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ABSTRAK
Kegiatan PPM pelatihan dan  pendampingan  model  pembelajaran  bermain  atletik  untuk

guru pendidikan jasmani SMP se-Kabupaten Sleman bertujuan untuk  memperkenalkan  cara-cara
mengajar  atletik  untuk  anak  SMP  secara  bermain  yang  menyenangkan  sehingga  siswa  pada
akhirnya akan tertarik terhadap pembelajaran pendidikan jasmani pada  umumnya  dan  khususnya
terhadap pembelajaran atletik, juga untuk mendampingi guru  dalam  mengevaluasi  pembelajaran
pendidikan jasmani terutama cabang olahraga atletik.

Pelaksanaan  PPM   ini   bekerjasama   antara   FIK   —UNY   dengan   Dinas   Pendidikan
Kabupaten Sleman. Adapun bentuk kegiatan berupa  teori  tentang  metodik  pembelajaran  atletik
dan praktik pembelajaran atletik yang dilaksanakan semuanya  di  aula  Kantor  Dinas  Pendidikan
dan lapangan Pemda Kabupaten Sleman.



Jumlah peserta pelatihan dan  pendampingan  ini  diikuti  oleh  14  orang  guru  pendidikan
jasmani  SMP  negeri  dan  25  guru  pendidikan  jasmani  SD  (  Dinas  rneminta   guru-guru   SD
dilibatkan karena  akan  menghadapi  Porseni  SD  se-Sleman).  Materi  pelatihan  yang  diberikan
berbentuk teori dan  praktik  yAitu  dasar-dasar  start  sprint,  tolak  peluru,  lempar  lembing,  dan
lompat jauh.

A. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi
Berdasarkan pengamatan dan kenyataan yang sering penulis lihat  dilapangan  pada  waktu

observasi pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah dasar terutama dalam  pembelajaran  atletik,
masih  banyak  para  guru  pendidikan   jasmani   yang   bertugas   kurang   mampu   menunjukkan
profesionalisme kerjanya. Profesionalisme seorang  guru  pendidikan  jasmani  dapat  dilihat  pada
saat seorang guru pendidikan jasmani akan mengajar siswanya dilapangan, ini terlihat  antara  lain
terhadap persiapan mengajar, pengelolaan latihan yang akan diajarkan, pengelolaan waktu,  model
pembelajaran yang digunakan, penguasaan materi ajar, dan sebagairiya.
Kemampuan  dalam  merencanakan  suatu  materi  pembelajaran  atletik  di  sekolah   sangat   erat
hubungannya dengan bagaimana metiggunakan model pembelajaran dan  mengatur  pembelajaran
atletik tersebut  apakah  dapat  berjalan  dengan  baik,  bagaimana  urutan  pembelajarannya,  serta
bagaiman mengatur alat dan fasilitas, dan sebagainya.
Merencanakan  suatu  pembelajaran  atletik  di  sekolah,seorang  guru  pendidiksn  jasmani   hares
memahami karakteristik  masing-masing  nomor  atletik  dan  bagaiman  eara  penyusunan  materi
pembelajaran atletik dalam pendidikan jasmani dan model pendekatan  yang  dipergtmakan.  Oleh
karena itu susunan persiapan dan peitaturannya adalah A. Tahap pendahuluan, B. tahap latihan  ini
(a. Games /bermain, b. Latihan inti, yang terdiri dan teknik dasar, dan teknik lanjut).



Hasil Penelitian Penulis tentang pengaruh model pembelajaran bermain Atletik bagi siswa kelas V
SD Tarakanita terhadap peningkatan kemampuan gerak dasar atletik  (lari,  Jempar,  dan  lompat  )
menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan yaitu sebesar 3,721. Oleh karena itu perlu  ditindak
lanjuti hasil penelitian ini dengan memberi pelatihan dan pendampingan para guru penjas SMP  di
kabupaten Sleman dalam menerapkan  model-model  bermain  atletik  untuk  meningkatkan  gerak
dasar atletik bagi siswa SMP.
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2. Tinjauan Pustaka
Berawal dari suatu pertanyaan yang dikemukan oleh Tamura dalam Rakornas  Pendidikan  Jamani
22  s.d  23  Oktober  2003  di  Bandung,  yaitu  "apakah  ada  diantara  anda  yang  percaya  bahwa
pendidikan  jasmani  merupakan  mata  pelajaran   yang   memiliki   potensi   untuk   berkontribusi
terhadap tujuan pendidikan  kita?"  Jawaban  yang  paling  mullah  tanpa  berfikir  panjang  adalah
dapat dicapai. tetapi kalau kita berfikir lebih jauh lagi jawabannya  adalah  dapat  dan  tidak  dapat
dicapai. Oleh karena itu, salah  satu  isi  yang  penting  dalam  tujuan  pendidikan  yang  sebaiknya
diketahui  dan  diresapkan  lebih  dalam  lagi   bagi   seorang   guru   pendidikan   jasmani   adalah
mengembangkan potensi anak didik. Adapun potensi anak didik yang perlu  dikembangkan  lewat
pendidikan jasmani adalah segi kognitif, psikomotorik, dan afektif.

