosan. 

Guru hendaklah dalam menyelenggarakan proses pcmbelajarnn banyak 

memberikan motivasi-motivasi agar siswa mudah menerima, mcmahami, 

mcnycnangi materi pembelajaran. Olch karcna itu, dalam pembelajara.n olahraga 

kepada siswa, guru hendaknya lebih mcmilih bcrbagai variasi pennekatan, 

strategi, atau metodc yang sesuai <lengan situasi, sehingga tujuan pcmbelajaran 
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mistar. 
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pcmbclajaran dan 

mctode pembclajarnn akan tcrgantung pada tujuan pemilihan 

siswa, scna kcmampuan guru dalam mengclola 

mengoplimalkan sumbcr-sumbcr belajar yang ada. 

Dalam pcmbetajaran pcnjaskes khususnya lomp.11 tinggi gaya guling pcrut di 

pcmbelajarannya, kcsesuaian dengan matcri pembelajaran, tingkat pcrkcmbangan 

suatu 

SD Negcri Ill Pengasih Kulon Progo, siswn kelas V sering mclakukan kesalahan 

kesalahan saat awalan/lari, yaitu mclakukan perub.than gerak langkah untuk 

menentukan titik tumpu/tolakan, penyimpangan garis lurus, schingga 

mengakibatkan take off yang kurang e>ptimal. Pada saat melakukan take off siswa 

dalam melompati mister tidak ke atas-depa.n mclainkan kearah dcpan 

mencondongkan badan ke dcpan, bcgitu juga seat melakukan gemkan memutari 

mistar kaki ayun tidak ditekuk, posisi bada.n saat di alas mistar membusungkan 

dada dan mencnga<lah kan kcpala, sehingga mcngakibatkan kaki ayun mcnyentuh 

yang dircncanakan akan tercapai. Perlu diketahui bahwa baik atau tidaknya 

Berdasarkan pengalaman ha] terscbut maka guru harus menerapkan metode 

atau stratcgi dalam pcmbelajaran penjaskes dcngan earn bennain agar siswa Jebih 

tertarik dan mer.yukai materi yang disajikar.. Bennain dalam imnteks ini adalah 

bagnimana guru menyiapkan siswa agar dalam lompat tinggi siswa llapat 

mclakukan lompatan yang optimal dan posisi jatuh yang scsuai dengan apa yang 

dihnrapkan. Oleh karenanya, guru harus mcmikirkan suutu permainan yang 

mudnh pahami dan dapat dilalmkan clch siswa . Salah satu cara mencrapkan 



metode permainan dalam pcmbelajaran lompat cinggi adalah pcnnainan lompat 

di alas peti lompat. 

Hcrdasarkan uraian di atas, maka penulis bcrminat untuk mclakukan peneli1ian 

yang bcrfokus pada upaya ldcntifikasi kcsalahan siswa kelas V SD Ncgeri Ill 

Pcngasih Kulon Progo dalam melakukan lompa1 tmggi gaya guling perut 

(Straddle). 

B. Jdentifilusi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tcrsebut di alas dapat diidcntifikasi 

pcrmasalaban sebagai bcrikur: 

1. Lompal tinggi gaya guling perut merupakan olahraga yang membosankan dan 

kurang menarik bagi siswa kelas V SD Negeri Ill Pcngasih Kulon Progo. 

2. Siswa kelas V SD Negeri Jll Pengasih Kulon Progn lcbih menyukai 

pembclajaran olahraga pcnnainan. 

J. Kesalahan-kesalahan siswa kclas V SD Negeri Ill Pcngasih Kulon Progo 

daJam mclakukan lompat tinggi gaya guling perut. 

C. Batasa.n Masala.h 

Bcrdasarkan latar bclakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukak.an di atas, maka pencliti membarasi, yaitu: Kesalahan-kesalahan siswa 

kclas V SD Ill Pcngasih Kulon Progo dalam melakukan lompat tinggi gaya guling 

pc rut. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan di alas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: "Kesalahan-kesalahan apa sajakah yang 

dilakukan siswa kelas Ill dalam melakukan lompat linggi gaya guling perut?" 

E. Tujuan Pcnelitian 

Adapun tujuan pcnulisan yang hendak dicapai dari penulisan uu adalah 

sebagai berikut : untuk mempcrbaiki dan meningkatkan pembclajaran lompat 

tinggi gaya guling pcrut kclas V SD. 

F. Manfaal l-lasil l'cnelilian 

Hasil penc)itian ini akan sangatlah bcrguna bag! siswa dan guru untuk: 

I. Secara Teoriris 

a. Memperbaik.i pcmbelajaran lompal tingg, gaya guling perut. 

b. Mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti pcmbelajaran lompat tinggi 

gaya guling pemt. 

2. Secara Prak.tis 

a. Meningkatkan motivasi pembelajaran lompat tinggi gaya guling pcrut. 

b. Sebagai masukan dalam proses pembelajaran di SD Negeri Paten 

Kecamatan Dukun Kabupatcn Magelang khususnya lompat tinggi gaya 

guling pemt. 
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DAD 11 
KAJIAN PUST AKA 

A. llakikal Pembclajaran Penjaskcs. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembe]ajaran mclalui aktivitas 

jasmani yang didcsain untuk mcningkatkan kcbugaran jasmani, mengcmbangkan 

kcterampilan morcrik, pcngctahuan d,111 pcrilaku hidup sehat, sikap sportif dan 

kccerdasan crnosi KTSP dalam Sriawan (2011) 

Scdangkan rnenurut Aip Syarifuddin dan Muhadi dalam Sriawan (2011), 
pendidikan jasmnni adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani, yang 
dirancang clan disusun sccara sistematik, untuk merangsang pcrtumbuhan 
dan perkembangan, meningkatkan kemampuan clan ketcrampilan jasmani, 
kecerdasan dan pembentukan watak, sena nilai dan sikap yang positif bagi 
setiep warga Negara dalam rangka mencapai tujuan pcndidikan. 

Sugiyanto dalam Sriawan (2011} mcngatakan bahwa pendidikan jasmani 
mcngandung dua pengertianpendidikan untuk jasmani dan pendidikan 
melalui aktivitas jasrnani. Pendidikan untuk jasmani mcngandung 
pengertian bahwa jasmani mcrupakan tujuan akhir dari proses pcndidikan 
denganmcngabaikan aspek yang lain, sedangkan pendidikan melalui 
aktivitas jasmani mengandungpcngertian bahwa tujuan pendidikan dapat 
dicapai melalui aktiviras jasmani. Tujuan pendidikan dalam hal ini ada!ah 
tujuan peudidikan pada umumnye, yaitu: aspek fisik, psikis dan sosial atau 
psikomotor, kognitir clan afcktif. 

