
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 024772 Binjai 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester : V / Ganjil 

Materi Pokok/Topik      :  Lompat Jauh 

Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 Pertemuan) 

Nama Guru : Bob Rahmat Manalu 

NIP : 19911023 201903 1 002 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur,  disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta 

tanah air. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI 4: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menerapkan prosedur 

kombinasi pola gerak dasar  

jalan, lari, lompat, dan 

lempar melalui 

permainan/olahraga yang 

dimodifikasi dan atau 

olahraga tradisional. 

3.3.1. Menjelaskan prosedur kombinasi gerak 

dasar awalan Lompat Jauh  

3.3.2. Menjelaskan prosedur kombinasi gerak 

dasar tumpuan Lompat Jauh  

3.3.3.  Menjelaskan prosedur kombinasi gerak 

dasar melayang di udara saat Lompat Jauh  

3.3.4. Menjelaskan prosedur kombinasi gerak 

dasar mendarat pada Lompat Jauh 

4.3 Mempraktikkan kombinasi 

gerak dasar  jalan, lari, 

lompat, dan lempar melalui 

permainan/ olahraga yang 

dimodifikasi dan atau 

olahraga tradisional. 

4.3.1 Melakukan kombinasi gerak dasar 

lokomotor, nonlokomotor awalan lompat 

jauh sesuai dengan prosedur 

4.3.2 Melakukan kombinasi gerak dasar 

lokomotor, nonlokomotor tumpuan lompat 

jauh sesuai dengan prosedur 

4.3.3 Melakukan kombinasi gerak dasar 

lokomotor, nonlokomotor gerakan melayang 

di udara sesuai dengan prosedur  

4.3.4 Melakukan kombinasi gerak dasar 

lokomotor, nonlokomotor gerakan mendarat 

sesuai dengan prosedur 



C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran lompat jauh peserta didik dapat mendeskripsikan 
kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan mendarat pada olahraga lompat jauh dengan 

baik dan rasa tanggung jawab. 

2. Melalui pengamatan video gerakan lompat jauh peserta didik dapat menjelaskan dan 

menganalisa kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan mendarat pada olahraga lompat 

jauh dengan benar dan percaya diri 

3. Melalui praktik gerakan melakukan lompat jauh dan rasa tanggung jawab peserta didik 

terampil melakukan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan mendarat pada olahraga 

lompat jauh dengan baik dan rasa tanggung jawab. 

4. Melalui praktik gerakan melakukan lompat jauh dan rasa tanggung jawab peserta didik 

terampil melakukan teknik awalan, tumpuan, melayang, dan mendarat dalam lompat 

jauh dengan teknik yang  benar 

 

D. Materi 

Kombinasi gerak dasar awalan, tumpuan, melayang dan mendarat dalam olahraga 

lompat jauh. 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Tahap 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

A. Kegiatan Pendahuluan          10 menit 

Orientasi 

1. Guru menyampaikan 

kepada siswa untuk dapat 

masuk kedalam aplikasi 

zoom meeting melalui Grup 

whatsapp untuk memulai 

pembelajaran. 

2. Setelah siswa masuk 

kedalam aplikasi zoom 

meeting guru membuka 

pembelajaran dengan 

meminta siswa secara 

sukarela untuk memimpin 

doa. (Religius) 

3. Guru menanyakan keadaan 

siswa sekaligus melihat 

kahadiran siswa dalam 

pembelajaran 

1. Siswa melalui masuk dalam 

kegiatan pembelajaran 

melalui aplikasi zoom 

meeting. 

2. Salah satu siswa secara 

sukarela memimpin doa dan 

diikuti dengan teman-

temannya. 

3. Siswa memperhatikan guru 

dan menjawab pertanyaan 

dari guru. 

5 menit 

Apersepsi 

1. Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa 

terkait pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada 

pertemuan sebelumnya 

1. Siswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru terkait 

materi yang sudah 

disampaikan dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

3 menit 



2. Guru menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dipelajari terkait materi 

lompat jauh 

2. Siswa memperhatikan guru 

dalam penyampaian 

kompetensi dan materi yang 

akan dipelajari. 

