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KATA PENGANTAR 

 

  Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara 

keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan. Namun, dalam 

pelaksanaannya pengajaran pendidikan jasmani berjalan belum efektif 

seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung 

tradisional. Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat 

pada guru tetap pada siswa. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan 

dengan perkembangan anak, isi dan urusan materi serta cara 

penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik dan menyenangkan, 

sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan 

keterampilan olahraga, tetapi pada perkembangan pribadi anak 

seutuhnya. Salah satu materi pembelajaran pendidikan jasmani adalah 

materi pembelajaran atletik. 

 Model Pembelajaran Atletik ini akan membahas secara detail 

tentang nomor-nomor olahraga yang ada di dalam atletik, yaitu mulai dari 

lari, lompat, lempar cakram/lembing sampai dengan tolak peluru, serta 

proses pembelajaran atletik yang dilengkapi dengan silabus dan rencana  

pelaksanaan  pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.  

 Tujuan penulisan model ini untuk menjadi salah satu buku rujukan 

mahasiswa dalam perkuliahan Atletik Pendidikan Jasmani di Program 

Studi S1 Penjas FIK UNJ pada khususnya dan guru pendidikan jasmani 

pada umumnya.  

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulisan buku ini sehingga penulisan model 

ini dapat terselesaikan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini 

banyak kekurangan dan keterbatasan penulis, oleh sebab itu saran dan 

perbaikan dari pembaca sangat diharapkan. 

 

 

 

i 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Permainan atletik adalah bermain dan keseriusan terjadi pada 

waktu yang sama, adalah pengujian yang santai dan penampilan yang 

berdisiplin, adalah eksperimen dan aplikasi keterampilan yang dikuasai, 

adalah belajar dan bermain dalam proses mengajar dan 

kompetisi/berlomba pada waktu remaja membandingkan dirnya satu sama 

lain. 

Adalah tugas ahli metodologi untuk mengembangkan atletik 

dengan penuh variasi. kenyataan bahwa setiap prosedur metodik harus 

berorientasi pada paksaan (constrain) bahwa atletik menghalangi 

dijalankannya permainan yang tidak berguna.  

Namun permainan atletik tidak berarti bahwa permainan satu-

satunya yang diperhitungkan. Permainan atletik bukanlah satu sistem 

yang tertutup, ia adalah bagian dari suatu pelajaran. tetapi apabila 

diselipkan dalam proses latihan pada waktu yang tepat, dapat membantu 

anak-anak dan para pemuda menyukai/mengerti atletik meskipun ada 

daya tarik dari cabang olahraga lainnya.  

Tidak ada usia tertentu atau tahap kemampuan tertentu yang 

terlarang untuk bermain. sebaiknya, untuk permainan harus disesuaikan 

dengan peserta demi menjamin pengalaman bermain yang murni, dan 

ada banyak bentuk permainan yang persyaratannya perlu dikembangkan 

dulu supaya dapat terlaksana. bermain, berpraktek dan berlatih tidak 

terjadi/berlangsung berturut-turut tetapi harus dikombinasikan. ini 

dilakukan pada setiap tingkatan dari proses latihan. agar supaya dapat 

melaksanakan permainan atletik secara penuh, tugas-kewajiban berikut ini 

harus dipenuhi: 

• Pengembangan Dimensi Permainan atletik 

• Pengembangan seluruh variasi gerak atletik 

• Pengembangan Dimensi ritmik atletik 
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• Pengembangan Dimensi Pengalaman atletik 

• Pengembangan kemungkinan kompetisi atletik. 

 

 

A. Pengembangan Dimensi Permainan dari Atletik 

 Permainan berarti kegembiraan bermain, penawaran yang menarik 

dan ivent yang mempesona. Ini semua ditandai dengan 

• Menempatkan diri pada situasi, pada gerakan dan pada ritme/irama 

• Kegemaran berlomba/berkompetisi/bersaing sehat, 

• Kegembiraan dan kepuasan selagi bekerja menggunakan alat, dan 

perkakas yang merangsang timbulnya respon/tanggapan 

• Menghadap tugas-tugas yang mungkin tidak dapat dipisahkan. 