Suk..intaka dalam Sriawam menyatakan bahwa pendidikan jasmani mcrupakan 

proses intcraksi antam peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui 

aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya 

(Sriawan, 2011: )) 

Berdasarkan berbagai pendapat di etas dapal disimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani adalah suatu proses pcmbelajaran rnelalui akrivitus jasmani yang 

dilukukan sccaru sistematik untuk mcningkatkan kebugnrcn jasmani, kctrampilan 
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gerak, pengetahuan kcsehata.n, peritaku hidup schat dan kecerdasan cmosi. Proses 

pembclajara.n penjas yang cfektif dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkcmbangan seluruh ranah,jasmani, kognitif, dan efektifsetiap siswa. 

B. Tujuan Pembelajaran Penjaskes 

Pcndidikan jasmani dapat menumbuhkan kepuasan intelektual dan aprcsiasi 

kcindahan, di sarnping adanya peraturan-peraturan, strctegi-srratcgi, tek.nik-tek.nik, 

prinsip-pri.nsip kinesiologi dan peraluran-pcraturan latihan yang dapat dipelajari. 

Pendidikan jasmani juga bcrtUJUan untuk aspek fisik, mental, emosi, dan sosial 

pada setiap individu kc arah yang positif. Pendidikan jasmani juga mcrupaka.n 

dasar untuk olahraga. Di sini dapat dilihat komponen-komponen fisik scpcrti 

mobilitas, kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. !lasil dari bcbcrapa komponcn 

fisik tcrscbut drtentukan, dihasilkan, drkembangkan, dan ditingk.atkan melalui 

pcndidikan jasmani. 

Domain kognitif (pengetahuan), psikomotor (ketcmmpilan fisik) Jan afektif 

(sikap) yang diperoleh melalui pelajaran pendidikan jasmani mcrupak.an dasar 

yang kelak akan dapat dia!ihkan ke dalam kegiatan olahraga .. 

Kita tidak dapat hanya mcmandang keadaan fisik pada saat anak melakukan 

gemk, mclamkan terdapat berbagai aspek yang terlibat di dalamnya. Bebarapa 

ahli mcnegaskan babwa pada saat itu anak scdang mclakukan intcraksi dengan 

dunia luarr.ya yakni Junia tiennain dan dunia realitas yang dihadap1. Karena 

bermain tidak dapat dipandang hanya scbap,ai aspck biologis, mclainkan pada saet 
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itu scdang tcrjadi interaksi psikologis sosial yang memberikan pengaruh terhadap 

penumbuhan dan pcrkembangan anak. 

Bermain dan bergcrak mcrupakan fenomcna universal manusra. Dalam 

pertumbuhan dan perkembangan, bermain dan bcrgerak mcrupakan pemicu awal 

yang dapat mcnggerakkan kcscluruhan aspck pcrtumbuhan dan perkcmbangan. 

Semcntara itu pcmbelajaran pcndidikan jasmani merupakan pendidikan yang 

menggunakan aktivitas fisik untuk merealisasikan programnya. Melalui 

pcndidikanjasmani dorongan kcinginan untuk bcrgerak misalnya melalui bennain 

dikcmas sedemikian rupa sehingga bcrbagai nilai-nilai sosial dapat terintemalisasi 

dulam kepribadian anak. Melalui pembcrian pengalaman konkrit dalam kegiatan 

bergerak, bcrbagai nilai-nilui sosial daput diadopsi dan terintcmalisasi dalam 

kehidupan anak (Victor G Simanjunlak 2009: 1-5) 

C. Kurikulum Penjaskcs di Sckolah Dasar 

I. Struktur kurikulum 

Struktur kurikulum mcrupakan pola dan susunan mata pclajaran yang 

harus ditempuh olch pserta didik dalam kegiman pembclajaran. kcdalaman 

muatan kurikulum dalam setiep mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan 

dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai pesena didik sesuai dcngan 

beban belajar yang tercantum dalam kurikulum. kompctensi yang dimaksud 

terdiri atas stsndar kompetensi dan kompetcnsi dasar yang dikembengkan 

berdasarkan standar kompetcnsi lulusan. Muatan lokal dan jenjang 
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pengembangan dari bagian integral dari struktur kurikulum pada jcnjang 

pendidikan sekolah dasar dan mcnengah. 

Struklur kurikulum SD mcliputi substansi pembelajaran yang ditcmpuh 

dnlam satu jenjnng pcndidikan sclama cnam tahun mulai kelas I snmpai kclas 

VI. Struktur kurikulum SD disusun bcrdasarka.n standar kompetensi lulusan 

dan standar kompctensi mata pclajaran (KTSP, 2006: JO). 

Penugasan terstruktur adnlnh kegiatan pcmbclajaran yang bcrupa 

pcndalaman matcri pcmbelajaran oleh pcscr1a didik yang dimncang oleh 

pcndidik untuk mencapai standar kompelcnsi. Waklu penye[esaian penugasan 

terstruktur ditcntukan nlch pendidik (KTSP, 2006: 14). 

2. Standar Kompetcnsi Muta Pclajaran Pcnjaskes. 

3. Standar Kompetcnsi dan Kompetcnsi Dasar. 

a. Standar Kompetensi 

b. Kompetensi Dasar 

D. llakiUI Atletik 

Atletik mcrupakan kegiatan manusia sehari-hari yang dapat dikcmbangkan 

menjadi kegiatan bcnnain atau olahraga yang diperlombakan, dalam bentuk jalan, 

lari, lempar dan lompat. Karena atlctik mcrupakan dasar bagi pembinnan olahraga, 

nmka atlctik sangal penting dan perlu diajarkan kcpada anak-anak sejak usia dini. 

Tcntu saja, pcmbelajaran atletik di SD sccara khusus discsuaikan dengan 

kcmampuan para siswa (Victor G. Simanjuntak. 2009: 4·4) 
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Mcnurut Suyono (dalam Simanjuntak, dkk,) Atletik diartikan sebagai aktivitas 

jasmani yang kompctitirtdapat diadu. meliputi bebcrapa nomor-nomor yang 

tcrpisah berdasarkan kemampuan gerak-dasar manusia seperti berjalan, berlari, 

melompat dan melcmpar. 

