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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Hasil yang baik tergantung pada perencanaan yang baik dipersiapkan secara
sistematik dan terarah. Begitu juga dalam hal hasil pembelajran akan sangat
ditentukan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Mulai dari
mempersiapkan materi, peralatan, media, sumber belajar sampai pada model
atau

strategi

pembelajaran.

memperhatikan

Semua

karakteristik

perangkat

peserta

didik,

itu

tentunya

kemampuan

harus
secara

pengetahuan, maupun secara keterampilan. Hal ini harus dilakukan agar
pembelajaran lebih terarah, bermakna, dan bermanfaat sehingga apa yang
menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Pemilihan model dan strategi pembelajaran harus tepat sasaran, artinya
harus disesuaikan dengan kemammpuan dan karakteristik peserta didik.
Pemilihan model pembelajaran Discovery Learning atau penemuan dalam
membelajarkan materi atletik nomor lompat jauh untuk peserta didik
Sekolah Menengah Pertama (SMP) penting untuk disajikan. Prinsip dari
pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning yang digunakan
adalah memberikan lebih luas kepada peserta didik untuk mengeluarkan
potensi yang dimilikinya, dalam kata lain lebih mengeksplorasi kemampuan
berfikir untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada atau
yangdisajikan. Dalam proses penemuan itu tentunya melalui tahap-tahap
yang sangat penting dalam proses pembelajaran, peserta didik

akan

melakukan gerakan, merasakan, menganalisis, mengaitkan utnuk kemudian
mengambil suatu kesimpulan akhir. Proses itulah yang akan menentukan
sehingga akan terasa kebermanfaatan dan kebermaknaan oleh peserta didik
sebagai hasil dari pengalaman belajar yang telah dilakukan.
Untuk mencapai hal itu semua diperlukan daya imajinasi, daya inovasi, serta
daya

kreatifitas

seorang

guru

agar

pembelajaran

yang

disajikan
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menyenangkan peserta didik, dapat menarik partisifasi aktif peserta didik,
memfasilitasi semua peserta didik sehingga mempermudah pencapaian
tujuan pembelajaran. Ke depan guru PJOK harus lebih kreatif, inovatif, dan
terus mengembangkan

dirinya,

meningkatkan

kompetensinya

untuk

mengimbangi perkembangan jaman yang sangat pesat.
Selamat bekerja dan selamat berkarya bagi guru PJOK SMP seluruh
Indonesia...Berikan pendidikan terbaik untuk Indonesia...
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

Kelas

1

3.3. Memahami gerak spesifik
jalan, lari, lompat, dan lempar
dalam berbagai permainan
sederhana dan atau
tradisional. *)

Memahami gerak spesifik
jalan, lari, lompat, dan
lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

VII

2

4.3 Mempraktikkan gerak
spesifik jalan, lari, lompat, dan
lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan atau
tradisional. *)

Mempraktikkan gerak
spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

VII

3

3.3. Memahami variasi gerak
spesifik jalan, lari, lompat, dan
lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan atau
tradisional.

Memahami variasi gerak
spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

VIII

4

4.3. Mempraktikkan variasi
gerak spesifik jalan, lari,
lompat, dan lempar dalam
berbagai permainan
sederhana dan atau
tradisional.

Mempraktikkan variasi
gerak spesifik jalan, lari,
lompat, dan lempar dalam
berbagai permainan
sederhana dan atau
tradisional.

VIII

5

3.3. Memahami kombinasi
gerak spesifik jalan, lari,
lompat, dan lempar dalam
berbagai permainan
sederhana dan atau
tradisional. *)

Memahami kombinasi gerak
spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

IX

15

Kompetensi Dasar

6

4.3. Mempraktikkan kombinasi
gerak spesifik jalan, lari,
lompat, dan lempar dalam
berbagai permainan
sederhana dan atau
tradisional. *)

Mempraktikkan kombinasi
gerak spesifik jalan, lari,
lompat, dan lempar dalam
berbagai permainan
sederhana dan atau
tradisional.

IX

Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
IX:
3.3. Memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar
dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)
4.3. Mempraktikkan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar
dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan

Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi gerakan

4.3.1 Mengikuti gerakan awalan

awalan lompat jauh gaya
jongkok
3.3.2 Mengidentifikasi gerakan
tolakan lompat jauh gaya
jongkok
3.3.3 Mengidentifikasi gerakan
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lompat jauh gaya jongkok
4.3.2 Mengikuti gerakan tolakan
lompat jauh gaya jongkok
4.3.3 Mengikuti gerakan
pelaksanaan saat melayang
lompat jauh gaya jongkok

Unit Pembelajaran
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pelaksanaan saat melayang
lompat jauh gaya jongkok
3.3.4 Mengidentifikasi gerakan

4.3.4 Mengikuti gerakan sikap akhir
lompat jauh gaya jongkok
4.3.5 Mengikuti gerakan kombinasi

sikap akhir lompat jauh gaya

pelaksanaan lompat jauh gaya

jongkok

jongkok

3.3.5 Mengidentifikasi gerakan
kombinasi pelaksanaan
lompat jauh gaya jongkok
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.3.6 Menjelaskan awalan lompat

4.3.6 Mendemonstrasikan gerakan

jauh gaya jongkok
3.3.7 Menjelaskan tolakan lompat
jauh gaya jongkok
3.3.8 Menjelaskan pelaksanaan
saat melayang lompat jauh
gaya jongkok
3.3.9 Menjelaskan sikap akhir
lompat jauh gaya jongkok
3.3.10 Menjelaskan gerakan

awalan lompat jauh gaya
jongkok
4.3.7 Mendemonstrasikan gerakan
tolakan lompat jauh gaya
jongkok
4.3.8 Mendemonstrasikan gerakan
pelaksanaan saat melayang
lompat jauh gaya jongkok
4.3.9 Mendemonstrasikan gerakan

kombinasi pelaksanaan

sikap akhir lompat jauh gaya

lompat jauh gaya jongkok

jongkok
4.3.10 Mendemonstrasikan gerakan
kombinasi pelaksanaan
lompat jauh gaya jongkok

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.3.11 Mengurutkan awalan lompat 4.3.11Menyajikan gerakan awalan
jauh gaya jongkok
3.3.12 Mengurutkan tolakan lompat

lompat jauh gaya jongkok
4.3.12 Menyajikan gerakan tolakan
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Kompetensi Dasar
jauh gaya jongkok
3.3.13 Mengurutkan pelaksanaan

lompat jauh gaya jongkok
4.3.13 Menyajikan gerakan

saat melayang lompat jauh

pelaksanaan saat melayang

gaya jongkok

lompat jauh gaya jongkok

3.3.14 Mengurutkan sikap akhir
lompat jauh gaya jongkok
3.3.15 Mengurutkan gerakan
kombinasi pelaksanaan
lompat jauh gaya jongkok

4.3.14 Menyajikan gerakan sikap
akhir lompat jauh gaya
jongkok
4.3.15 Mengintegrasikan gerakan
kombinasi pelaksanaan
lompat jauh gaya jongkok

Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
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A. Fakta dan Manfaat Belajar Atletik Lompat Jauh dalam

Kehidupan Sehari-hari
Belajar keterampilan gerak dengan teknik dasar yang benar dalam materi
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di sekolah adalah suatu
keniscayaan. Penyampaian materi suatu keterampilan gerak harus dipikirkan
dan direncanakan secara matang oleh guru PJOK. Kesalahan sekecil apapun
dalam penyampaian dan penyajian materi keterampilan gerak, akan
berakibat fatal bagi peserta didik . Oleh karena itu kemampuan profesional
guru PJOK terkait lingkup materi keterampilan gerak harus dimiliki. Dimulai
dari sisteimatika, didaktik dan metodik, sampai pada penyajian pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik peserta didik . Jika kemampuan tadi dimiliki oleh
seorang guru, maka pembelajaran akan sangat menyenangkan bagi peserta
didik

sehingga

pembelajaran

akan

terasa

kebermaknaan

dan

kebermanfaatannya.
Kebermanfaatan belajar atletik lompat jauh akan dirasakan langsung oleh
peserta didik