Menurut  Takamura  (2003:  2-3)  pendidikan  jasmani  adalah   base   and   foundation   in
education, oleh karena  itu,  pendidikan  jasmani  memberikan  suatu  landasan  (foundation)  bagi
pertumbuhan  emosi,  gerak  fisik,  kesehatan,  moral,  dan  intelektuai  yang  sangat  erat   dengan
kualitas hidup manusia. Ini merupakan pekerjaan bagi  para  pendidik  untuk  berusaha  membawa
siswa pada keadaan yang lebih  baik  pada  tatanan  kultur  dengan  kata  lain  pendidikan  jasmani
tersebut berusaha mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada setiap siswa. Maka dari  itu,
bagi para pendidik, pendidikan bagaikan pemburu harta karun. Tentu saja  harta  karun  itu  bukan
milik  para  pendidik,  bukan  pula  orang  tua,  melainkan   milik   siswa   itu   sendiri   dan   milik
masyarakat. Bukan hanya kultur diartikan olahraga, kesehatan, dan emosi, tetapi  semua  aktivitas
yang terkait dengan kultur seperti mar,usia dan perkembangan (man and  its  development)  peduli
dan   atau   memberikan   perhatian,   cara   berfikir   ilmiah    dan    observasi,    pengelompokkan,
pengelolaan, perencanaan, dan lain-lain.
Dan penjelasan di atas, yang menjadi pertanyaan lagi  bagi  guru  pendidikan  jasmani  adalah  apa
yang dapat dilakukan pendidikan jasmani (what can physical education do)?. Hal ini terjadi ketika
orang melihat pelajaran/kegiatan pendidikan jasmani biasanya yang
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diperhatkan hanya tertuju pada gerakan fisik. Sehingga  orang  cenderung  memahami  pendidikan
jasmani sebagai keterampilan dan kecakapan dalam berolahraga, tidakl lebih dari itu. Tetapi kalau
kita cennati dengan benar, kita akan dapat menemukan bahwa pada pelajaran  pendidikan  jasmani
tersebut  terdapat  pengalaman-pengalaman  lain  yang  sangat  penting   bagi   siswa.   Pendidikan
jasmani   mampu   memberikan   pengalaman-pengalaman   fisik,   rasa,   kejiwaan,   dan   suasana
pembelajaran, pengalaman intelektual yang  diperlukan  orang  dalam  kehidupannya  seperti  rasa
senang dan percaya diri, patuh dan menghormati dan sebagainya.

Tujuan pendidikan jasmani dapat  tercapai  apabila  isi  kurikulum  pendidikan  jasmani  di
sekolah dapat dilaksanakan dengan baik oleh  guru  pendidikan  jasmani.  Kenyataan  di  lapangan
banyak materi atau isi kurikulum  pendidikan  jasmani  tidak  dapat  dilaksanakan,  dengan  alasan
yang bermacam-macam, diantaranya  adalah  materi  cabang  olahraganya  terlalu  banyak  seperti
cabang atletik, alokasi waktu yang terbatas, sarana dan prasarana  pendukung  pembelajaran  yang
masih kurang atau tidak ada, dan banyak lagi alasan Iclasik yang dikemukakan oleh  seorang  guru



pendidikan jasmani.
Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh seorang guru  pendidikan  jasmani  di  sekolah

untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani, dan dapat melaksanakan semua  isi  kurikulum  penjas
di  sekolah   salah   satunya   adalah   dengan   pemberian   materi   pembelajaran   atletik.   Materi
pembelajaran atletik dalam kurikulum pendidikan jasmani termasuk materi  yang  banyak  nomor-
nomor  (cabang-cabang)nya,  sehingga  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  bagi   guru   dalam
melaksanakan materi tersebut. Oleh karena  itu  untuk  dapat  melaksanakan  materi  pembelajaran
atletik secara utuh, efektif,  dan  efisien  perlu  dilakukannya  pelatihan  dan  pendampingan  untuk
guru-guru penjas SMP dalam
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merencanakan model-model dan mengatur pembelajaran atletik di sekolah, sehingga mereka dapat
melaksanakan  sesuai  dengan  aturan  dan  prdses  pembelajaran  penjas  yang  berlaku   saat   ini,
sehingga tujuan pendidikan jasrnani  selain  untuk  peningkatan  kebugarann  jasmani  siswa  jUga
dapat titOingkatkan keterampilan gerak dasar siswa.
3. Identifikasi Masalah dan Itumusan Masalah

Berdasaikan pada analisis situasi dan tiniauan pustaka, tnaka dapat  diidentifikasi  masalah
sebagai berikut:

1. Belum aclariya bentuk pelatihan daft pendapingan bagi gliru penjas dalam niemperkenalkan
me del-mddel pembelajaran bermain atletik di SMP.