Motivasi 

1. Guru menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran.yang akan 

dilakukan 

2. Guru memberikan 

gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran 

yang diberikan pada 

kehidupan sehari-hari 

3. Guru memberikan 

penjelasan tentang 

pentingnya sikap percaya 

diri, tanggung jawab, 

kerjasama dan disiplin 

yang akan dikembangkan 

dalam pembelajaran 

 

 

1. Siswa memperhatikan guru 

dalam menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

2. Siswa menyimak penjelasan 

guru dalam 

mengembangkan sikap 

percaya diri, tanggung 

jawab, kerjasama dan 

disiplin dalam pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

2 menit 

B. Kegiatan Inti                    55 menit 

Orientasi 

peserta didik 

pada masalah 

Guru menyajikan masalah 

mengenai materi gerak 

dasar lompat jauh yang 

terdapat pada link/ barcode 

di bawah ini. 

https://bit.ly/lompatjauhsd7

2 

 

 
(tampilan pada link) 

 

 

1. Siswa secara mandiri 

membuka link yang 

diberikan oleh guru untuk 

memperhatikan isi dari 

materi yang diberikan. 

2. Siswa mengamati dan 

mendeskripsikan rangkaian 

dari gambar yang 

ditampilkan oleh guru. (C4-

menganalisis) 

 

 

10 

menit 

https://bit.ly/lompatjauhsd72
https://bit.ly/lompatjauhsd72


Mengorganisasi

kan peserta 

didik untuk 

belajar 

1. Setelah siswa mengamati 

dan menganalisis gambar, 

guru memberikan 

rangsangan kepada siswa 

untuk mengemukakan hasil 

pengamatan yang sudah 

dilakukan terkait gambar 

yang diberikan. 

2. Guru memberikan 

rangsangan kepada siswa 

tentang manfaat yang 

didapat dalam mempelajari 

gerakan lompat jauh dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1. Siswa secara bergantian 

menjelaskan hasil 

pengamatan gambar yang 

diberikan guru. (C2- 

memahami & Critical 

Thinking) 

2. Siswa menjawab pertanyaan 

guru terkait manfaat yang 

didapat dalam mempelajari 

materi lompat jauh dalam 

kehidupan sehari-hari. 

10 

menit 

Mimbimbing 

penyelidikan 

individu 

maupun 

kelompok 

1. Guru mengarahkan siswa 

untuk mempraktikkan 

gerakan secara langsung 

sesuai dengan pengamatan 

dari gambar yang sudah 

dilakukan. (dilakukan 

langsung didepan kamera) 

1. Siswa melakukan instruksi 

yang yang guru berikan 

yaitu melakukan gerakan 

lompat jauh dari hasil 

pengamatan yang 

dilakukan. (C3-

Melaksanakan & P2- 

Mempraktikkan) 

 

10 

menit 

Mengembangka

n dan 

menyajikan 

hasil karya 

1. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan 

perekaman video yang 

berisi menjelaskan dan 

mempraktikkan gerakan 

lompat jauh  

2. Guru mengarahkan siswa 

untuk melakukan 

pengiriman video melalui 

google form dari link yang 

sudah disediakan. 

https://bit.ly/videolompatja

uhsd72  

1. Siswa secara mandiri dan 

dibantu teman atau orang 

tua melakukan perekaman 

video pelaksanaan gerakan 

lompat jauh (Colaborative).  

2. Siswa yang sudah selesai 

melakukan perekaman 

video mengirimkan video 

kepada guru melalui link 

yang sudah diberikan. 

(Tanggung Jawab) 

https://bit.ly/videolompatja

uhsd72  

15 

menit 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

1. Guru menanyakan 

kesulitan yang ditemukan 

serta memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan  hasil 

menganalisis gerakan yang 

sudah dilakukannya  

 

1. Siswa yang menyampaikan 

kesulitan-kesulitan yang 

ditemukan dalam 

pelaksanaan gerakan lompat 

jauh. (C6-Merangkum) 

2. Serta siswa menyampaikan 

hasil analisis dari gerakan 

yang sudah dilakukannya  

5 menit 

Kesimpulan 

1. Guru memberikan 

kesimpulan terkait hasil 

analisis yang dilakukan 

siswa. 

1. Siswa menyimak dan 

mendengarkan hasil 

kesimpulan dari guru. 
5 menit 

https://bit.ly/videolompatjauhsd72
https://bit.ly/videolompatjauhsd72
https://bit.ly/videolompatjauhsd72
https://bit.ly/videolompatjauhsd72


C. Kegiatan Penutup                         10 menit 

Menutup 

Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan terima 

kasih kepada siswa terkait 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan. 

2. Guru menjelaskan kepada 

siswa terkait capaian 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan 

3. Guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya, 

serta guru memberikan 

arahan kepada siswa untuk 

dapat membaca dan 

mencari informasi terkait 

pembelajaran lompat jauh. 

4. Guru meminta siswa untuk 

menutup pembelajaran 

dengan berdoa. 