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi jika dalam

kondisi tertentu dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan melakukan
lompatan, seperti menghindari jalan berlubang, parit, kali atau sungai kecil
dan lain-lain, maka keterampilan melompat yg baik efektif, efisien, dan aman
tentunya sangat diperlukan. Keterampilan melompat yang baik itu tentunya
didapatkan dari pengalaman belajar yang didapatkan di sekolah yang
diajarkan oleh guru PJOK pada lingkup materi Atletik nomor lompat. Bukan
berarti mengesampingkan aktifitas gerak keseharian dari peserta didik ,
tetapi pengalaman belajar disekolah lah yang paling berpengaruh dalam
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perbaikan watak, sikap, pengetahuan sampai pada keterampilan gerak yang
dibutuhkan.
Sejatinya apapun keterampilan gerak yang diajarkan seorang guru pada
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, maka akan
teraplikasikan dalaam aktivitas keseharian. Disadari ataupun tidak disadari,
direncanakan ataupun secara spontanitas dalam keadaan situasi dan kondisi
yang memungkinkan sehingga mengharuskan keterampilan gerak itu keluar.

Gambar 1 Ilustrasi 1
Sumber: https://pertamakali.com

B. Fakta dan Manfaat Belajar Atletik Lompat Jauh dalam

Kehidupan Masa Depan Anak
Arus perkembangan jaman di era globalisasi masa kini dan masa yang akan
datang di segala bidang sangatlah cepat dan dinamis. Revolusi industri 4.0
tak bisa dihindari mempengaruhi semua tatanan dalam kehidupan dan itu
harus dihadapi. Tantangan ke masa depan tentunya akan lebih berat dan
komplek. Untuk mengatasi hal itu maka harus dipersiapkan sejak dini
membekali generasi muda yang mampu berdaya saing dan hidup di
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jamannya nanti sehingga menjadi generasi emas. Salah satu bekal yang
utama bagi generasi muda adalah pendidikan di sekolah.
Hasil pengalaman belajar di sekolah akan sangat mempengaruhi anak didik
dalam hal watak, karakter, sikap, pengetahuan, kecerdasan, sampai pada
keterampilan dan kecakapan gerak. Pengajaran dan pembelajaran bermakna
yang baik disampaikan oleh seorang guru di sekolah adalah syarat utama.
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di sekolah memegang
peranan penting yang turut membekali pendidikan anak didik di sekolah.
Begitu juga dalam pembelajaran materi atletik nomor lompat jauh, jika
disajikan dengan baik dengan memperhatikan kebermanfaatan dan
kebermaknaan diharapkan akan membentuk sikap, pengetahuan dan
ketrampilan yang baik. Terlebih lagi untuk membekali peserta didik agar
menjadi generasi muda yang tangguh serta mampu berdaya saing di era
revolusi industri 4.0. Kesuksesan dimasa depan peerta didik nanti tidak
terlepas dari andil guru dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran di
sekolah.

Gambar 2 Ilustrasi 2
Sumber: https://www.dosenpendidikan.com
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk menyampaikan pembelajaran materi aktivitas atletik nomor lompat
jauh gaya jongkok maka dipilih model pembelajaran penemuan atau
Discovery Learning. Gaya Penemuan disusun sedemikian rupa, sehingga guru
harus menyusun serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang menuntut adanya
serangkaian jawaban-jawaban. Rangkaian pertanyaan-pertanyaan tersebut
harus

menghasilkan

serangkaian

jawaban-jawaban

yang

mengarah

kepada penemuan konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau gagasan-gagasan.
Pada proses pembelajaran Discovery Learning yang disajikan bertujuan untuk
menggali segenap potensi peserta didik

sehingga kemampuan berfikir

tingkat tinggi akan keluar dengan sendirinya. Kemampuan berfikir tingkat
tinggi tersebut melatih peserta didik untuk berfikir kritis, kemampuan
berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi atau bekerjasama, serta
kreatifitas yang dibutuhkan.
Berikut

adalah

aktivitas

dan

langkah-langkah

pembelajaran

untuk

menyajikan materi atletik nomor lompat jauh dengan gaya yang dipilih
lompat jauh gaya jongkok.

Tahap Pembelajaran

Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat

Alokasi

pada peserta didik)

Waktu

1. Menyiapkan peserta didik dan
mengkondisikan peserta didik.
2. Apersepsi, mengaitkan materi
yang telah dipelajari sebelumnya
dengan materi yang akan
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dipelajari
3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
4. Guru membagi peserta didik ke
dalam 5 kelompok

Inti
Stimulation

1. Guru menyajikan atau

(Pemberian

menyampaikan konten yang akan

Rangsangan)

dipelajari dengan bentuk tayangan

disesuai
kan

video, slide, gambar, buku,
majalah, koran atau sumber lain
yang dapat dijadikan konten
stimulus.
Peserta didik memperhatikan dan
menyimak.
2. Guru mengkondisikan agar
peserta didik menyampaikan
pertanyaan atau pendapat terkait
apa yang sudah dilalui pada tahap
sebelumnya.
3. Guru dan peserta didik melakukan
tanya jawab atau brainstorming.

Problem Statement
(Identifikasi masalah)

1. Guru menugaskan peserta didik
melakukan gerakan lompat ke ke
berbagai arah tanpa awalan
menggunakan tolakan satu kaki
dan dua kaki dengan target
tertentu.
2. Guru menugaskan peserta didik
melakukan gerakan lompat ke
depan atau lompat dengan terget
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tertentu dengan awalan dan tanpa
awalan menggunakan tolakan satu
kaki.
3. Guru menugaskan peserta didik
untuk mencatat apa yang
dirasakan pada saat melakukan
lompatan yang sudah dicobanya.

Data Collection

1.

Guru membagikan lembar kerja
kepada masing-masing kelompok

(Pengumpulan data)

untuk dikerjakan.
2.

Guru menginstruksikan peserta didik
untuk mengerjakan tugas dan
berdiskusi dalam kelompoknya
dengan seungguh-sungguh.

3.

Peserta didik mengerjakan tugastugas yang sudah dicantumkan dalam
lembar kerja dengan disiplin dan
penuh tanggung jawab.

Data Processing

1.

Peserta didik berdiskusi dalam
kelompoknya saling berkomunikasi

(Pengolahan data)

dan kerjasama untuk mencari
jawaban atas pertanyaan yang ada
pada lembar kerja.
2.

Peserta didik berdiskusi melakukan
gerakan-gerakan yang seperti
ditugaskan dalam lembar kerja.

3.

Guru memfasilitasi dan mengawasi
jalannya diskusi di masing-masing
kelompok dan memastikan semua
peserta didik terlibat dalam proses
pembelajaran.

Verification

1.

Peserta didik dalam kelompok
melakukan eksperimen dan
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(Pembuktian)

percobaan gerakan-gerakan,
menganalisis gerakan-gerakan untuk
mencari jawaban atas pertanyaan
yang ditugaskan dalam lembar kerja.
2.

Masing-masing kelompok mencari
tempat yang sudah ditetapkan oleh
guru untuk memperlancar jalannya
kegiatan percobaan dan verifikasi
gerakan yang dipraktekan.

3.

Guru memfasilitasi dan menjaga
suasana pembelajaran agar tetap
kondusif dengan melibatkan peran
serta aktif semua peserta didik.

Generalization

1.

Peserta didik merumuskan jawabanjawaban final hasil diskusi dalam

(Kesimpulan)

kelompok sebagai hasil kerja
kelompok.
2.

Masing-masing kelompok menyajikan
atau mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas dan
setelahnya dibuka sesi untuk
pertanyaan dan masukan dari
kelompok lain sehingga terjadi
diskusi untuk membangun
pengetahuan yang diharapkan.

3.