• Kegembiraan /kepuasan dalam menyadari dan memamerkan 

ketangkasan yang dikuasainnya dan 

• Menguji ketangkasan yang masih tersembunyi dan kurang pasti. 

Permainan ateletik terbentuk dari antara kombinasi kegembiraan 

dalam bermain dan subyek yang dihadapi . Dalam rangka 

mengembangkan dampaknya, kita mempunyai tugas untuk menentukan 

lingkup permainannya dalam kerangka ketidak leluasaan yang nyata pada 

atletik. Tidak menjadi masalah apakah itu bermain bebas ataupun penuh 

berdisiplin dan percobaan, dalam belajar. bermain atau bermain masuk ke 

dalam guru dan pelatih atletik sebagaimana biasanya. 

Bidang permainan atletik adalah pertama-tama pikiran yang 

memotivasi para pemuda untuk berlari, melompat atau melempar. Dalam 

bentuknya yang sederhana faktor-faktor motivasi adalah materi yang 

memerlukan jawaban yang karenanya merangsang untuk bermain. 

contoh-contoh ini misalnya berupa rintangan-rintangan dan parit-parit 

yang merangsang  pemuda-pemuda itu untuk melompatinya, bola, batu, 

tongkat, lingkaran yang merangsang gerakan melempar dan bahkan tali 

dan tongkat yang memungkinkan untuk menyeberangi jurang dan parit. 

Atau juga dapat tantangan koordinasi dengan kemungkinan memainkan 

fisiknya sendiri, yang dapat menarik atlet-atlet muda karena pada awalnya 
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mereka sukar untuk melakukannya dan tidak pernah dikuasainnya tanpa 

keluar dari situ, macam permainan ini mengajak untuk menampilkan 

ketangkasan-ketangkasan yang telah dimiliki/dikuasai. Pada setiap tahap 

proses pendidikan, bahkan pada tahap yang maju sekalipun, penampilan 

ini sendiri. Kenyataannya bahwa atlet atletik dapat menyerahkan dirinnya 

untuk berlatih suatu gerakan berjam-jam, memiliki akar yang kuat dalam 

permainan ini, sedangkan anak yang bukan atlet tidak dapat mengerti 

akan hal itu. 

Belajar bermain hanya terdiri dari tugas-tugas koordinatif yang 

menunjang proses belajar motorik. Sukses dalam bermain tergantung 

penguraian tugas-tugas dimaksud. Terutama tugas-tugas itu harus dibuat 

konkrtit nyata didalam mana kemampuan koordinatif dasar seperti : daya 

reaksi, ritme, keseimbangan, orientasi tempat/ruang dan diskriminasi 

kinesthetik (cf.HIRTZ 1988), menjadi subjek-subjek atletik. 

Bila fokusnya dipindahkan ke ide-ide bermain dan bermain 

kompetitif, maka mode bermain harus dihubungkan ke suatu konteks 

atletik. macam komitmen/keterlibatan ini kepada atletik adalah tergantung 

pada tujuannya. Bila tujuannya hanya sekedar rangsangan umum 

terhadap lari, lempar atau lompat tanpa melibatkan kepentingan untuk 

pengembangan khusus akan kemampuan-kemampuan itu, tiap 

ide/pemikiran yang menjamin banyak lari, lempar atau lompat adalah 

cukup. 

Namun tujuan khusus juga menuntut adanya pemikiran bermain 

khusus. Lari, Lempar, dan lompat menerima sifat-sifat atletik khusus bila 

tugasnya adalah untuk berlari secepat mungkin, untuk melempar sejauh 

mungkin dan untuk melompat sejauh dan setinggi mungkin. Sifat-sifat 

atletik dari aktifitas ini adalah lebih disebutkan bila bentuk perbandingan 

lebih cepat dan secepat mungkin, lebihjauh dan setinggi mungkin menjadi 

subjek benar-benar. bentuk-bentuk ini memberikan sifat/tanda atletik 

sebagai suatu olahraga yang memerlukan pendidikan jasmani dan daya 

kekuatan explosive tinggi. Ide-ide bermain selalu dipilih secara benar bila 

mereka adil terhadap hal-hal khusus ini. 
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Ini berarti secara nyata bahwa permainan yang tujuannya untuk 

mengembangkan kecepatan, daya kecepatan atau daya tahan harus 

diatur tepat seperti bentuk latihan guna peningkatan kualitas/mutu 

dimaksud diatas. terutama penentuan kepadatan rangsangan harus betul-

betul di perhatikan. 