1. siswa menyimak dan 

mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru 

2. Siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan 

berdoa 

 

10 

menit 

 

Pertemuan 2 

Tahap 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 
Aloka

si 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa  

A. Kegiatan Pendahuluan          10 menit 

Orientasi 

1. Guru menyampaikan kepada 

siswa untuk dapat masuk 

kedalam aplikasi zoom 

meeting melalui Grup 

whatsapp untuk memulai 

pembelajaran. 

2. Setelah siswa masuk 

kedalam aplikasi zoom 

meeting guru membuka 

pembelajaran dengan 

meminta siswa secara 

sukarela untuk memimpin 

doa. (Religius) 

3. Guru menanyakan keadaan 

siswa sekaligus melihat 

kahadiran siswa dalam 

pembelajaran 

1. Siswa melalui masuk dalam 

kegiatan pembelajaran 

melalui aplikasi zoom 

meeting. 

2. Salah satu siswa secara 

sukarela memimpin doa dan 

diikuti dengan teman-

temannya (Percaya Diri) 

3. Siswa memperhatikan guru 

dan menjawab pertanyaan 

dari guru. (Disiplin) 

5 

menit 

Apersepsi 

1. Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa 

terkait pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada 

pertemuan sebelumnya 

1. Siswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru terkait 

materi yang sudah 

disampaikan dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

3 

menit 



2. Guru menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dipelajari terkait materi 

lompat jauh 

2. Siswa memperhatikan guru 

dalam penyampaian 

kompetensi dan materi yang 

akan dipelajari. 

Motivasi 

1. Guru menyampaikan tujuan 

dan manfaat 

pembelajaran.yang akan 

dilakukan 

2. Guru memberikan gambaran 

tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang 

diberikan pada kehidupan 

sehari-hari 

3. Guru memberikan 

penjelasan tentang 

pentingnya sikap percaya 

diri, tanggung jawab, 

kerjasama dan disiplin yang 

akan dikembangkan dalam 

pembelajaran 

1. Siswa memperhatikan guru 

dalam menyampaikan tujuan 

dan manfaat pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

 

2. Siswa menyimak penjelasan 

guru dalam mengembangkan 

sikap percaya diri, tanggung 

jawab, kerjasama dan 

disiplin dalam pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

2 

menit 

B. Kegiatan Inti                    55 menit 

Orientasi 

peserta didik 

pada masalah 

1. Guru menanyakan kepada 

siswa untuk kembali 

menjelaskan masalah-

masalah yang ditemukan 

pada kegiatan pembelajaran 

yang sebelumnya dilakukan 

 

2. Guru menyajikan masalah 

mengenai materi kombinasi 

gerak dasar awalan, 

tumpuan, melayang dan 

mendarat dalam olahraga 

lompat jauh yang terdapat 

pada link/ barcode di bawah 

ini 

https://bit.ly/lompatjauhSD7

2-2  

 

1. Siswa menjawab pertanyaan 

guru terkait masalah-

masalah yang ditemukan 

pembelajaran yang 

sebelumnya. (C1-

Mengingat & 

Communication) 

 

2. Siswa secara mandiri 

membuka link yang 

diberikan oleh guru untuk 

memperhatikan isi dari 

materi yang diberikan. 

(Tanggung Jawab) 

 

3. Siswa mengamati dan 

menganalisis video 

pembelajaran yang diberikan 

oleh guru. (C4-

Menganalisis) 

 

 

10 

menit 

https://bit.ly/lompatjauhSD72-2
https://bit.ly/lompatjauhSD72-2


 
https://www.youtube.com/watch?v=e0pc

UvN0O5U  

Mengorganisasi

kan peserta 

didik untuk 

belajar 

1. Setelah siswa mengamati 

video pembelajaran, guru 

memberikan rangsangan 

kepada siswa untuk 

mengemukakan hasil 

pengamatan yang sudah 

dilakukan terkait video 

pembelajaran yang 

diberikan. 

2. Guru memberikan 

rangsangan kepada siswa 

agar dapat mengkaitkan 

masalah yang ditemukan 

pada pertemuan sebelumnya 

agar menemukan 

pemecahan masalahnya. 

 

1. Siswa secara bergantian 

menjelaskan hasil 

pengamatan gambar yang 

diberikan guru. (C1- 

menjelaskan) 

2. Berdasarkan hasil 

pengamantan dan 

menganalisis video 

pembelajaran yang 

diberikan, siswa 

mengkaitkan dan berupaya 

menentukan pemecahan 

masalah dari permasalahan 

yang dihadapi pada 

pertemuan sebelumnya. (C4- 

menganalisis & Critical 

Thinking and Problem 

Solving) 

10 

menit 

Mimbimbing 

penyelidikan 

individu 

maupun 

kelompok 

Guru mengarahkan siswa untuk 

mempraktikkan gerakan secara 

langsung sesuai dengan hasil 

pengamatan dan analisis serta 

solusi dari permasalahan yang 

ditemukan.  