Atletik menjadi salah satu kegiatan primadona dalam proses belajar 

mengajar pendidikan jasmani dan olahrnga. Dalam sctiap kegiatan pendidikan 

jasmani dan olahraga gurn selnlu menggunakan auetik sebagai pembuka, inti, arau 

pcmnup kegiutan belajar mcngajar. Kcnyataan ini mcmberi bukti bahwa atlctik 

memiliki nilai lebih k.hususnya dalam pembentukan kualitas fisik seseorang agar 

lebih prima dan dinarnis. 

Mengingat betapa pentingnya atlctik bagi pendidikan siswa, perlu kiranya 

guru mengupayakan bcrbagai gerak yang dikcmbangkan kearah yang lebih 

atraktif dan menggcmbirakan siswa. Untuk itu guru hams bcrusaha seoptimal 

mungkin dalam melahirkan bcntuk-bcntuk kcgiatannyn. Tanpa upaya maksimal 

mustahit pembclajaran atlctik akan bcrubah. Oahkan justru akan lcbih 

mempolarisasikan sikap kebosanan siswa terhadap kegiatan atletik yang terkesan 

rnonoton 

Sebcnamya dalam pembelajaran atlctik tidak membutuhkan peralatan 

yang mutakhir. Dcngan pcralatan yang scdcrhanapun pcmbelajaran itu bisa hidup 

dan mencapai tuju.nn. Posisi guru adalah harus mampu mcmanfaatkan berbagai 

ruang yang eda di lingkungan sekolah dan alat yang digunakanpun cukup dengan 

apa yang dapat dimodifikasi guru atau siswa secara bcrsama-sama. 
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I 
I 

Kondisi sekolah di kola bcsar dcngan di dcsa sangat berbeda. Umumnya 

sekolah di kola jauh lebih terscdia peralatannya dibandingk.an di desa. Namun di 

kola sering ada kendala bempa lahan yang mcmadai untuk aktivitas siswa. Untuk 

pcmbelajaran atletik kondisi sepcrti ini tidak perlu dirisaukan. Dalam kondisi 

apapun proses penyampaian materi akan tetap bisa dijalankan selama guru 

mcmpunym keinginan untuk maju. Tantangan bagr guru pendidikan jasmani 

sangatlah tinggi, upaya tanpa mengenal menyerah menjadi kata kunci kesukscsan 

guru pcndidikanjasmani. 

Untuk mewujudkan keinginan srswa dipcrlukan pcngembangan atlctik 

yang mcmiliki dirnensi pcrmainan dan kompetisi. Unsur ini bukanlah suatu sistcm 

tertutup rnclainkan menjadi bagian dari satu pelajaran. Apabila guru ma.mpu 

merancangnya sccara apik dalam proses pembelajaran pada waktu yang tcpat 

dapat membanlu siswa untuk mcngerti dan mencintai atlctik. 

I. Nomor-oomor Atletik 

Secara ringkas nomor-nomor atletik yang diperlombakan dan sebagian di 

masukan dalam kurikulum sebagai bahan ajar dan pembelajaran dibagi ke 

dalam 4 kelompok, yaitu: jalan, lari, Jompat, dan lcmpur 

2. Lnmpat Tinggi 

Nomor lompat tennasuk pada ketcramptlan gerak asikliss. Pcrbcdaan 

yang mcncolok dari semua nomor lompat adalah fase melayang di udara. 

Lompat tinggi merupakan nomor individu dengan memperlombakan scjauh 

mana pelompal dapat n:elampaui mistar. Dalam lornpat tinggi, kclinggian 
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lompatan ditentukan oleh jumtah tiga kctinggian yang tidak bisa dipisahkan, 

yaitu : 

1. Ketinggian titik berat badan atlct pada saat tolakan kaki tcrsebut, 

2. Ketinggian perpindahan titik bemt badan atlet setclah tolakan kaki 

terse but, 

3. perbedaan .ketinggian maksimum titik bernt badan auet dcngan 

k:etinggian berat badan saat melewati mistar. 

Has1I lompat tinggi ditentukan olch jumlah hasil ketinggian yang dicapai 

dari ketmggian tolakan kaki, ketinggian melayang di udara, dan ketinggian 

mclcwati mistar. Kctinggian rolakan kaki ditentukan oleh posisi badan saat 

mcnolak.. Ketinggian melayang di udara ditentukan olch kecepatan venikal 

tolakan. Kecepatan vcnikal tolaknn ditcntuknn oleh keccpatan vcrtikal dan 

pcrubahan keccpatan vertikal ketinggian melewati mistar ditentukan oleh 

posisi badan tcrtinggi yang dicapai Jengan gerakan melewati di atas mistar 

(Sinumjuntak, 2009: 4.-40) 

Lompat tinggi juga mcrupak.an satu jenis ketcrampilan untuk melewati 

mistar yang berada diantara kcdua tiang. Lompat tinggi memiliki tujuan yaitu 

untuk mcmproycksikan gaya berat badan pelompat di udara dengan kecepatan 

bergcrak kc dcpan secara rnaksimal. Ketinggian lompatan yang dicapai 

1ergantung dari kemampuan pelompat dari gerakan lari menjadi gcrakan 

bcrsudut seat rncnurnpu yaitu mcrubah gerakan ke dcpan menjadi gerakan ke 

atas. Beberapa gaya dclarn lompat tinggi adalah: Gaya guling perut (straddle); 

12 



gaya guhng sisi (weslern rool); gaya punggung (//op); dan gaya gunting 

(Scoll) 

3. Lompa! Tinggi Gaye Guling pcrut (Straddef} 

Gaya guling perut salah saro gaya dalam tompat tinggi di mana posisr 

badan telungkup untuk melewati mistar. Karaktcristik da1am pdaksanaan 

gaya guling perut drawali dcngan gerakan awalan, tolakan atau tumpuan, 

sikap badan <liatas rmstar, dan mendarat. Agar lebih jclasnya lagi bcrikut ini 

dipaparkan langkah-langkahnya sebagai bcrikut- 

1. Awalan: 

A walan adalah gerakan mclakukan lari pa<la lompat tinggi untuk 

mcncapai titik tolakan, <limaksudkan untuk membangkitkan daya gerak, 

dari gerak. mendatar/ horizontal ke arah vertikal. Dalam mclakukan lompal 

tinggi, yang harus dipcrhatikan oleh sipclompat ada\ah tiga langkah 

terakhir yaitu langkah harus p:mjang dan ccpat, sedangkan badan «gak 

condong ke belakang. Ada bcberapa karakteristik untuk mempermudah 

pengambilan awalan pada lornpat tinggi gaya guling pcrut (straddle), 
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Kiri 
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Kanan� 

Gambar. 3. Awalan) !angkah 

tolakan dan menghemakan ke alas dilakukan secara berulang-ulang. 

langkah, pada hitungan 3 langkah kaki kiri/tumpu menginjak balok 

Kiri • 
Kana� ... 