Guru memfasilitasi kegiatan
presentasi hasil kerja masing-masing
kelompok dan mengkondisikan
kelompok lain untuk menanggapi,
memberikan masukan atau
pertanyaan sehingga tercipta suasana
diskusi kelas yang kondusif.

Penutup

1. Guru memberikan penguatan dan
simpulan atas hasil kerja yang di

25

diskusikan kelas untuk
memastikan bahwa tujuan
pembelajaran sudah tercapai.
2. Peserta didik memperhatikan
kesimpulan materi yang
disampaikan oleh guru dalam
kegiatan penguatan hasil kerja
diskusi kelas.

B. Lembar Kerja Siswa

Lembar Kerja Siswa
Kegiatan
Pembelajaran
Tujuan

Mata Pelajaran
Petunjuk Kerja
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: Unit 1 Atletik Nomor Lompat Jauh
: Memahami dan mempraktikkan kombinasi
gerak spesifik lompat jauh gaya dalam berbagai
permainan yang dimodifikasi.
: Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
:
1. Baca dan cermati pertanyaan-pertanyaan
atau tugas-tugas yang tercantum dalam
lembar tugas !
2.

Silahkan diskusikan dengan teman satu
kelompok untuk menjawab pertanyaanpertanyaan atau tugas-tugas yang
tercantum dalam lembar tugas !

3.

Jawablah pertanyaanpertanyaan/permasalahan dibawah ini
dengan penuh disiplin dan tanggung
jawab!

4.

Kerjakan semua tugas dengan runut !

Unit Pembelajaran
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ertanyaan dan Tugas :
No

Pertanyaan/Tugas

Jawaban

Ada berapa tahapan
1

gerakan dalam nomor
lompat jauh? Sebutkan
tahapan gerakan tersebut !
Tahapan gerakan apa yang
menentukan untuk

2

mendapatkan lompatan
yang jauh dalam lompat
jauh? Jelaskan !
Jika si anak beberapa kali
melakukan lompatan dan

3

hasil lompatannya dekat
dari papan tolakan, apa
penyebabnya? Jelaskan dan
silahkan praktekan !
Jika si anak dalam
melakukan lompatan selalu
jauh dari papan tolakan

4

dan bagus hasil
lompatannya, apa
penyebabnya? Jelaskan dan
silahkan praktekan !

Tabel 3 Lembar Kerja Peserta didik
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C. Bahan Bacaan

Aktivitas Pembelajaran Lompat Jauh
Aktivitas pembelajaran lompat jauh adalah sebagai berikut.
1) Aktivitas Pembelajaran Tahap Pertama

Aktivitas

pembelajaran

dengan

cara

melakukan

gerakan

aktivitas

pembelajaran tahap pertama lompat jauh sebagai berikut.


Berlari dan menolak melewati bangku atau gawang paralon

yang

dipasang melintang, lalu dilanjutkan dengan mendarat.


Lakukan pembelajaran tersebut secara berkelompok.



Lakukan pembelajaran tersebut berulang-ulang sampai kamu dapat
merasakan gerakan mana yang mudah dilakukan.

Gambar 3 Aktivitas pembelajaran 1 lompat jauh

2) Aktivitas Pembelajaran Tahap Kedua

Aktivitas

pembelajaran

dengan

cara

melakukan

gerakan

aktivitas

pembelajaran tahap kedua lompat jauh sebagai berikut :


Pancangkan seutas tali yang dipasang dengan ketinggian ± 50 cm.



Kemudian kamu berdiri ± 4 – 5 meter di depan seutas tali tersebut.
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Lalu berlari, menolak, sikap di udara, dan mendarat, melalui tali yang
dipasang melintang.



Lakukan pembelajaran tersebut secara berkelompok.



Lakukan pembelajaran tersebut berulang-ulang sampai kamu dapat
merasakan gerakan mana yang mudah dilakukan.

Gambar 4 Aktivitas pembelajaran 2 lompat jauh

3) Aktivitas Pembelajaran Tahap Ketiga

Aktivitas

pembelajaran

dengan

cara

melakukan

gerakan

aktivitas

pembelajaran tahap ketiga lompat jauh sebagai berikut.


Tempatkan 2 buah bangku senam (jarak antarbangku 1,5 m) dan seutas
tali yang dipasang melintang.



Kemudian kamu berdiri ± 1 meter di depan tanda-tanda tersebut.



Laku lakukan gerakan melangkah melalui atas bangku senam, dan akhiri
gerakan melangkah, dengan tolakan melalui atas tali yang dipasang
melintang lalu mendarat.



Setelah itu berpindah tempat (posisi).



Lakukan pembelajaran tersebut secara berkelompok.



Lakukan pembelajaran tersebut berulang-ulang sampai kamu dapat
merasakan gerakan mana yang mudah dilakukan.
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Gambar 5 Aktivitas pembelajaran 3 lompat jauh

4) Aktivitas Pembelajaran Tahap Keempat

Aktivitas

pembelajaran

dengan

cara

melakukan

gerakan

aktivitas

pembelajaran tahap keempat lompat jauh sebagai berikut :


Berdiri kurang lebih 5 – 6 meter dari papan tolakan.



Kemudian melakukan lomba lompat jauh yang diawali dengan posisi
melangkah menghadap bak lompat.



Lalu menolak dengan kaki depan/terkuat ke depan atas.



Lakukan pembelajaran tersebut secara berkelompok.



Lakukan pembelajaran tersebut berulang-ulang sampai kamu dapat
merasakan gerakan mana yang mudah dilakukan.

Gambar 6 Aktivitas pembelajaran 4 lompat jauh
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A. Mengembangkan Soal HOTS
Selain pembelajaran yang diberikan harus berorientasi pada keterampilan
berfikir tingkat tinggi atau mengacu pada kaidah HOTS, maka dalam
penulisan soal pun demikian. Jangan sampai terjadi jika penyajian
pembelajaran sudah HOTS akan tetapi dalam tes assesment melalui soal-soal
yang diberikan belum mengacu pada kaidah HOTS, begitupun sebaliknya.
Kemampuan menulis soal yang baik sesuai kaidah HOTS mutlak harus
dimiliki oleh semua guru tak terkecuali guru PJOK.
Pada bagian pengembangan soal HOTS ini disajikan bagaimana cara dan
tahap-tahap pengembangan penulisan soal yang menganut pada kaidahkaidah penulisan soal HOTS. Sehingga tidak ada alasan bahwa guru tidak
mampu menulis soal seperti yang diharapkan.
Di bawah ini akan ditampilkan contoh proses pembuatan soal dimulai dari
menyusun kisi-kisi soal, kartu soal dan kemudian menjadi soal yang akan
diberikan. Contoh yang ditampilkan adalah sebagai pembuka wawasan bagi
guru bagaimana menulis soal sesuai kaidah HOTS untuk kemudian
mengembangkannya lebih baik lagi.
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Contoh kisi-kisi penulisan soal HOTS :
Kisi-kisi Penulisan Soal
Satun Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

No
1.

Kompetensi Yang
Diuji
3.3. Memahami

Kelas
IX

Indikator
Mampu

Lompat

kombinasi gerak

mengurutkan

jauh

spesifik jalan, lari,

gerakan

lompat, dan

kombinasi

lempar dalam

pelaksanaan

berbagai

lompat jauh

permainan

dengan dengan

sederhana dan

benar

atau tradisional
Tabel 4 Kisi-kisi Soal
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Materi

Level
Bentuk
Kognitif
Soal
L3
Pilihan
Ganda
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Contoh Kartu soal HOTS :

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: PJOK
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR :
3.3. Memahami
kombinasi gerak
spesifik jalan,
Buku
lari, lompat, dan
Sumber :
lempar dalam
.............
berbagai
permainan
sederhana dan
atau tradisional

LINGKUP
MATERI :
Aktivitas Atletik

Nomor
Soal
1

MATERI :
Nomor lompat
jauh
INDIKATOR
SOAL :
Mampu
mengurutkan
gerakan
kombinasi
pelaksanaan
lompat
jauh
dengan
dengan
benar.