2. Masih belutn banyak dirnengerti tentang bagaimaria mengajar atletik di S1VF. yang efektif
dan efisiert.

3. Masih rancu beda pertibelajaran pendidikan jasmani dengan olahraga di SD.
Dari identifikasi masalah yang dapat  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut  "  Bagaimana

Cara meningkatkan kemampuan guru pendidikan jasmani SMP  dalam  keterampilan  penggunaan
model-model pembelajaran bermain atletik
4. Tujuan Kekiatan

Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah:
1. Membantu para guru penjas SMP dalam merencanakan penggunaan model-model bermain,

dan mengatur pembelajaran atletik di sekolah.
2. Penyegaran kembali metodik pembelajaran atletik di sekolah dan membantu kesulitan para

guru penjas dalam membuat rencana pembelajaran penjas SMP
5. Manfaat Kegiatan
Produk yang ingin dicapai dalam program kegiatan ini adalah:

1. Guru penjas SMP mampu merencanakan model-model bermain atletik, dan mengatur
pembelajaran atletik di sekolah dengan benar.

2. Guru penjas SMP mampu melaksanakan metodik pembelajaran atletik sesuai aturan penjas
SMP.

3.    Memotivasi para dosen untuk menciptakan model-model pembelajaran penjas di SD, SMP,
dan SMA.

B. METODE KEGIATAN



1. Pendekatan
Pelaksanaan PPM menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan. Adapun

bentuknya sebagai berikut:.
1. Tindakan Pelaksanaan kegiatan ini berbentuk  kegiatan  ceramah  dan  diskusi  serta  practik

kegiatan dalam hal ini  adalah  dalam  membuat  rentana  model  dan  metodik  dan  evaluasi
pembelajaran atletik di SMP untuk setiap nomor atletik.

1. Rencaila Kelanjutan Program, program kegiatan ini  direncanakan  dalam  tiga  tahap  yaitu:
Tahap I adalah  tahap  persiapan  dalam  bentuk  pemberian  mateti  yang  bersifat  ceramah,
diskusi, dan CTL (Contactual Teaching Learning)  bagi  guru,  Tahap  II  Pelaksanaan  yang
dilakukan oleh para  peserta  pelatihan,  dan  Tahap  III  adalah  tahap  evaluasi  yaitu  untuk
melihat seberapa jauh  para  peserta  telah  melaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang  telah
diberikan.

2. Langkah-tangkah Kegiatan PPM
Awal kegiatan PPM ini, tim melakukan observasi dan waivancara terhadap beberapa  guru

pendidikan-  jasmani  SMP,  dari  hasil  ini  tim  mengadakan  evaluasi   interen   dan   selanjutnya
mengadakan pertemuan dengan kepala dinas pendidikan terutama ke Kabid PLS yang mempunyai
peran yang besar dalam pengerahan masa untuk guru-guru penjas.

Rencana peserta kegiatan PPM ini akan diikuti oieh semua guru pendidikan  jasmani  SMP
negeri yang tiap kecamatan diwakili oleh dua orang sehingga jumlahnya  kurang  lebih  39  orang.
Tetapi kepala dinas pendidikan meminta bahwa sebagian peserta pelatihan dan
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pendampingan ini diikuti oleh guru-guru penjas SD dan SMP. Selanjutnya tim menyetujui  karena
para  guru  SD  pada  bulan  September  2006  akan  mempersiapkan   PORSENI   antar   SD   -se-
kabupaten Sleman.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pada akhirnya diputuskan diikuti oleh para  guru
pendidikan jasmani SMIP dan SD, adapun jumlah pesertanya adalah  39  orang  guru  yang  terdiri
dati 14 guru SMP dan 25 orang guru SD. AdaPun pelaksanaannya dilaksanakan  pada  tanggal  20
s.d 22 September 2006 .
3. Kalayak Sasaran

Sebagai sasaran pelatihan dan pendampingan adalah guru-gutu  perididikan  jasmani  SMP
se- Kablipaten Sleman, yahg mewaki1i wilayah kabupaten  Sleman,  yaitu  sleman  wilayah  utara,
tengah, barat, timut, dan selatan yang pada awalnya  direncanakan  kurang  lebih  40  orang  tdtdpi
karena permintaan Divas Pendididkan kabupaten Sleman agar  melibatkan  para  guru  pendidikan
jasmani SD maka guru SD yang ikut ada 25 orang.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal  20  s.d  22  Sepetember  2006  dimulai
jam 07.30 wib sampai jam 17.00 wib. Para peserta  mengikuti  kegiatan  ini  dengan  antusias  dan



melakukan kegiatan praktik dilapangan dengan bersemangat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil PPM