K.iri -. 

Gambar. 2. Awalan I langkah (Pcnelit1) 

berulang-ulang. 

mcnginjak balok tolakan dun mcnghentakan kc ares dilakukan secara 

1angkah, pada hitungan I langkah kaki kiri/tumpu 

1angkah. Siswa mcngarnbil awalan dari depan mistar/bilah kc belakang 1 

2. Siswa mcngambil awalan dari dcpan mistar/bilah kc belakang ) 

1. Pada tahap ini bertujuan untuk mcmpcrkcnalkan, mcrasakan awalan satu 

Cani melakukan awalan: 



Kiri 

Kru,a�, Kiri 

Kana� 

' 

15 

bcrakhir pada ujung jari kaki yang dilakukan secara cepat dan tcpat. Pada 

ganjil. 

rolakan yang sckuat-kuatnya, sehingga dapat mengangkat tubuhnya 

langkah terakhir harus sudah mempcrsiapkan kak.inya untuk melakukan 

Pada waktu akan mclakukan tumpuan, si pclompat pada tiga atau lima 

horizontal kc arah vertical yang harus dilakukan dcngan ccpat dan tepal. 

Tolakan atau tumpuan adalah perpinclahan gerak dari kecepatan 

Kiri' 

Gambar. 4. Awalan 5 tangkah (Pcneliti) 

tcrgamung kctinggian yang pcnting dalam mcngambil awalan langkah 

Siswa mcngambil langkah ke samping antara 3, 5, 7, 9, langkah: 

3. Siswa mengambil awalan dari depan mis1ar/bilah ke belakang 5 atau 7 

langkah, pada hitungan 5 atau 7 langkah kaki kiriftumpu mcnginjak 

balok tolakan. 

melayang ke alas. Tolakan dimulai dari tmnit, terus ke telapak kaki, dan 

saat titik bcrut badan bcrada di alas kaki to!akan, scccpat mungkin 

pcrgelangan kaki ditolak lurus kc alas, badan dicondongkan ke bclakang 

2. Tolakan: 



hingga berat badan berada pada kaki belakang (kaki ayun). Kaki ayun 

dcngan lutut agak di bengkokkan. bersiap-siap untuk berayun kc depan, ke 

atas di teruskan ke belakang alas untuk mcmbawa perscndian bahu ke 

alas, hingga scluruh tubuh akan tcrangkat mclayang untuk melcwati 

mistar. 

Cara melakukan tolakan: 

Tnlakan pada lompat tinggi gayu guling dengan menggunakan kaki 

tumpu bagian dalam dan kaki ayun bagian luar. Setelah kaki ayun itu 

melewati mistar cepat badan dibalikkan, hingga sikap badan di atas mistar 

telungkup pantat usahakan lcbih tinggi dari kepala,jadi kepala nunduk. 

Gambar. 5. Mencondongkan badan GunterBemhard (1993: 177) 

Gamoar. 6. Bertumpu pada tumit Gu111er Bernhard (199): 183) 
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Gambar.7. Posisi saat langkah tcrakhir Jan ayunan kaki ayun aktif Gunter 
Bernhard (1993: 192) 

3. Mclayang 

Sikap Badan di atas Misuu adalah sikap badan di atas mistar 

berhubungan dengan sudut awa1an pada waktu akan melakukan 

lompatan/tolakan. Jadi sikap badan di atas mistar dibentnk mulai dari seat 

lcpasnya kaki tolak sampai mcl:lyang di atas mistar. Dcngan dcmikian 

gaya dalam lompat tinggi bisa dibcdakan dan ditentukan gay.:.nya kctika si 

pelompat berad::i di atas mistar. /\dapun sikap badan di alas mistar pada 

gaya guling perut mcnurut Gunter Bcmhard (1993: 192) adalah: 

Gambar.8. Posisi saat menolul.. Jan melayang di atas rnistar Gunter 
13cmhard (1993: 192) 
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4. Mendarat: 

Jika tempat pendaratan dari pasir, maka yang mendaral lebih dahulu 

adalah kaki ayun/kaki kanan kcmudian berguling ke depan, bertumpu 

pada pundak bahu kanan. Jika pcndaratan terbuat dari busa/matras posisi 

jatuh Jebih dahulu adalah balm atau punggung. 

Cara Mclakukan Mcndarat: 

Pada waktu mendarat atau jatuh yang pertama kali kcna adalah kaki 

kanan dan tangan, bila tumpuan mcnggunakan kaki kiri, lalu bcrgu\ingnya 

yaitu mcnyusur punggung, tangan dan beraklur pada bahu clan punggung 

badan. 

--· 
Gambar. 9. Cara Melakukan Pcndaratan Gunter Bemhmd (I 993: l 92) 

Garn bar I 0. Latihan bergulir Guntem Bernhard ( 1993: 200) 

Mcndar.:t bagian tubuh yang pcrtama kali mcndarat adalah kaki ayun 

dan kcdua taugau. Dengan pendaratan yang seperti ini, maka lompat tinggi 

model ini sering disebut lompat tinggi gaya anjing kencing. 
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Gambar 11. Tcknik Lompat Tinggi Gaya Guling Simanjuntak, (2009: 4-44). 

E, Krakres-istlk Siswa Kelas dao V Sekolah Dasar 

Karkteristik pada usia I 0-12 tahun, a tau srswa sekolah dasar sering 

dipengaruhi oleh apa yang dihhatnya, perbaikan koordinru.i scperti mclempar, 

memukul, dan melompat, koordinasi tangan kaki dan mata mengarah pada 

gerakan yang utuh rnerangkaikan gcrak yang satu dcngan yang lain. Kctahanan, 

kekuatan, kecepatan meningkat, memiliki badan mulai kuat, gerakan-gerakannya 

cennat, senang perlombaan ( Djumidar 1997: I 02) 

F. Keraogka berpikir 

Berdasarkan kajian teoritis di atas, scrta hasil penelitian maka dapat 

dikemukakan, bahwa dalam pelaksanaan pembclajaran atlctik khususnya lompat 

tinggi gaya guling perut sangat ditcntukan olch tingkat kesu)itan. Lingkungan 

yang mendukung, cara belajar anak, earn guru memberikan rnotivasi pengajaran. 