Kurikulum

: K’13

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Nasirudin

Pengetahuan/
Pemahaman

V

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Jika seseorang melakukan gerakan lompat jauh dimulai
dari awalan lari yang baik kemudian menolak sampai
sikap mendarat pada lintasan lompat jauh dan hasil
maksimal jauh ke depan. Berikut ini yang bukan
penyebab hasil lompatan maksimal tadi adalah....
A. Awalan lari yang dilakukan terlalu cepat
B. Pada saat menolak lompatan tinggi ke arah depan
C. Pada saat menolak lompatan rendah ke arah depan
D. Pada saat melayang di udara badan dilentingkan

Kunci
Jawaban
C

Tabel 5 Kartu Soal
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Soal :
1. Jika seseorang melakukan gerakan lompat jauh dimulai dari awalan lari
yang baik kemudian menolak sampai sikap mendarat pada lintasan
lompat jauh dan hasil maksimal jauh ke depan. Di bawah ini yang bukan
penyebab hasil lompatan maksimal tadi adalah....
A. Awalan lari yang dilakukan terlalu cepat
B. Pada saat menolak lompatan tinggi ke arah depan
C. Pada saat menolak lompatan rendah ke arah depan
D. Pada saat melayang diudara badan dilentingkan
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Harapan setelah membaca Sub-Unit ini bagi guru adalah untuk menambah
wawasan

bagaimana

menyajikan

pembelajaran

yang

menarik

dan

menyenangkan peserta didik sehingga menumbuhkan partisipasi atletik
peserta didik dalam mengikuti semua proses pembelajaran. Pemilihan model
dan strategi pembelajaran yang tepat adalah kunci utamanya. Kreatifitas,
inovasi serta keberanian guru untuk mencoba hal yang baik di luar kebiasaan
terkait penyajian pembelajaran sangat dibutuhkan.
Pada

pembahasan

pembelajaran

materi

atletik

nomor

lompat

ini

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning atau Penemuan. Ini
adalah sebagai contoh untuk membuka wawasan guru agar dapat memahami
secara konsep dan penerapannya untuk kemudian mengaplikasikannya
dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Setelah itu guru juga harus bisa
mencoba dengan materi lain tetapi juga dengan memperhatikan karakteristik
materi dan peserta didik sehingga proses pembelajaran bisa sesuai yang
diharapkan. Intinya guru juga harus dapat mengembangkan lebih luas lagi ke
model-model dan strategi pembelajaran yang lainnya.
Untuk mencapai hal itu semua diperlukan daya imajinasi, daya inovasi, serta
daya

kreatifitas

seorang

guru

agar

pembelajaran

yang

disajikan

menyenangkan peserta didik, dapat menarik partisifasi aktif peserta didik,
memfasilitasi semua peserta didik sehingga mempermudah pencapaian
tujuan pembelajaran. Ke depan guru PJOK harus lebih kreatif, inovatif, dan
terus mengembangkan dirinya untuk mengimbangi perkembangan jaman
yang sangat pesat.
Manfaat untuk peserta didik setelah mempelajari materi pada Sub-Unit
atletik nomor lompat jauh ini adalah agar peserta didik mempunyai
kemampuan, kecakapan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk masa yang
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akan datang. Kemampuan tersebut antara lain yaitu kemampuan berfikir
kritis, kerjasama yang baik atau kolaboratif, kreatifitas, serta kemampuan
berkomunikasi secara efektif. Dari segi karakter akan terlatih bagaimana
disiplin, kerjasama, gotong royong, percaya diri, saling menghormati
pendapat orang lain, jujur, integritas, tenggang rasa dll. Hal penting lain yang
akan terbangun yaitu literasi atau potensi kemampuan dasar seseorang
seperti contoh literasi bahasa, literasi budaya, literasi numerasi sampai
literasi digital.
Kemampuan, kecakapan, serta kompetensi tersebut diatas tadi hanya akan
terlatih, terbangun, serta terdidik jika guru menyajikan pembelajaran dengan
model atau strategi yang tepat, ilmiah, serta berorientasi atau berpusat pada
peserta didik.
Selamat bekerja dan selamat berkarya bagi guru PJOK SMP seluruh
Indonesia...Berikan
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pendidikan

terbaik

untuk

Indonesia.

Unit Pembelajaran
Lompat

UMPAN BALIK
Penjelasan secara rinci mengenai aktivitas pembelajaran atletik yang
mengulas tentang aktivitas pembelajaran lompat jauh memperkuat latar
belakang pemilihan materi ini dalam usaha mencapai kompetensi yang ada
pada lingkup aktivitas pembelajaran atletik pendidikan jasmani, olahraga,
dan kesehatan (PJOK). Dengan berbagai deskripsi tersebut maka diharapkan
materi ini menjadi pilihan utama dalam pembelajaran, dengan prasyarat ini,
maka seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi secara konsep
mengenai aktivitas pembelajaran atletik sebagai materi pembelajaran,
konsep perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta
bagaimana konsep tersebut diejawantahkan dalam bentuk keterampilan
(penguasaan teknik dasar) dan dalam praktik pembelajaran.
Penguasaan atas segala materi yang telah disajikan merupakan hal yang
penting. Namun demikian menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah
merupakan hal yang jauh lebih penting. Untuk itu kemauan guru agar
membawa pengetahuan dan keterampilan ini dalam penerapan tugas sebagai
guru pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, bahkan
menjadikannya sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, tentu
merupakan sesuatu yang diharapkan.
Segala usaha guru untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan
tugasnya di sekolah adalah tercermin ketika guru senantiasa kreatif dan
inovatif dalam hal penyajian pembelajaran. Penguasaan metode dan strategi
mengajar mutlak harus dimiliki guru tek terkecuali guru PJOK agar bisa
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jika pembelajaran
menyenangkan maka suasana gembira tercipta pada proses pembelajaran
sehingga peserta didik akan termotivasi untuk mengikuti seluruh aturan dan
instruksi guru dalam setiap tahapan-tahapan pembelajaran.
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Akhir dari semua upaya ini adalah manfaat bagi diri guru sendiri dalam hal
peningkatan kompetensi dan bagi kepentingan penigkatan hasil belajar bagi
peserta didik.
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Hasil yang baik tergantung pada perencanaan yang baik dipersiapkan secara
sistematik dan terarah. Begitu juga dalam hal hasil pembelajaran akan sangat
ditentukan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Mulai dari
mempersiapkan materi, peralatan, media, sumber belajar sampai pada model
atau

strategi

pembelajaran.

memperhatikan

Semua

karakteristik

perangkat

peserta

didik,

itu

tentunya

kemampuan

harus
secara

pengetahuan, maupun secara keterampilan. Hal ini harus dilakukan agar
pembelajaran lebih terarah, bermakna, dan bermanfaat sehingga apa yang
menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Pemilihan model dan strategi pembelajaran harus tepat sasaran, artinya
harus disesuaikan dengan kemammpuan dan karakteristik peserta didik.
Pemilihan model pembelajaran Discovery Learning atau penemuan dalam
membelajarkan materi atletik nomor lompat jauh untuk peserta didik
Sekolah Menengah Pertama (SMP) penting untuk disajikan. Prinsip dari
pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning yang digunakan
adalah memberikan lebih luas kepada peserta didik untuk mengeluarkan
potensi yang dimilikinya, dalam kata lain lebih mengeksplorasi kemampuan
berfikir untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada atau
yangdisajikan. Dalam proses penemuan itu tentunya melalui tahap-tahap
yang sangat penting dalam proses pembelajaran, peserta didik

akan

melakukan gerakan, merasakan, menganalisis, mengaitkan utnuk kemudian
mengambil suatu kesimpulan akhir. Proses itulah yang akan menentukan
sehingga akan terasa kebermanfaatan dan kebermaknaan oleh peserta didik
sebagai hasil dari pengalaman belajar yang telah dilakukan.
Untuk mencapai hal itu semua diperlukan daya imajinasi, daya inovasi, serta
daya

kreatifitas

seorang

guru

agar

pembelajaran

yang

disajikan
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menyenangkan peserta didik, dapat menarik partisifasi aktif peserta didik,
memfasilitasi semua peserta didik

sehingga mempermudah pencapaian

tujuan pembelajaran. Ke depan guru PJOK harus lebih kreatif, inovatif, dan
terus mengembangkan

dirinya,

meningkatkan

kompetensinya

untuk

mengimbangi perkembangan jaman yang sangat pesat.
Selamat bekerja dan selamat berkarya bagi guru PJOK SMP seluruh
Indonesia...Berikan pendidikan terbaik untuk anak-anak Indonesia...
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