Pelaksanaan PPM dilaksanakan sesuai dengan rencana tim yang dilaksanakan antara bulan
Juli sampai dengan Agusttis 2006, tidak dapat dilaksanakan pada bulan  Juli  dikarenakan  banyak
dari peserta terlibat dalam penerimaaan siswa barb dan  persiapan  penerimaati  siswa  barn  tahun
ajararf 2006 — 2007, sehingga pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 September 2006.
Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sleman  yaitu  Bapak  loch.
Bachrun,MM. dan juga dihadiri oleh Kepala Kepegawaian, Kabid SD, SMP, dan Kabid PLS .

Jumlah peserta PPM ini jika  ditinjau  dari  rencana  sudah  cukup  banyák  yaitu  39  orang
peserta yang semua hadir dari hari pertama sampai hari terakhir kegiatan PPM. Para peserta dalam
merigikuti  pelatihan  ini  menciapatkan  materi  teori  ,  praktik  metodik  mengajar  atletik,   serta
mendapatkan materi tambahan dari Dekan FIK UNY dalam hal ini diwakili oleh PD III FIK UNY
dengan materi Perkembangan pendidikan Jasmani di sekolah terutama di Kabupaten Sleman.

Para  penyaji  dalam  pelatihan  ini  adalah  Eddy  purnomo  menyajikan  tentang   metodik
pembelajaran  atletik  nomor  start-sprint,  estafet,  tolak  peluru,  dan   lempar   lembing,   H.   Ria
Lumintuaro memberikan materi tentang Kid atletik dan nomor lompat jauh, sedang  Margono  dan
Sriawan tidak dapat hadir karena ada kegiatan  pelatihan  di  luar  Yogyakarta.  Sedangkan  Dekan
FIK-UNY sebagai pemateri tambahan agar para peserta paham tentang perkembangan  pendidikan
jasmani sekarang ini.

Laporan ppm atletik fik-uny’06          8



2. Pembahasan
Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Icegiatan PPM  ini  diikuti  oleh  39  orang  guru

dimana  para  guru  cukup  antusias  dalam  mengikuti  kegiatan  ini.  Hal  ini  disebabkan   karena
kegiatan ini sudah lama tidak dilaksanakan dan baru  dilaksanakan  dengan  model_  pembelajaran
atletik secara bermain yang  sistematis.  Selain  itu  juga  pare.  peserta  mendapatkan  buku  diktat
model pembelajaran bermain atletik.

Pembicara  pertama  untuk  kegiatan  ini  adalah  PD   III   FIK-UNY   yaitu   bapak   Agus
Sumhendartin Suryobroto,M.Pd., adapun materi yang dibicarakan  adalah  tentang  perkembangnii
blahraga di. s6lcolab dan  pericembangdri  fidinbelajaran  pendidikan  jasmani  sekarang  ini,  btik
tingkat nasional maupun tingkat daekh yaitu kabnpnien. sletnah.

Selanjutnya pembicara kedua adalah Bapak  H.  Ria  Limintuarso,M.Si,  beliau  selain  staf
pengajar atletik FIK-UNY prod’ PKO juga is  seorang  direktur  RDC  untuk  Asia  Tenggara  dan
Asia Selatan, rnateri yang dibicarakan adalah al ah tentang pengelolaan perlombaan olahraga  bagi
anak-anak (Kids athletik) dan macam-iiiticarn behtuk lomba atletik untu anakinak. Seldth Itu  juga
beliau juga menjelaskan bagaitnana pengelolaan dan pembelajaran lompat jauh untuk  siswa  SMP
dan SD yang sederhana dengan materi bermain dan teknik lasar gerak atletik

Pembicara-  yang  selanjütnya  adalah  bapak  Eddy  Punomo,M.Kes.  beliau   menjelaskan
entang bagaitriana pembelajaran atletik di sekolah yang Menyenangkan terutama  untuk  anak  >D
dan SNIP. Materi yang diajarkan adalah start dan sprints lempar lembing dan tolak  peluru.  vlateri
yd.ng dijelaskan berupa  bagaimana  merencanakan  dan  perigelolaan  suatu  )embelajaran  atletik
yang meriyenangkan untuk SD dan SMP lewat bermain atletik.
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D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Kegiatan PPM ini nampak para guru  pendidikan  jasmani  paham  akan  tugasnya  sebagai