Lcmpat tinggi gaya guling perut dapat dilakukan oleh siswa dengan benar 
' 

apabila unsur-unsur penyebab kesalahan bclajar adalah faktor internal dan 

ekstemal. Lompat tinggi gaya guling perut tidak hanya mengandalkan, tehnik 

gerakan saja tetapi memerlukan dukungan power yang besar serta kelentukan 
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badan, oleh scbab itu lompat tinggi gaya guling pcrul merupakan lompal yang 

sulit dipelajari. 

Dalam kenyataan sehari hari anak dihadapkan pada materi pelajaran yang 

berbcda-beda. Padahal kondisi yang diberikan kepada siswa sama. Oleh karena 

itu tentulah ada siswa yang mcngalami kesalahan dalam mclakukan praktek 

kcgiatan pcmbelajarar. Bcrbagai kondisi tcrscbul. Untuk dapat menciptakan 

kondisi yang tcpat bagi seorang siswa bukanlah ha] yang mudah, namun juga 

bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. 

Untuk mengidentifikasikan kesalahan dalam mdakukan lompat tinggi gaya 

guhng sisi siswa kelas V SD Ncgeri Ill Pengasih Kulon Progo dapat dilakukan 

dcngan mengidcntifikasi kesalahan pada tehnik gcrakan langkah kaki saat 

rnclakukan awalan. 

Dengan dcmikian untuk mcngidentifikasikan kcsalahan lompat linggi 

gaya guling perut dapat mengunakan mctode pengamatan (ob:.ervas1) dan 

menggunakan blangko daflar cocok (check-list) yang berisi cara atau tehnik 

dalam mclakukan lompat tinggi gaya guling perut schingga mudah 

mcngidentifikasi tentang kesalahan yang sering dilak.ukan oleh siswa kelas V SD 

Negeri Ill Pengasih Kulon Progo dan Pcngambilan data dcngan 

observasi/pengamatan olch guru atau ahli yang sudah memahami tehnik \ompat 

tinggi gaya guling perut. 
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BAB Lii 
METODE PENELITIAN 

A. Desain Penclitian. 

Pcneletian ini adalah deskriptif kuantitatif, mcnurut Suharsini Arikunto (2005: 234) 

Dcskriptif adalah penelitian tidak diperlukan adrninistrasi dan pcngontrolan terhadap 

perlakuan. Penclitian deskrlpuf ridak dirnaksudkan untuk menguji hipotcsrs tertcntu, 

tctapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang sesuatu variabel. gejala arau kcadaan. 

H. Defenhi Operasionat VarialJel Penclitian. 

Untuk rnencapai luju.in pem:litian ini perlu diketahui tcrlcbih dahulu variable 

penelitiannya. Variabel dalam penelitian ini adalah identifikasi kcsalahan siswa kclas V 

SD Negcri 111 Pengasih Kulon Progo dalam melakukan lompat tinggi gaya guling perut, 

kesalahan-kesatahan tcrscbut mempcngaruhi kelancaran siswa dalam mernpclajari !ompat 

tinggi gaya guling perut di sckolah. 

Pada penelitian ini penefin mcngidentifikasi kesalehan yang mungkin dilakukan 

oleh siswa pada saat mclakukan lompat tinggi gaya guling pcrut yaitu gerakan pada saat 

mclakulran awalan/lari, gerakan pada saat mclukukan tolakan, posisi badan, kaki, tangan, 

dan kcpala pada saat lx:rada di alas rnistar dan pada saat meiakukan pendaratan. 

I. Awalan 

Awalan adalah melakukan awalan pede lompat tinggi dimaksudkan untuk 

membangkitkan daya gcrak, dari gcrak mcndatar/ horizontal ke arah vertical, tehnik 

dalam melakukan awalan yaitu 

(I) Apabila kaki tolakan adalah kaki kiri maka pengambilan awalan dari samping kiri 

(2) Lari lurus dengan sudut )5° - 45° 

(3) Lari lurus dengan kai, 1um!)\l tidak mclakukan penyimpangan garis lurus umuk mentntukan 

1it1k tumpu hingga dopal mclakukan 1ak off yang efek1,f. 
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(4) Gerakan lari harus konsrsten dan uniform, sehingga atlit dpat mencapai titik toke o_ffdengan 

teper. 

(5) Mempercepat gcrakan lari pada 2 atau 3 langkah tcrakhir 

2. Tolakan. 

Tolakan atau tumpuan adalah perpindahan gerak dari keccpatan horizontal kc 

arah vertical yang hams dilakukan dengan ccpat dan tepat tchnik dalam melakukan 

awalan yaitu: 

(I) Tolakan dinmlai dari tumit, ditcrus kc telapak kakr, dan bcrakhir pada ujungjari 

kakt yang dilakukan sccara cepat dan tcpat. 

(2) Pada saat titik bcrat badan bcrada di atas kaki tolakan, secepat mungkin 

pergclangan kaki ditolak lurus kc atas, badan dicondongkau ke bclakang hingga 

bcrat badan bcrada pada kaki bclakang (kaki ayun). 

(3) Kaki ayun dcngan 1111111 agak di bcngkok:m, bcrsiap-siap untuk bcrayun kcdcpan, 

ke atas di teruskan ke belakang alas unruk mcmbawa pcrscmlian Oahu ke atas. 

hingga scluruh tubuh akan tcraugkat mclayang untuk mclewarl mistar. 

3. Melayang 

Sikap Badan dr atas Mistar adal:ih sikap badan di alas mistar berhubungan 

dengan sudut awalan pada waktu akan melakukan lornpatan/tolakan. Jadi sikap badan 

di alas mistar dibentuk mulai dari saat lepasnya kaki tolak sampai melayang di atas 

mistar tehnik dalam mdakukan awahm yaitu: 

(I) Pada saat kaki ayun mclcwati mistar dan berada pada tnik yang tinggi, seccpatnya 

badan bcrbalik sampai perut mcnghadap mistar. 

(2) Kaki tolakan segera dilipat pada lututnya, kc samping, ke atas dan kc bclakang. 

(3) Kepala ditundukan kcbawah mistar, sehingga puudak lebih rendah dartpada 

pinggul. 
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(4) Tangan kanan kc bawah mistar, scdangkan tangan kiri pasif dilctakkan pada 

punggung atau dirapatkan pada pcrut. 