Siswa melakukan instruksi yang 

yang guru berikan yaitu 

melakukan gerakan langsung 

sesuai dengan hasil pengamatan 

dan analisis serta solusi dari 

permasalahan yang ditemukan.  

(C3-Mensimulasikan & 

Communication) 

10 

menit 

Mengembangka

n dan 

menyajikan 

hasil karya 

1. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan perekaman 

video yang berisi 

menjelaskan dan 

mempraktikkan gerakan 

lompat jauh  

2. Guru mengarahkan siswa 

untuk melakukan 

pengiriman video melalui 

google form dari link yang 

sudah disediakan. 

https://bit.ly/videolompatjau

hsd72  

 

1. Siswa secara mandiri dan 

dibantu teman atau orang tua 

melakukan perekaman video 

pelaksanaan gerakan lompat 

jauh. (Collaborative & 

disiplin) 

 

2. Siswa yang sudah selesai 

melakukan perekaman video 

mengirimkan video kepada 

guru melalui link yang sudah 

diberikan. (tanggung 

jawab) 

https://bit.ly/videolompatjau

hsd72  

15 

menit 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pcUvN0O5U
https://www.youtube.com/watch?v=e0pcUvN0O5U
https://bit.ly/videolompatjauhsd72
https://bit.ly/videolompatjauhsd72
https://bit.ly/videolompatjauhsd72
https://bit.ly/videolompatjauhsd72


Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Guru menanyakan kesulitan 

yang ditemukan serta 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan  hasil 

menganalisis gerakan yang 

sudah dilakukannya  

 

1. Siswa yang menyampaikan 

kesulitan-kesulitan yang 

ditemukan dalam 

pelaksanaan gerakan lompat 

jauh. (C6-Merangkum) 

 

2. Serta siswa menyampaikan 

hasil analisis dari gerakan 

yang sudah dilakukannya  

5 

menit 

Kesimpulan 

Guru memberikan 

kesimpulan terkait hasil 

analisis yang dilakukan 

siswa. 

Siswa menyimak dan 

mendengarkan hasil 

kesimpulan dari guru. 

5 

menit 

C. Kegiatan Penutup                         10 menit 

Menutup 

Pembelajaran 

1. Guru mengucapkan terima 

kasih kepada siswa terkait 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan. 

2. Guru menjelaskan kepada 

siswa terkait capaian 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan 

3. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya, serta 

guru memberikan arahan 

kepada siswa untuk dapat 

membaca dan mencari 

informasi terkait 

pembelajaran lompat jauh. 

4. Guru meminta siswa untuk 

menutup pembelajaran 

dengan berdoa. 

1. Siswa menyimak dan 

mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru 

2. Siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan berdoa 

 

10 

menit 

 

  



F. Penilaian (Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan) 

 

1. Penilaian Sikap 

INSTRUMEN PENILAIAN 

SIKAP DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN 
Ceklis 

(√ ) 

A. Percaya Diri 

 1. Berani mengungkapkan pendapat  

 2. Yakin pada diri sendiri  

 3. Tidak bergantung pada orang lain  

 4. Memiliki keberanian untuk bertindak  

B. Disiplin 

 1. Hadir tepat waktu  

 2. Mematuhi aturan  

 3. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran  

 4. Mengerjakan tugas yang diberikan guru  

C. Tanggung Jawab 

 1. Menggunakan waktu secara efektif  

 2. melakukan persiapan sebelum pembelajaran  

 3. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan teliti  

 4. Melaksanakan proses diskusi  

Jumlah Skor  

 

Penilaian Sikap = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

NILAI KRITERIA 

90 – 100 Amat Baik ( AB) 

78 – 89 Baik (B) 

66 – 77 Cukup (C) 

< 65 Kurang (K) 

 

  



2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian yang dilakukan berbentuk tes tulis berbentuk soal pilihan pilihan berganda, dapat di 

akses melalui link berikut : https://bit.ly/EvaluasiLompatJauh  

Soal Pilihan Berganda : 

1. Pada waktu melayang di udara yang perlu 

diperhatikan adalah..... 

a. Menjaga kelenturan 

b. Menjaga keseimbangan 

c. Menjaga gerak kaki 

d. Menjaga konsentrasi 

2. Gerakan yang ada pada lompat jauh 

merupakan perpaduan antara.... 