pengajar   atletik   di   sekolah   sehingga   mengerti   bagaimana   merencanakan   dan   -nengelola
pembelajaran atletik di sekolah yang menyenangkan melalui bermain atletik iengan menggunakan
pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh tim penatar.
.             Lewat   PPM   ini   para   peserta   pelatihan   terbantu   di   dalam   penyegaran   rnetodik
pembelajaran atletik yang bare sesuai  dengan  anjuran  IAAF.  Sehingga  para  guru  paham  akan
tugasnya sebagai guru pendidikan jasmani di  sekolah  bukan  sebagai  pelatih  atletik  di  sekolah,
karena dua tugas ini agak berbeda. Kalau sebagai pclatih di sekolah  maka  guru  bertugas  sebagai
pelatih atau pendamping kegiatan ekstra kurikuler di sekolah.
2. Saran

Ada beberapa saran yang perlu diberikan untuk kelanjutan kegiatan ini, yaitu:
a. Perlu dilakukan pelatihan yang sama  untuk  nomor-nomor  khusus  terutama  nomor  nomor

teknik misalnya nomor lari gawang, lempar lembing, lempar cakram dan sebagainya.
b. Kepada Dinas Pendidikan perlu di jadwalkan atau diprogramkan melalui jenjang dari Play



Group, 7K, SD, SMP, SMA/SMK.
c. Masih kurangnya guru pendidikan jasmani yang suka menggeluti olahraga atletik

menjadi pelatih.
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b.6. Urutan Gerak Keseluruhan
Tahap ini bertujuan untuk merangkai tahap-tahap ke dalam suatu gerakan menolak yang
sempurna. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan uaiam pembelajaran adalah dilakukan dengan
dan tanpa guru, dengan mengontrol dan mengoreksi posisi power (power position), selanjutnya
lakukan denga beban peluru yang beratnya berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 20.



b.5. Gerakan Meluncur (Glide)
Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan gerakan meluncur dan  kaki  depan  dan  dirangkaikan
dengan menolakkan peluru. Pada tahap ini yang  perlu  menjadi  perhatian  didalam  pembelajaran
adalah  gerak  meluncur  dilakukan  dengan  berteman  sambil  memegagang  lengan   yang   tidak
memegang  peluru  (1),  selanjutnya  lakukan  gerakan  meluncur   sepanjang   garis   yang   sudah
disiapkan, dan berhenti dalam posisi power (power position) tanpa melepaskan peluru (2). lintuk
lebth jelasnya lihat gambar 19.

3. Menolak Peluru ke depan atas dengan melangkah
Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan gerak kaki kanan dan  dihambat  dengan  isi  kaki  kiri
dan badan. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah mulailah dengan  tahap  b.2,  selanjutnya
melangkah ke depan, putar pinggang dan bahu kea rah tolakkan, dan  lanjutkan  dengan  pelurusan
ke dua kaki dan pinggang dengan gerak memilin. Lihat gambar 17.



3. Menolak peluru dari posisi Power Posisi
Tahap ini bertujuan untuk  mengembangkan  gerak  kaki  kanan,  putaran  pinggang,  badan
dan pengeblokan. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan di  dalam  mengajar  adalah  putar
bahu menjauhi arch tolakkan. Lihat gambar 18.
Gambar 14.
Perlombaan menolakkan peluru ke arah sasaran angka
b. Tahap Teknik Dasar ( Basic of Technic)
Tahap ini bertujuan untuk mempelajari keterampilan gerak tolak peluru dengan sistematis.
Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:

1. Perkenalan terhadap berat peluru
Tahap ini bertujuan untuk merasakan beratnya peluru dan gerak dasar tolak peluru. Pada tahap ini;
perlu memperkenalkan peluru, cara memgang, dan  pengamanan peluru. Pelurusan tangan lambat-
lambat atau mendorong peluru ke atas, memainkan peluru dengan jari-jari tangan (1); tolakkan
peluru atas kepalf. ke depan
(2); tolakkan peluru atas kepala ke belakang (3). Laihat gambar 15.

1. Tolak peluru Ke depan.
Tahap  ini  bertujuan  untuk   menggunakan   kaki   untuk   gerak   percepatan   dan   belajar,f,erak
mendorong lengan yang benar. Pada tahap ini perlu  diperhatikan  di  dalam  pembelajaran  adalah
berdiri dengan kaki selebar bahu. memutar  pinggang  dengan  lutut  ditekuk,  tahan  sebentar  dan



lanjutan tolakkan peluru ke atas depan; seperti tahap ini, tetapi melangkah ke depan , flan pelihara
kontak dengan tanah dilanjutkan tolakkan peluru ke atas depan_ Lthat gambar  16.