4. Mendarat 

yaitu sikap jatuh setclah melcwati rnistar dan sebenarnya bukan mcrupakan 

unsur yang mcncntukan dalam lompat tinggi, sebab tugas si pclompat dapat dikatakan 

sclesaiJika si pclompat telah mclewati mistar, tehnik dalam mclakukan awalan yeuu: 

{ 1) Pad a waktu mendarat atau jatuh yang pert am a kal I ken a adalah kaki tumpu/kanan 

dan t:mgan, bila tumpuan menggunakan kaki kiri, lalu berguhngnya yaitu 

mcnyusur punggung tangan dan bcrakhir pada bahu dan pungggung badan. 

C. lnstrumen Pcnelitian dan Tehnik Pengumpulan data. 

\. lnstrumcn Penelitian 

lnstrumen dalam penclitian 1111 menggunakan item tes. Adapun instrument yang 

digunakan adalah pencocokkan daftar atau check-list denga» siswa yang sedang 

melakukan lompat tinggi gaya guling perut. 

lnstrumen pcnelitian yang diartrkan sebagai "alat bantu" mcrupakan sarana yang 

dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angkct (que�ticnnmre), daftar cocok 

(check-list) atau pedoman wawancara (in1erview), lembar pcngamatan atau panduan 

pengamatau (observation sheet atau observation schedule), soal tes yang terkadang 

hanya disebut iltes" saja, inventori (invertory) skala (sea/a) dan lain sebagainya. 

Dari pcmbahasan di etas maka peneliti mcmutuskan dan menyusun hmgkah 

Iangkah yang ditempuh dalam penyusunan metodc dan instrumcn penetiuau serro 

pcngumpulan data. 

2. Mctodc pcngumpufan data pcneliti mcnggunanakan metode observasi: 

Langkah-langkah observasj: 

a. Mengadakan proses kegiatan helajar mcngajar 
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b. Mengadakan test. 

I. Mcncntukan alat Bantu yang akan di gunakan dalam pcnditian yaitu: 

(I). Lapangan. 

(2) Tiang lompat 

(3) Mistar 

(4) Matraslspon/bak pasir 

(5) Blangko daflar cocok (check-list) 

(6) Pcngamal dari guru pcnjas setempat. 

c. Pelaksanaan: 

l. Mempcrsiapkan siswa 

2. Srswa diberi arahan stngkat untuk melakukan lompatan 

3. Satu pcrsatu anak bergiliran rnclakukan lompatan 

4. Pcnditi mempcrhatikan rnngkaian gerakan yang sedang dilakukan oleh siswa 

5. Pcncliu melakukan pcncatatan data kesalahan yang dilakukan olch siswa satu 

persatu. 

E. Tehnik A11alisis Data 

Tehnik yang digunakan dalam peneliitian ini adalah analisis non-statistik. 

Sepcrti yang discbutkan oleh Suharsini Arikunto ( 2010: 387) Analisis non-statistik 

adalah mencari proporsi, mcncari pesentase dan rasio. Dan terhadap pckerjaan analisis iui 

orang menyebutnya scbagai analisis statistic sederhana. 

Jcnis penelctian ini adalah deskriptif kuantitatif artinya pcncliti yang memainkan 

angka-angka dari perolehan sumber atau informasi yang diperoleh melalui check-list 

dijumlahkan atau dikelompokkan sesuai dengan bentuk instrument yang digunak:m. 

Data yang dipcroleh dari sumbcr ntau informasi merupakan data kualitatif yang 

diubah menjadi data kuantitatif karena pengumpulan data mcnggunakan check-list 
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schingga diperolch sk<X tanda atau 10/ly. Setclah data yang dibutuhkan tcrkumpul 

kemudian dera itu dianalisis dengan cara: 

I. Menjumlahkan 1anda tally pada jawaban "Ya" 

2. Menjumlahkan tanda lally pada jawaOOn "Tidak" 

3. Mernpcrsentasckan jumlah jawaban "Ya" dan Jawaban "Tidak" yang dipcrolch dnri 

check-list kemudian dibagi dengan skor idial atau skor maksimal dikalikan serarus 

pcrscn. 

Rumus perscntasc yang digunakan untuk mengintcrprcstasikan hasil analisis data 

adalah sebagai berikut: 

fy p,,.-x 100% 
n 

Keterangan: 

P = Pcrscntasc 

fy"" frckfcnsi yang dipcrolch 

n - Sampel 
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BABIV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMOAIIASAN 

A. Hasil Pcnclitian 

I. Pcngamatan Lapangan 

Hasil penelitian di SD Negeri 3 Pengasih Kulon Progo. peneliti 

melakukan pengamatan terhadap proses pcmbelajaran penjaskcs dalam upaya 

mengidcntifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin d,lakukan otch siswa 

kelas V di SD Negeri 3 l'engasih Kulon Progo yang drlakukan selama proses 

pcmbelajaran. pada akhir pcrtcmuan dilaksanakan evaluasi proses 

pcmbclajaran lompat tingggi gaya .flrmJdfe, hasil pcngamatan pembclajaran 

olch pencliti dan angket siswa. 

Proses penelitian ini dijabarkan mclalui cmpat tahapan dalam 

pcngamatan 

a. Tahap Awalao 

Pada kr.giatan ini ditcmukan bebcrapa kcsalahan yang dilakukan oleh 

siswa datam mclakukan awalan lompat tinggi gaya straddle. Kesalahan· 

kesalahan tcrsebut ada1ah pada bagian (indikator 4) pcncapai titik tumpu 

yang tidak tepat 3 siswa ([ 1 %) dan pada (indikator 5) yang melakukan 

pcrubahan lari 9 siswa (33 %) 

Gambar. I Diagram I lasil pengamatan pada saat awalan 
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b. Tahap Tolakan 

Pada kcgiatan ini ditcmukan bcbcrnpa kcsalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam melakukan lolakan lompat tinggi gaya straddle. Kesalahan- 

kcsalahan tcrscbul adalah pada bagian (indikator 3) tidak menckuk kaki 

tumpu untuk mendapatkan powcr/kckuatan tolakan 3 stswa (11%), dan 

pada (indikator 4) tidak mcmbcngkokkan lutut 6 siswa (22%) 

Gambar. 2 Diagram Hasil pada saat mclakukan tolakan 

c. Tahap Mclayang 

Pada kegiatan ini ditcmukan bcbcrapa kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam mclakukan melayangldi atas mistar lompat tmggi gaya guling 

perut (straddle). Kcsalahan-kesalahan tcrsebut adalah pada bagian 

(indikator I) tidak melipat kedua kaki di atas mistar 2 siswa (7%), pada 

(indikator 2) tidak menckuk kaki tumpu untuk mcndapatkan 

power/kekuatan tolakan 5 siswa (19%), dan pada (indikator 3) tidak 

membcngkokkan lutut 6 siswa (22%) dan (indikator 4) yang tidak 

melakukan gcrakan tangan kamm ke bawah setclah melcwati mistar 1 l 

siswa(41%) 
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lnd,kator I lnd,k.:>tO< l lndik3lO< l lnd1k.:1t0<4 

.n T,dak 

Gambar J Diagram I lasil pada saar mclakukan gerakan di alas rnislar 

d. Tahap Mendaral 

Pada kegiatan ini diternukan bebcrapa kesalahan yang dilakukan olch 

srswa dalam melakukan pendaratan lompat tinggi gaya straddle. 