a. Kecepatan dan kekuatan 

b. Konsentrasi dan keseimbangan 

c. Kelentukan dan kelincahan 

d. Daya tahan dan ketepatan 

3. Gaya lompat jauh dapat diketahui pada 

waktu... 

a. Persiapan 

b. Awalan 

c. Tolakan 

d. Melayang di udara 

4. Faktor utama pemberi kontribusi terhadap 

lompat jauh adalah.... 

a. Kelenturan tubuh 

b. Daya tahan 

c. Efisiensi gerak lari 

d. Power pada saat mulai lelah 

5. Cara mendarat yang benar pada lompat 

jauh adalah.... 

a. Kaki duluruskan 

b. Kaki dilipat ke belakang 

c. Kaki dilipat ke depan 

d. Lutut ditekuk 

6. Mendarat yang baik dalam lompat jauh 

dilakukan dengan.... 

a. Tangan menopang berat badan 

b. Mendarat dengan satu kaki 

c. Mendarat dengan kedua kaki, lutut 

ditekuk, berat badan dibawa ke depan 

d. Mendarat dengan menjatuhkan badan ke 

depan 

7. Gerakan yang benar saat melakukan 

awalan lompat jauh ketika akan bertumpu 

adalah.... 

a. Tidak mengubah kecepatan dan langkah 

b. Mengubah kecepatan dan mengubah 

langkah 

c. Tidak mengubah kecepatan tapi 

mengubah langkah 

d. Mengubah kecepatan tapi mengubah 

langkah 

8. Dalam melakukan pendaratan lompat jauh 

gaya jongkok kedua tangan di ayun ke .... 

a. Atas 

b. Belakang 

c. Bawah 

d. Depan 

9. Kedua kaki mendarat secara bersamaan, 

diikuti dengan dorongan pinggul ke depan 

sehingga badan tidak cenderung jatuh ke 

belakang adalah tekhnik … 

a. Awalan 

b. Melayang 

c. Menumpu 

d. Mendarat 

10. Bertujuan untuk mendapat kecepatan yang 

tinggi pada waktu akan melompat adalah 

tekhnik … 

a. Awalan 

b. Melayang 

c. Menumpu 

d. Mendarat 

 

Kunci Jawaban 

 

 

Keterangan : 

Penilaian pengetahuan = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A D A C C A D D A 

https://bit.ly/EvaluasiLompatJauh


Tabel Hasil Penilaian Pengetahuan. 

No Nama Siswa Skor yang di dapat NA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

3. Penilaian Keterampilan 

Penilain Keterampilan (Tes praktik - rubrik penialaian melalui video) 

Penilaian Psikomotor Lompat Jauh 

Aspek yang 

di nilai 

Kriteria Penilaian Rentang Skor 

 

 

1. Awalan  

a. Posisi badan siap lari. 

b. Lari kecil-kecil. 

c. Lari dengan kecepatan semaksimal mungkin 

d. Tempatkan posisi kaki yang terkuat 

 

 

1-4 

 

 

2. Tolakan  

a. Menjatuhkan posisi kaki yang tepat. 

b. Tolakan kaki yang paling kuat. 

c. Badan condong ke depan. 

d. Melompat sejauh-jauhnya. 

 

 

1-4 

 

 

3. Melayang  

a. Kaki tolakan dirapatkan dengan kaki yang satunya 

b. Sikap badan adalah jongkok. 

c. Tangan ayunkan ke atas kemudian di ayunkan 

kebelakang 

d. Sebelum mendarat kaki di luruskan ke depan 

 

 

1-4 

 

 

4. Pendaratan 

a. Tumpuan kedua kaki kedepan 

b. Badan dibengkokkan ke depan 

c. Tangan menahan jatuhnya badan kedepan 

d. Dilanjutkan dengan berjalan kedepan 

 

 

1-4  

Suyono D. 2000. Pedoman Mengajar Lari, Lompat, Lempar. Jakarta: IAAF RDC  

Keterangan Penentuan Skor; 

1. Jika 4 kriteria terpenuhi 

2. Jika 3 kriteria terpenuhi 

3. Jika 2 kriteria terpenuhi 

4. Jika 1 kriteria tidak terpenuhi sama sekali 



G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media Pembelajran  : Bahan tayang PPT dan video 

Pendekatan  : Scientific 

Model/metode  : Problem Based Learning (PBL)  

Alat,Media dan bahan        : meteran, peluit, fuzzel, kardus bekas, bak lapangan 

lompat jauh(matras sebagai penganti bak), whatshap, internet, vidio, buku siswa ( 

bahan ajar). 

 

 

Mengetahui,      Binjai,     Agustus 2022 

Kepala SDN 024772 Binjai Timur   Guru Pendidikan Jasmani  
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