METODIK PEMBELAJARAN TOLAK PELURU



Tahap-Tahap Pembelajaran Lompat Tinggi Galah (Pole Vault)
Pembelajaran Tolak peluru terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

c. Tahap Bermain (Games)
c. Tahap Teknik Dasar (Basic of Technic)

•           a. Tahap Bermain (games)
Pada tahap ini bertujuan untuk mengenalkan masalah gerak (movement  Problem  based  learning)
tolak peluru secara umum khususnya tolak peluru  secara  tidak  langsung,  dan  cara  tolak  peluru
yang benar  ditinjau  secara  anatomis,  memperbaiki  sikap  menolak  peluru  serta  meningkatkan
motivasi siswa terhadap pembelajaran,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  kebugaran
jasmani siswa.  Tujuan  khusus  dalam  bermain  tolak  peluru  adalah  meningkatkan  konsentrasi,
kekuatan menolak, reaksi bergerak, dan percepatan gerak siswa, serta meningkatkan  rasa  percaya
diri, meningkatkan rasa keberanian. Beberapa bentuk  materi  yang  dapat  diberikan  seperti  pada
gambar di bawah

tetapkan lari awalan lari dengan tanda start dan tanda antara lima langkah irama. Lihat gambar 16.

b.6. Gerak Secara Keseluruhan (Sequence of Movements).
Tahap ini bertujuan untuk merangkai tahap-tahap gerakan ke dalam suatu gerakan yang lengkap



dan sempurna. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran adalah perlu
menyempurnakan gerakan secara urut dan mengontrol dan mengoreksi sikap power position baik
menggunakan lembing maupun bola yang yang beratnya berbeda-beda ( 200 — 600 gr). Lihat
gambar 17.

4. Lempar dengan Irama Lima Langkah (The five stride Rhythm). Tahap ini bertujuan
untuk mengembangka gerakan lima langkah. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan
adalah mulailah dengan berdiri kaki rapat dengan lembing dalam posisi ditarik, langkah
pertama dengan kaki kanan, selanjutnya mulai dengan dua langkah jalan dan tiga langkah
berirama ( 1 2 3          4/5).
Lihat gambar 15.



4. Lari Awalan dan Penarikan Lembing ke belakang
Tahap ini bertujuan untuk memperkenalkan penarikan lembing, dan diimbangi dengan lari awalan
dan lari drama lima langkah. Pada tahap ini yang perlu menjadikan titik perhatian dalam mengajar
adalah berlatihlah dengan menarik lembing dengan berjalan selanjutnya dengan berlari kpelan-
pelan, gunakan titik pengamatan dari samping an belakang guna mengontrol posisi lembing, dan

b.2. Lemparan dengan Posisi Berdiri (The Standing Throw)
Tahap ini bertujuan untuk melempar dari posisi power (power position). Pada tahap tahap ini yang
perlu diperhatikan dalam pembelajaran lempar lembing adalah berdiri dengan kaki terpisah (muka
belakang) 60 — 90 cm, ke  dua  kaki  mengarah  ke  sasaran  lempar,  tarik  lembing  ke  belakang
dengan berat badan berada  di  kaki  belakang  (kaki  kanan)  pertahankan  telapak  tangan  di  atas
/tinggi bahu, selanjutnya angkat sedikit kaki kiri untuk mengawali gerakan, dan
nertahankan herat hadan nada kaki kanan yang ditekuk. T,ihat gamhar 13.
b.3. Lempar dengan Irama Tiga Langkah . (The Three Stride Rhythm)
Tahap ini bertujuan untuk memperkenalkan langkah impuls dan rangkaian gerak dengan posisi
power (power position). Pada tahap ini yan perlu diperhatikan dalam pembelajaran adalah
mulailah dengan kaki kanan dan lembing ditarik ke belakang, melangkahlah dengan kaki kiri dan
dOronglah ke langkah impuls (kaki kanan) dan mendarat cepat satu sesuadah yang lain dan
diteruskan dengan lemparan. Lihat gambar 14.

b. Tahap Teknik Dasar ( Basic of Technique)



Tahap ini bertujuan untuk mempelajari keterampilan gerak lempar lembing dengan sistematis.
Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:
b.l. Melempar ke depan (Throwing to Forwards)
Tahap ini bertujuan untuk merasakan lempar  lembing  dengan  pegangan  tertentu  dalan  lembing
ditancapkan ke depan dengan jarak yang berbeda-beda.  Pada  tahap  ini  yang  perlu  diperhatikan
dalam  pembelajaran  adalah  perkenalkan  lembing   dan   cara   memegang   lembing   serta   cara
membawa dan mencabut lembing jika menancap di tanah. Selanjutnya perkenalkan  cara  menarik
lembing, memegang lembing tinggi di atas kepala ujung lembing niengarah ke tanah dengan suatu
sudut yang kecil, selanjutnya condongkar badan ke belakang dan tancapkan lembing sejauh 3 — 4
m dan ditambah jaraknya menjadi 7 — 8 m. lihat gambar 12.