Kcsalahan-kesalahan terse but adalah pad a bagian (indikator I) waktu 

mcndarat atau jatuh yang pertama kali kena ada!ah kaki ayun dan 

tangan/bahu kemudran punggung 13 siswa (48%) 

... 
Tldak 

• lrd,katO< l 

Garn bar. 4 Diagram Hasil pengamatan pada saat melakukan pendaralan 

2. Angket 

Ju.nlah siswa yang menganggap gerakan paling sulit dalam 

melakukan lompat tinggi gaya guling perut berdasarkan gerakan scbagai 

berikut: 
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1 Aw.ilan 
4% 

2 Tolakan ,,, 

3Mclayang 
52% 

Jumlah 

4 
Mcnd.:irat 

a7% 

Gambar. 5 perscmese diagram hasil angket 

gaya guling perut sebagai bcrikut; Pcrscntase katagori kesalahan tertinggi 

[krdasarkan hasil angket sctelah proses bclajar mengajar dan 

Berdasarkan hasil test dan pcngisian angket , maka hasil penelitian 

menunju�kan bahwa kla�ifikasi data pcrsentase pclaksanaan lompat tinggi 

gerakan mendarat yang paling sulit dilakukan. 

melayang yang paling sulit, dan (37.0 o/•) atau 10 siswa mcnjawab 

gcrakan rolnkan yang paling sulit, (51.9 %) atau 14 siswa menjawab saat 

pada siswa dcngan kesimpulan sebagai berikut: (3.7 %) ae« lsiswa 

mcngisi data awalan yang paling sulit, (7.4 %) atau 2 siswa menjawab 

mcngadakan lcSI, pencliti mengadakan pengambilan data metetui angket 

Tabel I llasil angkct gerakan paling sulil dalam lompat tinggi 
G11ya guling pcrut. 

No Genk.an Jumlah Persentase 

I Awalan 1 siswa 3.7% 

2 Tolakan 2 siswa 7.4o/. 

3 Melavana 14 siswa 51.9% 

4 Mcndarat JO siswa 37o/e 

Juml.1h 27 siswa 100 

I. Perseruase Berd11sarlurn Test dan Angkel 

G. Pembah:u11n 



yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan lompat tinggi gaya guling 

perut (straddle); 

Katagori pcrtama pada saat melakukan gerakan melayang atau di atas 

mistar, discbabkan karena lmgkat kcsulitannya paling bcsar, tingkat 

koordinasi gerakan tangan. kakr dan badan sangat mcnentukan 

kebcrhasilannya untuk mclewati mistar Ke dua saat melakukan gerakan 

rnendarat karena mernerlukan kesei:nbangan saat memutar pmgg,rng 

sehingga tubuh menjadi Jabil sehingga pend,uatan tidak sempurna. Ke hga 

pada saat melakukan tumpuan yaitu arah agak scrong dari mislar. Ke 

empat pada saat mclakukan awalan. 

Sccara umum hasil perscmase kesalahan siswa kelas V SD Negeri 3 

Pengasih Kulon Progo dalarn mclakukan iompat tinggi gaya guling pcrut 

(straddle) sebagai bcrikut· 

fy r--x 100% 
N 

a. Awalao 

Pada gerakan awalan sebanyak 12 siswa yang melakukan kcsalahan 

yang terletak pada indikator kccmpat 3 siswa dan indikator kelima 9 siswa 

12 
P- -X 100% 

378 

p�J.2% 

b. Tolakan 

Pada geral.:an tolakan scbanyak 9 siswa yang mclakukan kesalahan 

yang terlclak pada indikator ketiga 3 siswa, indikator keempat 6 siswa. 

JO 
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9 
P--x 100-;. 

378 

c. Melayang 

Pada gerakan mclayang scbanyak 24 siswa yang lcrlctak pada scmua 

indikator, padn indikator ke t ada 2 siswe, pada indikator ke 2 ada 5 siswa, 

pada indikator J:c 3 ada 6 siswa, dan pada lndikator kc 4 ada 11 siswa, 

24 r-�x 100% 
378 

P-6.J % 

d. Mcndarat 

Pada gerakan pendnnnan sebanyak 11 siswa yang rnclakukan 

kesalahan saar mclakukan yang pertama kali menycntuh busa.lspon adalah 

tangan dan kaki. 

13 r,�x 1ooo;. 
378 

P-3.4% 

Total hasil identifikasi kcsa!ahan siswa Kelas V SD Ncgeri) Pcngasih 

Kulon Progo dalam mclakukan lompal tinggi gaya guting perut (straddle) 

adalah awalan ).2 % + tolakan 7.4 % + mclay:mg I diatas mistar 6.3 -;. + 

mcndarat 3.4 % "" 15.3 % 
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Lompat Tlnggi 

- oc.t,..,,. .. , 
................ 

Gambar. 6 Persentasc diagram hasil pcnclitian lompat tinggi gaya guling pcnll 
SD Negcri 3 l'cngasih Kulon Progo 

Untuk hasil pcngamurnn dan angkct dapat dilihat dalam tebe! scbagai berikut, 

Tabcl.l Katagori Tingkal kcsalaha11 llasil l'cugamatan d:111 Hasil Angker 

No lndikator Pcngamatan Katagori Angkct Katagori 

I Awalan i2 siswa J I slswa 4 

2 Tolakan 9 siswa 4 2 siswa J 

J Mela yang 24 siswa I 14 siswa I 

4 Mcndarat 13 siswa 2 10 stswa 2 

Berdasarkan pcngamatan dan isian angkct olch siswa bahwa, pcrsentasc 

kesalahan tcrtinggi yang dilakukan oleh siswa dalam pclaksanaan lompat 

tinggi gaya guling pcrut (straddle) adalah pada saat melakukan gcrakan di 

alas mistar. Tahap ini memang mcmiliki lingkat kcsulitan paling besar bila 

dibandingkan dcngau tahapan-tahapan lainnya dalam mdakukan lompat 

tinggi. Kcsulitan tcrsehut terutama pada kocrdinasi gcrakan tangan, kaki, dan 

baclan. Efektif atau ndaknya kcordinasi anggota badan ini saat di atas mistar 

sangal menentukan kebcrhasilan untuk melewari mister. I losil ;,en_gamatan 

yang menunjukkiln terjadinya kesalahan yang dilakukan siswa di scnua 

indikator dengan total prosentase (6J 'Y,) atau 24 siswa scjalan dengan 
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pcrsepsi kebanyakan siswa yang mcnyatakan bahwa bagian ini adalah bagian 

tersulit (S 1,9"/o) atau 14 siswa. 