Kelas

1

3.3. Memahami gerak spesifik
jalan, lari, lompat, dan lempar
dalam berbagai permainan
sederhana dan atau tradisional.
*)

Memahami gerak spesifik VII
jalan, lari, lompat, dan
lempar
dalam
berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

2

4.3
Mempraktikkan
gerak
spesifik jalan, lari, lompat, dan
lempar
dalam
berbagai
permainan sederhana dan atau
tradisional. *)

Mempraktikkan
gerak VII
spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

3

3.3. Memahami variasi gerak
spesifik jalan, lari, lompat, dan
lempar
dalam
berbagai
permainan sederhana dan atau
tradisional.

Memahami variasi gerak VIII
spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

4

4.3. Mempraktikkan variasi
gerak spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan atau
tradisional.

Mempraktikkan variasi gerak VIII
spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.

5

3.3. Memahami kombinasi gerak
spesifik jalan, lari, lompat, dan
lempar
dalam
berbagai
permainan sederhana dan atau
tradisional. *)

Memahami kombinasi gerak IX
spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan
atau tradisional.
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6

4.3. Mempraktikkan kombinasi
gerak spesifik jalan, lari, lompat,
dan lempar dalam berbagai
permainan sederhana dan atau
tradisional. *)

Mempraktikkan
kombinasi IX
gerak spesifik jalan, lari,
lompat, dan lempar dalam
berbagai
permainan
sederhana
dan
atau
tradisional.

Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
3.3. Memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar
dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)
4.3. Mempraktikkan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar
dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan

Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Mengidentifikasi

gerakan 4.3.1 Mengikuti

awalan tolak peluru
3.3.2 Mengidentifikasi

gerakan 4.3.2 Mengikuti
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gerakan

tolakan

tolak peluru
gerakan 4.3.3 Mengikuti gerakan sikap akhir

sikap akhir tolak peluru
3.3.4 Mengidentifikasi

awalan

tolak peluru

tolakan tolak peluru
3.3.3 Mengidentifikasi

gerakan

tolak peluru

gerakan 4.3.4 Mengikuti gerakan kombinasi
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kombinasi pelaksanaan tolak

pelaksanaan tolak peluru

peluru
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.3.5 Menjelaskan

awalan tolak 4.3.5 Mendemonstrasikan gerakan

peluru

awalan tolak peluru

3.3.6 Menjelaskan tolakan tolak 4.3.6 Mendemonstrasikan gerakan
peluru

tolakan tolak peluru

3.3.7 Menjelaskan

sikap

akhir 4.3.7 Mendemonstrasikan gerakan

tolak peluru
3.3.8 Menjelaskan

sikap akhir tolak peluru
gerakan 4.3.8 Mendemonstrasikan gerakan

kombinasi pelaksanaan tolak

kombinasi pelaksanaan tolak

peluru

peluru

Indikator Pengayaan
3.3.9 Mengurutkan

Indikator Pengayaan
awalan tolak 4.3.9 Menyajikan gerakan awalan

peluru

tolak peluru

3.3.10 Mengurutkan tolakan tolak 4.3.10 Menyajikan gerakan tolakan
peluru

tolak peluru

3.3.11 Mengurutkan

sikap

akhir 4.3.11 Menyajikan gerakan

tolak peluru
3.3.12 Mengurutkan

sikap

akhir tolak peluru
gerakan 4.3.12 Mengintegrasikan

gerakan

kombinasi pelaksanaan tolak

kombinasi pelaksanaan tolak

peluru

peluru

Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
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A. Fakta dan Manfaat Belajar Atletik Tolak Peluru dalam

Kehidupan Sehari-hari
Belajar keterampilan gerak dengan teknik dasar yang benar dalam materi
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di sekolah adalah suatu
keniscayaan. Penyampaian materi suatu keterampilan gerak harus dipikirkan
dan direncanakan secara matang oleh guru PJOK. Kesalahan sekecil apapun
dalam penyampaian dan penyajian materi keterampilan gerak, akan
berakibat fatal bagi si anak. Oleh karena itu kemampuan profesional guru
PJOK terkait lingkup materi keterampilan gerak harus dimiliki. Dimulai dari
sisteimatika, didaktik dan metodik, sampai pada penyajian pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik peserta didik. Jika kemampuan tadi dimiliki oleh
seorang guru, maka pembelajaran akan sangat menyenangkan bagi peserta
didik

sehingga

pembelajaran

akan

terasa

kebermaknaan

dan

kebermanfaatannya.
Kebermanfaatan belajar altetik tolak peluru akan dirasakan langsung oleh si
peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi jika dalam
kondisi tertentu dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan melakukan
lemparan atau tolakan, seperti digunakan untuk olehraga permainan seperti
syuting dan passing saat bermain bola basket, dalam bermain bola tangan,
bola kasti, rounders, softball, dll. Dalam kehidupan sehari-hari ketrampilan
menolak dan mendorong bisa saja sewaktu-waktu digunakan sehingga dalam
bergerak menghasilkan keterampilan gerak yg baik efektif, efisien, dan aman
tentunya karena itu sangat diperlukan. Keterampilan gerakan menolak atau
mendorong

yang baik itu didapatkan dari pengalaman belajar yang

didapatkan di sekolah yang diajarkan oleh guru PJOK pada lingkup materi
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Atletik nomor lempar tolak peluru. Bukan berarti mengesampingkan aktifitas
gerak keseharian dari si peserta didik, tetapi pengalaman belajar disekolah
lah yang paling berpengaruh dalam perbaikan keterampilan gerak,
pengetahuan, sikap sampai pada pembentukan watak yang dibutuhkan.
Sejatinya apapun keterampilan gerak yang diajarkan seorang guru pada
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, maka akan
teraplikasikan dalaam aktivitas keseharian. Disadari ataupun tidak disadari,
direncanakan ataupun secara spontanitas dalam keadaan situasi dan kondisi
yang memungkinkan sehingga mengharuskan keterampilan gerak itu keluar.

Gambar 1 Ilustrasi 1
Sumber: http://schipaey.blogspot.com

B. Fakta dan Manfaat Belajar Atletik Tolak Peluru

dalam

Kehidupan Masa Depan Anak
Arus perkembangan jaman di era globalisasi masa kini dan masa yang akan
datang di segala bidang sangatlah cepat dan dinamis. Revolusi industri 4.0
tak bisa dihindari mempengaruhi semua tatanan dalam kehidupan dan itu
harus dihadapi. Tantangan ke masa depan tentunya akan lebih berat dan
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komplek. Untuk mengatasi hal itu maka harus dipersiapkan sejak dini
membekali generasi muda yang mampu berdaya saing dan hidup di
jamannya nanti sehingga menjadi generasi emas. Salah satu bekal yang
utama bagi generasi muda adalah pendidikan di sekolah.
Hasil pengalaman belajar di sekolah akan sangat mempengaruhi anak didik
dalam hal watak, karakter, sikap, pengetahuan, kecerdasan, sampai pada
keterampilan dan kecakapan gerak. Pengajaran dan pembelajaran bermakna
yang baik disampaikan oleh seorang guru di sekolah adalah syarat utama.
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di sekolah memegang
peranan penting yang turut membekali pendidikan anak didik di sekolah.
Begitu juga dalam pembelajaran materi atletik nomor tolak peluru jika
disajikan dengan baik dengan memperhatikan kebermanfaatan dan
kebermaknaan diharapkan akan membentuk sikap, pengetahuan dan
ketrampilan yang baik. Terlebih lagi untuk membekali peserta didik agar
menjadi generasi muda yang tangguh serta mampu berdaya saing di era
revolusi industri 4.0. Kesuksesan dimasa depan peerta didik nanti tidak
terlepas dari andil guru dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran di
sekolah.