METODIK PEMBELAJARAN LEMPAR LEMBING
TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN LEMPAR LEMBING (.IUVELIN THROW)
Pembelajaran lempar lembing terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:   .

c. Tahap Bermain (Games)-

d. Tahap Teknik Dasar (Basic of Technique)
a. Tahap Bermain (games)
Pada tahap ini bertujuan untuk mengenalkan masalah gerak (movement  Problem  based  learning)
lempar lembing secara umum khususnya lempar lembing secara tidak langsung,  dan  cara  lempar
lembing  yang   benar   ditinjau   secara   anatomis,   memperbaiki   sikap   lempar   lembing   serta
meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
kebugaran jasmani siswa. Tujuan khusus  dalam  bermain  lempar  lembing  adalah  meningkatkan
konsentrasi, kekuatan menolak, reaksi bergerak, dan percepatan gerak siswa,  serta  meningkatkan
rasa percaya diri, meningkatkan rasa keberanian.  Beberapa  bentuk  materi  yang  dapat  diberikan
seperti pada gambar di bawah

b.6. Urutan Gerak Keseluruhandari suatu ancang-ancang Penuh.
Tahap  ini  bertujuan  untuk  menentukan  panjang  awalan  setiap  siswa   atau   tentukan   awalan
berdasarkan jumlah umur siswa dan  melakukan  rangkaian  gerakan  yang  telah  dipelajari.  Pada
tahap ini yang menjadi titik perhatian guru adalah ambil  awalan  lari  dimulai  dari  balok  tumpu,
bertumpu  pada  tempat  yang  tepat  dan  teman  yang  lainnya  memberi  tanda,  jangan  merobah
panjang langkah pada percobaan pertarna. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 11.



Tahap ini bertujuan untuk mempraktikan teknik gaya jongkok dengan bantuan box. Pada tahap ini
yang hams menjadikan perhatian guru dalam mengajar adalah gunakan awalan sejauh 5 - 7
langkah, tarik kaki tumpu ke depan atas, pertahankan posisi bertumpu, dan mendaratlah dengan
kaki parallel di udara, serta luruskan kaki ayun sebelum mendarat. Lihat gambar 9.

b.5. Teknik Tvielayang dengan awalan pendek tanpa bantuan box
Tahap ini bertujuan untuk melatih atau merangkai tahap h.1 s.d       iengan gaya
jongkok. Pada tahap ini yang hams menjadikan titik perhatian guru adalah gunakan awalan  sejauh
5 — 7 langkah, kaki saaat menumpu hares aktif, pada saat di udara pertahankan  posisi  telemarka.
Lihat gambar 10.



Tahap ini bertujuan untuk membiasakan melompat dari suatu mimbar dan menambah lama  waktu
di udara. Pada tahap ini yang hares  menjadikan  perhatian  dari  hares  disiapkan  adalah  gunakan
awalan sejauh 5 —. 7 langkah,  pertahankan  posisi  menumpu  di  udara  dan  mendaratlah  dalam
posisi langkah (marka jauh). Gunakan mimbar setinggi 15 — 25  cm.  Untuk  lebih  jelasnya  lihat
gambar 7.

3. Lompatan Marka Jauh
Tahap   ini   bertujuan   untuk   menekankan    gerakan    menumpu    dan    memantapkan    posisi
menumpufbertolak. Pada tahap ini yang menjadi perhatian guru dalam  pelaksanaan  pembelajaran
hampir sacra dengan b.2, tetapi tanpa mimbar, pertahankan posisi menumpu  sampai  mendarat  di
pasir. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 8.



3. Latihan Lompat jauh gaya Jongkok di atas mimbar.

b. Tahap Teknik Dasar ( Basic of Technic)
Tahap ini bertujuan untuk mempelajari keterampilan gerak lompat jauh dengan sistematis.
Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:
b.l. Lompat Berturut-turut Melewati Gawang/kardus
Tahap ini bertujuan menolak dari suatu awalan  pendek  dan  memperbaiki  sikap  menolak.  Yang
harus diperhatikan pada tahap ini adalah gunakan  awalan  dengan  jarak  yang  pendek,  mendarat
dengan kaki depan/arin, dan gunakan suaf u irama lari tiga langkah, serta gunakan  gawang/kardus
dengan jarak 6 — 8 m dengan ketinggian  kardustawang  30  -50  cm.  Titik  perhatian  guru  pada
tahap ini adalah kaki tumpu harus  lures  dan  di  udara  ada  saat  melayang  untuk  beberapa  saat.
Untuk lebih jelasnya lihat gambar 6.