Dalarn pengamatan pcneliti, kcsulitan tertinggi kedua adalah pada saat 

mclakukan gcrakan mcndarat (3.4 %) atau 13 siswa, sedang berdasarkan 

angket siswa yang mcmilih kolom kesulitanjuga mendarat yaitu 10 slswa (37 

%). 

Masih mcnurut angket pendapat siswa, kcsulitan tertinggi ketiga adalah 

pada saat melakukan gcrakan tolakan (7,4 %) arau 2 siswa, dan pada hasil 

pcngamatan peneliti seat awalan kcsalahan yang dilakukan oleh siswa 

sebanyak 13 siswa atau (3,4 %) dan yang keempat adalah pada s.1.11 

melakukan tolakan {2,4 %) atau 9 slswa dari hasil ;x:ngamatan scdangkan dari 

hasil angket (3.7 %) atau 1 siswa. 

2. Pesentase Berdasark:rn Jenis Kclamin 

Berdasarkan pcngamatan dari pencliti dan isian angket oleh siswa bahwa, 

pcrscntase kesalahan tertinggi yang dilakukan otch siswa dalam pekrksanaan 

lompat tinggi gaya guling pcrut (straddle) berdasarkan jenis kelamin adalah 

sebagai berikut: 

a. Pcngamatan dari pcneliti ditcmukan 3 siswa Iaki-laki dan 8 siswa 

pcrempuan yang melakukan keselahnn daiam awalan, I siswa \aki-laki dan 

7 siswa perempuan yang mel:lkukan kesalahan dalam tolakan, 2 siswa 

laki-laki dan 11 slswa pcrempuan yang mclakukan kcsalahan dalam 

mclayang, 4 siswa laki-laki dan 9 slswa pcrcmpuan yang melakukan 

kesalahan dalam mcndarat. Jumlah kesalahan yang dilakukan olcli lakr- 

33 

I 



laki 10 siswa dan pcrempuan 35 siswa. Dcngan demikian siswa pcrempuan 

lcbih bcsar melakukan kcsalahan dalam melakukan lompat tinggl gaya 

guling pcrut. 

b. Pengamatan dari angket ditemukan I siswa taki-laki yang mclakukan 

kesalahan dalam awalan. 2 srswa laki-laki yang mclakukan kcsalahan 

dalam lolakan. 4 siswa laki-laki dan 10 siswa pcrempuan yang mclakukan 

kcsalahan dalam mclay:::ng, 6 siswa luki-laki dan 4 sfswa pcrcmpuan yang 

melakukan kesalahan dalam mendarat. 
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BADV 
KESIMPUL.AN 

Kcsimpulan 

l)crdasarkan hasil test dan pcngisian angket , maka hasil penclitian 

rncnunjukktm hahwa klasifikasi data pcrsentese pelaksanaan lompat tinggi gaya 

guliug pcrut sebagai bcrikut; bagi:m paling sulit adalnh saat melayang, tingka1 

kesulitan kc dua adalah mcndarnl. tingkat kcsulitan kc tiga adalah tolakan, dan 

1ingkat kesulitan 1crakhir adalah awatan. 
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CHEK LIST 

DATA HASIL PENELITIAN LOMPAT TINGGI GA YA GULING PER UT 
KELAS V SD Ill PENGASIH KULON PROGO 

AWALAN 

AWALAN 
NAMA LIP JUMLAII 
SISWA hl<l1ka1or 1 lndiulor 2 lnd1lcm.or 3 lnd,L.:or 4 lnd,bmr S 

Y,, Tl YA Tl YA Tl YA Tl YA Tl YA Tl 
DA DA DA DA DA DA 
K K K K K K 

L p 

12 

24 

22 

6 

20 " " 
17 " " 
" 
13 

7 

II " 

l 

26 
17 

21 

' 
4 

ll 

' 

N 
0 

' • 

" 



CHEK LIST 

DATA HASlL PENELITIAN LOMPAT TINGGI GA YA GULING PERUT 
KELAS IV dan V SD PATEN 1 KECAMATAN DUK UN 

TOLA KAN 

TOLAKAN I 
NO 

' ] 
' 5 
6 
7 • 9 

" IL 

" n 

" 16 
17 
IS 
19 
20 
21 

" 2] 

26 
27 

NAMA 
SlSWA 

JUMLAH 

i.. I p 1-.��������������c--JJUMLAH !ndihlor 1 lnd,htor 2 !nd1ka1or l ln<Hator 4 

YA 



CHEK LIST 

DATA HASIL PENELITIAN LOMPAT TINGG! GA YA GUUNG PERUT 
KELAS IV dan V SD PATEN I KECAMATAN DUKUN 

MELA VANG 

MELA YANG 
NO NAM.A UP 

SJSWA 

' 2 
] 

' s 
6 
7 • ' ro 

" 12 

" " " 16 
17 

" 19 
20 
21 
22 
23 

" 2S 
26 
27 
28 

JUMLAII 



CHEKLIST 

DATA HASIL PENELITIAN LOMPAT TINGGI GA YA GULINO PERUT 
KELAS IV dan V SD PATEN I KECAMATAN OUKUN 

MENDARAT 

MENDARAT 

JUMLAH 30 23 

lnd1ka!0< 1 
YA 

" 

.. 

NO NAMA SISWA "' 
2 
3 
4 

' ' 7 • 9 
10 
11 
12 
I) 

14 

" " 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

- -24 

" 26 
27 



DArfAR ISIAN ANGKET 

Berilah Tanda Contrcng pada kolom yang dianggap gerakan paling sulit dalam 
melakukan lompat tinggi gaya guling perut! 

Gerakan NO NAMA 
$1SWA 

I 
2 
J 

' ' 6 
7 
8 

' IO 
II 
12 
13 

" " 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

" 26 

" 
JUMLAH 

JUMLAII 
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� 
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