Gambar 2 Ilustrasi 2
Sumber: https://pxhere.com
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A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam aktivitas pembelajaran ini akan dibahas bagaimana materi atletik
nomor tolak peluru disampaikan oleh guru PJOK di sekolah agar
pembelajaran lebih menyenangkan mengundang partisipasi aktif peserta
didik. Untuk menyampaikan pembelajaran materi aktivitas atletik nomor
tolak peluru maka dipilih model pembelajaran penemuan atau Dicovery
Learning. Gaya Penemuan disusun sedemikian rupa, sehingga guru harus
menyusun serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang menuntut adanya
serangkaian jawaban-jawaban. Rangkaian pertanyaan-petanyaan tersebut
harus

menghasilkan

serangkaian

jawaban-jawaban

yang

mengarah

kepada penemuan konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau gagasan-gagasan.
Pada proses pembelajaran Discovery Learning yang disajikan bertujuan untuk
menggali segenap potensi peserta didik sehingga kemampuan berfikir
tingkat tinggi akan keluar dengan sendirinya. Kemampuan berfikir tingkat
tinggi tersebut melatih peserta didik untuk berfikir kritis, kemampuan
berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi atau bekerjasama, serta
kreatifitas yang dibutuhkan.
Berikut

adalah

aktivitas

dan

langkah-langkah

pembelajaran

untuk

menyajikan materi atletik nomor tolak peluru.

Tahap Pembelajaran

Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat

Alokasi

pada peserta didik)

Waktu

1.

Menyiapkan

peserta

didik

dan

mengkondisikan peserta didik.
2.

Apersepsi, mengaitkan materi yang
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telah dipelajari sebelumnya dengan
materi yang akan dipelajari
3.

Menyampaikan tujuan pembelajaran

4.

Guru membagi peserta didik ke dalam
5 kelompok

5.

Guru

membagikan

kepada

lembar

masing-masing

kerja

kelompok

untuk dikerjakan.

Inti
Stimulation

1.

(Pemberian

Guru menyajikan atau menyampaikan

disesuai

konten yang akan dipelajari dengan

kan

bentuk tayangan video, slide, gambar,

Rangsangan)

buku, majalah, koran atau sumber
lain yang dapat dijadikan konten
stimulus.
Peserta didik memperhatikan dan
menyimak.
2.

Guru mengkondisikan agarpeserta
didik menyampaikan pertanyaan atau
pendapat terkait apa yang sudah
dilalui pada tahap sebelumnya.

3.

Guru dan peserta didik melakukan
tanya

jawab

atau

brainstorming

terkait materi yang akan dipelajari.

Problem

Statement

1.

Guru

menugaskan

melakukan

(Identifikasi masalah)

peserta

gerakan

didik

menolak

menggunakan bola voli ke arah
tembok depan dengan jarak pendek,
sedang, dan jauh, serta mengarahkan
pada target tertentu dengan jarak
yang ditentukan.
2.

Guru

menugaskan peserta didik

melakukan

gerakan

menolak

menggunakan bola basket ke arah
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tembok depan dengan jarak pendek,
sedang, dan jauh, serta mengarahkan
pada target tertentu dengan jarak
yang ditentukan.
3.

Guru

menugaskan

peserta

didik

untuk mencatat apa yang dirasakan
pada saat melakukan gerakan tolakan
menggunakan bola voli dan bola
basket dengan jarak tertentu

yang

sudah dicobanya.

Data

Collection

1.

Guru menginstruksikan peserta didik
untuk

(Pengumpulan data)

mengerjakan

tugas

yang

dituangkan dalam lembar kerja dan
berdiskusi

dalam

kelompoknya

dengan seungguh-sungguh.
2.

Peserta didik mengerjakan tugastugas yang sudah dicantumkan dalam
lembar kerja dengan disiplin dan
penuh tanggung jawab.

3.

Peserta didik mencari informasi lain
atau sumber lain terkait materi yang
dipelajari baik melalui buku, majalah
yang sudah disediakan, atau melalui
internet

Data

Processing

1.

Peserta

didik

berdiskusi

dalam

kelompoknya saling berkomunikasi

(Pengolahan data)

dan

kerja

sama

untuk

mencari

jawaban atas pertanyaan yang ada
pada lembar kerja.
2.

Peserta didik berdiskusi melakukan
gerakan-gerakan

yang

seperti

ditugaskan dalam lembar kerja.
3.

Guru memfasilitasi dan mengawasi
jalannya diskusi di masing-masing
kelompok dan memastikan semua
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peserta didik terlibat dalam proses
pembelajaran.

Verification

1.

Peserta

didik

melakukan

(Pembuktian)

dalam

kelompok

eksperimen

percobaan

dan

gerakan-gerakan,

menganalisis gerakan-gerakan untuk
membuktikan dan mencari jawaban
atas pertanyaan yang ditugaskan
dalam lembar kerja.
2.

Masing-masing

kelompok

mencari

tempat yang sudah ditetapkan oleh
guru untuk memperlancar jalannya
kegiatan percobaan dan verifikasi
gerakan yang dipraktekan.
3.

Guru

memfasilitasi

dan

menjaga

suasana pembelajaran agar tetap
kondusif dengan melibatkan peran
serta aktif semua peserta didik.

Generalization

1.

Peserta didik merumuskan jawabanjawaban final hasil diskusi dalam

(Kesimpulan)

kelompok

sebagai

hasil

kerja

kelompok.
2.

Masing-masing kelompok menyajikan
atau mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas dan
setelahnya

dibuka

pertanyaan

dan

kelompok

lain

diskusi

untuk

sesi
masukan

sehingga

untuk
dari
terjadi

membangun

pengetahuan yang diharapkan.
3.

Guru mefasilitasi kegiatan presentasi
hasil kerja masing-masing kelompok
dan mengkondisikan kelompok lain
untuk

menanggapi,

memberikan

masukan atau pertanyaan sehingga
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tercipta suasana diskusi kelas yang
kondusif.

Penutup

1.

Guru memberikan penguatan dan
simpulan atas hasil kerja yang di
diskusikan kelas untuk memastikan
bahwa tujuan pembelajaran sudah
tercapai.

2.

Peserta

didik

memperhatikan

kesimpulan materi yang disampaikan
oleh guru dalam kegiatan penguatan
hasil kerja diskusi kelas.

57

B. Lembar Kerja Siswa

Lembar Kerja Siswa

Kegiatan

: Sub Unit 1 Atletik Nomot Tolak Peluru

Pembelajaran
Tujuan

: Memahami

dan

mempraktikkan

kombinasi

gerak spesifik tolak peluru dalam berbagai
permainan yang dimodifikasi.
Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Petunjuk Kerja

:
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1.

Baca dan cermati pertanyaan-pertanyaan
atau tugas-tugas yang tercantum dalam
lembar tugas !

2.

Silahkan diskusikan dengan teman satu
kelompok untuk menjawab pertanyaanpertanyaan atau tugas-tugas yang
tercantum dalam lembar tugas !

3.

Jawablah pertanyaanpertanyaan/permasalahan dibawah ini
dengan penuh disiplin dan tanggung
jawab!

4.