b.2. Lompatan Marka Jauh dari atas Mimbar/Box
METODIK PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH

Tahap-Tahap Pembelajaran Lompat Jauh -
Pernbelajaran lompat jauh untuk semua gaya hampir sama yang berbeda hanya pada saat
melayang dan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

c. Tahap Bermain (Games)
d. Tahap Teknik Dasar (Basic of Technic)

a. Tahap Bermain (games)
Pada tahap ini bertujuan untuk mengenalkan masalah gerak (movement Problem) lompat jauh
secara umum khususnya lompat jauh secara tidak langsung, dan cara
•  lompat  jauh  yang  benar  ditiniau  secara  anatomis,   memperbaiki   sikap   lompat   jauh   serta
meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
kebugaran  jasmani  siswa.  Tujuan  khusus  dalam  bermain  lompat  jauh   adalah   meningkatkan
konsentrasi, kekuatan menolak, reaksi bergerak, dan percepatan gerak siswa,  serta  meningkatkan
rasa percaya diri, meningkatkan rasa keberanian.  Beberapa  bentuk  materi  yang  dapat  diberikan
seperti pada gambar di bawah ini.
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b.5 Posisi Siaaap
Tahap ini bertujuan untuk memperkenalkan posisi "Siaaap" pada saat start. Pada tahap ini guru
sebaiknya menjelaskan perobahan sikap dari posisi bersedia ke posisi Siaaap tanpa melakukan lari
(start) dan melakukan koreksi.
Untuk 1ebih jelasnya lihat gambar 12.

KUNO! Will1 sampiug         olakutp
b.6 Urutan Gerak Secara Keseluruhan
Tahap ini bertujuan untuk merangkai tahap-tahap b.4; b.5 menjadi suatu gerakan keseluruhan.
Pada tahap ini siswa melakukan start dan dilanjutkan lari sprint 10 s.d 30 m dengan aba-aba atau
tanpa aba-aba. Gurn mencoba mengatur variasi .waktu antara siaap dan yak atau bunyi pluit.
Untuk lebih jelasnya lihat gambar 13.



b.3. Start Berdiri dengan Berbagai Variasi
Tahap ini bertujuan untuk melatih dan belajar mengangkat badan dan lari percepatan. Gambar (1)
start menjatuhkan badan tanpa adanya aba-aba; (2) start berdiri dari sate posisi badan condong ke
depan; dan (3) start berdiri dengan 3 titik dan 4 titik. Untuk jelasnya lihat gambar 10.

b.4 Posisi " Bersediaa"
Tahap ini bertujuan untuk memperkenalkan posisi" bersedia"
Pada tahap ini, guru menjelaskan bagaimana cara  inenempatkan  dan  memasang  start  blok,  dan
demonstrasikan unsur-unsur kunci dari posisi awal serta latihlah dengan  koreksi  oleh  gLuu  atau
teman/pasangannya.
Untuk lebih jelasnya lihat gambar I 1.



b. Tahap Teknik Dasar (Basic of Technic)
Tahap ini bertujuan untuk mempelajari dasar gerak start jongkok yang sistematis. Adapun tahap-
tahapnya sebagai berikut:
1. Start dari posisi yang berbeda-beda
Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi dan percepatan suatu tanda aba-aba bergerak
ke posisi lari dan melakukan lari percepatan. Tahap latihan dapat dilakukan secara individu atau
berpasangan (satu atlet mengejar atlet yang lain). Untuk lebih jelasnya lihat gambar 8.

1. Start bediri dengan suatu tanda
Tahap ini bertujuan mengembangkan konsentrasi dan reaksi; pada tahap ini dapat menggunakan
suatu tanda-tanda start dapat lewat pendengaran (audio), lewat penglihatan (visual), dan sentuhan
(taktil). Untuk lebih jelasnya lihat gambar 9.

METODIK PEMBELAJARAN START SPRLN-T
Tahap-Tahap Pembelajaran Start jongkok
Pembelajaran start jongkok terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
a. Tahap Bermain (Games)
.           b. Tahap Teknik Dasar (Basic of Technic)
a. Tahap Bermain (Games)
Pada tahap  ini  bertujuan  untuk  mengenalkan  masalah  gerak  (movement  Problem)  start
secara tidak langsung, dan cara start  yang  benar  ditinjau  secara  anatomis,  memperbaiki
sikap  start  serta  meningkatkan  motivasi  siswa  terhadap  pembelajaran,   sehingga   pada
akhirnya dapat meningkatkan kebugaran  jasmani  siswa.  Tujuan  khusus  dalam  bermain
start  adalah  meningkatkan  konsentrasi,  reaksi  bergerak,  dan  percepatan   gerak   siswa.
Beberapa bentuk materi yang dapat diberikan seperti pada gambar di bawah ini.
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