Kerjakan semua tugas dengan runut !
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Pertanyaan dan Tugas :
No

Pertanyaan/Tugas
Ada

1

berapa

Jawaban

tahapan

gerakan dalam nomor tolak
peluru? Sebutkan tahapan
gerakan tersebut !
Tahapan gerakan apa yang
menentukan

2

untuk

mendapatkan hasil tolakan
yang

jauh

dalam

tolak

peluru? Jelaskan !
Jika si anak beberapa kali
melakukan tolakan peluru
3

dan hasil tolakan dekat, apa
penyebnya?

Jelaskan

silahkan praktekan !
Jika

si

anak

dalam

melakukan tolakan peluru
4

selalu

jauh

dan

bagus

hasilnya, apa penyebabya?
Jelaskan

dan

silahkan

prakekan !

Tabel 3 Lembar Kerja Peserta didik

Selamat mengerjakan tugasss......
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C. Bahan Bacaan

Aktivitas Pembelajaran Tolak Peluru
Aktivitas pembelajaran lompat jauh adalah sebagai berikut :
1) Aktivitas Pembelajaran Pertama
Aktivitas pembelajaran dengan cara melakukan aktivitas
pembelajaran pertama tolak peluru sebagai berikut.


Berdiri dengan kaki segaris, badan condong sedikit ke
belakang dan peluru dipegang oleh kedua tangan di depan
dada.



Melangkah ke depan dengan kaki kiri dan tolakkan peluru
dengan gerak meluruskan lengan dan kaki secara serentak
dengan tujuan melatih gerak kaki dan lengan dalam gerakan
melempar.

Gambar 3 Aktivitas pembelajaran tahap 1 tolak peluru

2) Aktivitas Pembelajaran Kedua
Aktivitas pembelajaran dengan cara melakukan aktivitas
pembelajaran kedua tolak peluru sebagai berikut.


Berdiri dengan kaki terbuka, berat badan di atas kaki kanan
yang mengarah ke belakang dan dibengkokkan.



Badan berputar ke belakang dan merendah sedikit dan
lengan kiri dilipat bebas di depan dada.
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Putar kaki kanan ke depan, putar dan luruskan badan.



Luruskan kedua kaki dan tolakkan peluru tersebut.

Gambar 4 Aktivitas pembelajaran tahap 2 tolak peluru

3) Aktivitas Pembelajaran Ketiga
Aktivitas pembelajaran dengan cara melakukan aktivitas
pembelajaran ketiga tolak peluru sebagai berikut.


Berdiri dengan kaki kiri menghadap ke depan, badan tegak
dan berputar sedikit ke samping.



Berjingkat ke depan dengan badan condong ke belakang,
kaki kanan mendarat terlebih dahulu, kemudian disusul oleh
kaki kiri.



Tolakan segera setelah kaki kiri mendarat dengan tujuan
mempelajari gerak meluncur dan disambung dengan
gerakan akhir (tolakan).

Gambar 5 Aktivitas pembelajaran tahap 3 tolak peluru
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4) Aktivitas Pembelajaran Keempat
Aktivitas pembelajaran cara melakukan aktivitas pembelajaran
keempat tolak peluru sebagai berikut.


Berdiri membelakangi arah tolakan dengan kaki kiri
diluruskan ke arah tolakan, tariklah kaki kiri ke dalam
terhadap kaki belakang dan segera kembalikan ke posisi
semula, dengan tetap memelihara badan menghadap ke
belakang.



Tolakan dapat dibuat dari posisi ini dengan tujuan
mempelajari luncuran secara lengkap tanpa mengikutkan
fase melayang.

Gambar 6 Aktivitas pembelajaran tahap 4 tolak peluru

5) Aktivitas Pembelajaran Kelima
Aktivitas pembelajaran cara melakukan aktivitas pembelajaran
kelima tolak peluru sebagai berikut.


Ulangi gerakan luncuran dengan tarikan dan tolakan kaki
kiri, dorongkan kaki kanan, mendarat dengan kaki yang
sama.
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Ulangi siklus ini (tubuh diusahakan tetap rendah dan lengan
kiri rileks) sebanyak 5 – 6 kali. Tujuannya adalah
mempelajari teknik gerak meluncur.

Gambar 7 Aktivitas pembelajaran tahap 5 tolak peluru

6) Aktivitas Pembelajaran Keenam
Aktivitas pembelajaran cara melakukan aktivitas pembelajaran
keenam tolak peluru sebagai berikut.


Melakukan tolakan peluru selengkapnya, gerakan terkontrol
dengan gerak luncur pendek dan rendah.



Gerakan

akhir

dalam

posisi

tegak

dengan

mengkombinasikan berbagai fase tolakan

Gambar 8 Aktivitas pembelajaran tahap 6 tolak peluru

1) Aktivitas Pembelajaran Gerakan Keseluruhan
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Aktivitas pembelajaran gerakan keseluruhan tolak peluru dari
awalan/ ancang-ancang sampai dengan sikap badan setelah
menolakkan

peluru

(gaya

menyamping/Ortodok)

sebagai

berikut.

Gambar 9 Aktivitas pembelajaran gerakan tolak peluru gaya ortodok secara
keseluruhan

Aktivitas pembelajaran gerakan keseluruhan tolak peluru dari
awalan/ ancang-ancang sampai dengan sikap badan setelah
menolakkan peluru (gaya membelakangi/O`Brian) sebagai
berikut :

Gambar 10 Aktivitas pembelajaran gerakan tolak peluru gaya O`Brian
secara keseluruhan
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A. Mengembangkan Soal HOTS
Selain pembelajaran yang diberikan harus berorientasi pada keterampilan
berfikir tingkat tinggi atau mengacu pada kaidah HOTS, maka dalam
penulisan soal pun demikian. Jangan sampai terjadi jika penyajian
pembelajaran sudah HOTS akan tetapi dalam tes assesment melalui soal-soal
yang diberikan belum mengacu pada kaidah HOTS, begitupun sebaliknya.
Kemampuan menulis soal yang baik sesuai kaidah HOTS mutlak harus
dimiliki oleh semua guru tak terkecuali guru PJOK.
Pada bagian pengembangan soal HOTS ini disajikan bagaimana cara dan
tahap-tahap pengembangan penulisan soal yang menganut pada kaidahkaidah penulisan soal HOTS. Sehingga tidak ada alasan bahwa guru tidak
mampu menulis soal seperti yang diharapkan.
Dibawah ini akan ditampilkan contoh proses pembuatan soal dimulai dari
menyusun kisi-kisi soal, kartu soal dan kemudian menjadi soal itu sendiri.
Contoh yang ditampilkan adalah sebagai pembuka wawasan bagi guru
bagaimana

menulis

soal

sesuai

kaidah

HOTS

untuk

kemudian

mengembangkannya lebih baik lagi.
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Contoh kisi-kisi penulisan soal HOTS :
Kisi-kisi Penulisan Soal
Satun Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

No.
1.

Kompetensi Yang
Diuji
3.3. Memahami
kombinasi gerak
spesifik jalan,
lari, lompat, dan
lempar dalam
berbagai
permainan
sederhana dan
atau tradisional

Kelas
IX

Indikator

Materi

Mampu
Tolak
mengurutkan
Peluru
gerakan
kombinasi
pelaksanaan
tolak
peluru
dengan dengan
benar.

Level
Bentuk
Kognitif
Soal
L3
Pilihan
Ganda

Tabel 4 Kisi-kisi Soal

Contoh Kartu soal HOTS :

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: PJOK
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR :
3.3. Memahami
kombinasi gerak
spesifik jalan, lari,
lompat, dan lempar
dalam berbagai
permainan sederhana
dan atau tradisional
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Kurikulum

: K’13

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Nasirudin

Buku
Sumber :
............

Pengetahuan/
Pemahaman

V

Aplikasi

Penalaran

Unit Pembelajaran
Lempar

Nomor
Soal
LINGKUP MATERI :
Aktivitas Atletik

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar di bawah ini :

1

MATERI :
Nomor tolak peluru

INDIKAOR SOAL :
Mampu mengurutkan
gerakan kombinasi
pelaksanaan tolak
peluru dengan dengan
benar.

Kunci
Jawaban
D

Gambar diatas menunjukan seseorang sedang
melakukan gerakan tolak peluru dengan melalui
beberapa tahapan gerak. Tahapan-tahapan gerak yang
benar dalam melakukan tolak peluru agar memperoleh
hasil tolakan yang diharapkan adalah....
A. Awalan langkah dan putaran untuk menolak
sekuat-kuatnya
B. Konsentrasi, awalan yang baik dan gerakan
tolakan peluru
C. Persiapan, sikap menolak, saat menolak
pandangan mata ke depan
D. Awalan, gerakan saat menolak, sikap akhir atau
gerakan lanjutan
Tabel 5 Kartu Soal
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Soal :
1. Perhatikan gambar di bawah ini :

Gambar diatas menunjukan seseorang sedang melakukan gerakan tolak
peluru dengan melalui beberapa tahapan gerak. Tahapan-tahapan gerak
yang benar dalam melakukan tolak peluru agar memperoleh hasil
tolakan yang diharapkan adalah....
A. Awalan langkah dan putaran untuk menolak sekuat-kuatnya
B. Konsentrasi, awalan yang baik dan gerakan tolakan peluru
C. Persiapan, sikap menolak, saat menolak pandangan mata ke depan
D. Awalan, gerakan saat menolak, sikap akhir atau gerakan lanjutan

68

Unit Pembelajaran
Lempar

Harapan setelah membaca Sub-Unit ini bagi guru adalah untuk menambah
wawasan

bagaimana

menyajikan

pembelajaran

yang

menarik

dan

menyenangkan peserta didik sehingga menumbuhkan partisipasi aktik
peserta didik dalam mengikuti semua proses pembelajaran. Pemilihan model
dan strategi pembelajaran yang tepat adalah kunci utamanya. Kreatifitas,
inovasi serta keberanian guru untuk mencoba hal yang baik di luar kebiasaan
terkait penyajian pembelajaran sangat dibutuhkan.
Pada

pembahasan

pembelajaran

materi

atletik

nomor

lempar

ini

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning atau Penemuan. Ini
adalah sebagai contoh untuk membuka wawasan guru agar dapat memahami
secara konsep dan penerapannya untuk kemudian mengaplikasikannya
dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Setelah itu guru juga harus bisa
mencoba dengan materi lain tetapi juga dengan memperhatikan karakteristik
materi dan peserta didik sehingga proses pembelajaran bisa sesuai yang
diharapkan. Intinya guru juga harus dapat mengembangkan lebih luas lagi ke
model-model dan strategi pembelajaran yang lainnya.
Untuk mencapai hal itu semua diperlukan daya imajinasi, daya inovasi, serta
daya

kreatifitas

seorang

guru

agar

pembelajaran

yang

disajikan

menyenangkan peserta didik, dapat menarik partisifasi aktif peserta didik,
memfasilitasi semua peserta didik sehingga mempermudah pencapaian
tujuan pembelajaran. Ke depan guru PJOK harus lebih kreatif, inovatif, dan
terus mengembangkan dirinya untuk mengimbangi perkembangan jaman
yang sangat pesat.
Manfaat untuk peserta didik setelah mempelajari materi pada Sub-Unit
atletik nomor tolak peluru ini adalah agar peserta didik mempunyai
kemampuan, kecakapan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk masa yang
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akan datang. Kemampuan tersebut antara lain yaitu kemampuan berfikir
kritis, kerjasama yang baik atau kolaboratif, kreatifitas, serta kemampuan
berkomunikasi secara efektif. Dari segi karakter akan terlatih bagaimana
disiplin, kerjasama, gotong royong, percaya diri, saling menghormati
pendapat orang lain, jujur, integritas, tenggang rasa dll. Hal penting lain yang
akan terbangun yaitu literasi atau potensi kemampuan dasar seseorang
seperti contoh literasi bahasa, literasi budaya, literasi numerasi sampai
literasi digital.
Kemampuan, kecakapan, serta kompetensi tersebut diatas tadi hanya akan
terlatih, terbangun, serta terdidik jika guru menyajikan pembelajaran dengan
model atau strategi yang tepat, ilmiah, serta berorientasi atau berpusat pada
peserta didik.
Selamat bekerja dan selamat berkarya bagi guru PJOK SMP seluruh
Indonesia...Berikan pendidikan terbaik untuk Indonesia...
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Unit Pembelajaran
Lempar

Penjelasan secara rinci mengenai aktivitas pembelajaran atletik yang
mengulas tentang aktivitas pembelajaran tolak peluru memperkuat latar
belakang pemilihan materi ini dalam usaha mencapai kompetensi yang ada
pada lingkup aktivitas pembelajaran atletik pendidikan jasmani, olahraga,
dan kesehatan (PJOK). Dengan berbagai deskripsi tersebut maka diharapkan
materi ini menjadi pilihan utama dalam pembelajaran, dengan prasyarat ini,
maka seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi secara konsep
mengenai aktivitas pembelajaran atletik sebagai materi pembelajaran,
konsep perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta
bagaimana konsep tersebut diejawantahkan dalam bentuk keterampilan
(penguasaan teknik dasar) dan dalam praktik pembelajaran.
Penguasaan atas segala materi yang telah disajikan merupakan hal yang
penting. Namun demikian menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah
merupakan hal yang jauh lebih penting. Untuk itu kemauan guru agar
membawa pengetahuan dan keterampilan ini dalam kehidupan nyata pada
perencanaan,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

pembelajaran,

bahkan

menjadikannya sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, tentu
merupakan sesuatu yang diharapkan.
Segala usaha guru untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan
tugasnya di sekolah adalah tercermin ketika guru senantiasa kreatif dan
inovatif dalam hal penyajian pembelajaran. Penguasaan metode dan strategi
mengajar mutlak harus dimiliki guru tek terkecuali guru PJOK agar bisa
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jika pembelajaran
menyenangkan maka suasana gembira tercipta pada proses pembelajaran
sehingga peserta didik akan termotivasi untuk mengikuti seluruh aturan dan
instruksi guru dalam setiap tahapan-tahapan pembelajaran.
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Akhir dari segala upaya ini adalah manfaat bagi diri guru sendiri dalam hal
penigkatan kompetensi dan bagi kepentingan penigkatan hasil belajar bagi
peserta didik.
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Paket Unit Pembelajaran
Atletik

Penjelasan secara rinci mengenai pemahaman konsep dasar dan panduan
praktik dari setiap materi pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan yang secara rinci dijabarkan ke dalam uraian materi tentang
ruang lingkup pembelajaran aktivitas atletik pada paket unit atau modul ini
bukan merupakan satu-satunya rujukan yang dapat digunakan, untuk itu
perlu pengetahuan tambahan dari berbagai sumber lain.
Namun demikian berbagai deskripsi materi yang telah dijabarkan secara
terinci ke dalam modul ini, diharapkan seorang guru Penjasorkes dapat
mengaplikasikannya ke dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di sekolah. Selain itu, diharapkan guru PJOK
mampu mengelola pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan
dan melakukan penilaian yang berorientasi pada keterampilan berfikir
tingkat tinggi.
Harapan semoga dengan mempelajari paket unit atau modul ini dapat
membuka wawasan keterbukaan akan perkembangan yang terjadi sehingga
tidak merasa puas dengan isi modul ini dan ingin mengeksplorasi lagi lebih
jauh, baik lewat media cetak atau elektronik lainnya yang relevan. Selamat
belajar dan teruslah belajar, demi terwujudnya tujuan penjasokes dalam
mencapai tujuan pendidikan nasional seutuhnya. Guru yang sukses adalah
guru yang senantiasa mengembangkan diri meningkatkan kompetensinya
dan terbuka akan perkembangan ilmu pengetahuan. Guru kreatif adalah yang
dalam menjalankan tugasnya selalu mencari hal-hal baru untuk menyajikan
pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Akhir dari segalanya adalah
meningkatnya prestasi hasil belajar peserta didik.
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