Perkembangan kecepatan Sprint misalnya, memerlukan bentuk 

latihan yang menuntut kecepatan lari maximal. jarak lari harus pendek, 

dan harus ada waktu antara/interval untuk pemulihan yang cukup di 

antara lari-lari itu. 

Permainan lempar dan lompat (selain dari aspek koordinatif) 

hanyalah disesuaikan untuk peningkatan daya kekuatan kecepatan bila 

cukup banyak pengulangan gerakan lempar dan lompat bila mereka 

menjamin cukup diberikan interval untuk pemulihan di antara set-set atau 

seri-seri latihan. Untuk peningkatan daya tahan aerobik, hanya permainan 

itu berguna bila merangsang untuk terus menerus lari untuk periode waktu 

lama. 

 

B. Perkembangan Berbagai Gerakan Atletik 

Mengembangkan seluruh macam gerakan atletik tidak berarti 

menginginkan pendangkalan, kurangnya sistem, dan usaha yang tidak 

bertujuan. Bila seluruh sistem, yang biasanya tidak berubah, adalah 

bervariasi, dan variasi ini menjadi prinsip/azaz proses mengajar dan pada 

waktu yang sama menjadi juga tujuan dari proses berlatih. Membuat 

pengalaman atas berbagai gerakan adalah menjadi prasyarat dari 

kemahiran yang berbeda-beda. Prasyarat belajar dan pengalaman 

kemahiran /ketangkasan. Pengalaman berbagai gerakan merupakan 

kesempatan yang terbaik guna membentuk dasar yang luas di satu pihak 

dan untuk menunjukkan kebutuhan dan minat anak-anak dalam cara 

berbeda-beda dipihak yang lain. 

Ini berarti bahwa ada berbagai kesempatan untuk menolong anak-

anak dan pemuda dalam menemukan jalannya sendiri menuju atletik yang 

sebenarnya. 
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Atletik terdiri dari event-event lari, lompat dan lempar melainkan ini 

berisikan kegiatan sederhana seperti : lari, lompat, dan lempar. 

Kemampuan-kemampuan ini adalah kunci menuju berbagai gerakan yang 

pada waktu yang sama merupakan dasar dari banyak (cabang) olahraga 

lainnya. 

 

Lari Dapat Dilakukan 

• Maju-mundur dan ke samping 

• Pada lintasan lurus dan pada lintasan belok-belok 

• cepat dan lambat 

• Dengan suara gaduh dan tanpa suara 

• Mendaki dan menurun 

• Dalam suatu ritme /irama atau dengan cara memantul 

• Dengan permainan kaki yang terkoordinir 

• Pendek dan terus menerus 

• Sendirian, berpasangan, atau dalam kelompok/grup 

• Bersama atlet lari atau melawan yang lain 

• Dengan menggunakan peralatan 

• Melewati rintangan dan melewati gawang 

• Di rumput atau di lintasan 

• Di hutan atau di jalanan 

• Mencari jejak seseorang dengan peta 

• Dalam bentuk estafet. 

 

Lempar Dapat Dilakukan 

• Dengan tangan kanan atau kiri bahkan dengan kedua lengan 

• Ke depan atau ke belakang lewat atas kepala 

• Sebagai lemparan atas, lemparan bawah atau lemparan masuk. 

• Sebagai lemparan tolakkan 

• Dari sikap berlutut 

• Jauh dan tinggi 

• Lewat atas sesuatu, menembus sesuatu atau kedalam sesuatu, 



 

Model Pembelajaran Atletik  6 

 

• Menuju sasaran atau menuju daerah tertentu 

• Dengan bola atau dengan bola berekor 

• Dengan simpai atau dengan simpai berekor 

• Dengan lingkaran, tongkat, bola bandil 

• Dengan sebuah peluru, lembing, atau martil. 

• Bersama teman yang lain atau melawan teman lainnya. 

 

Lompat Dapat Dilakukan 

• Dari kanan ke kiri atau dari kedua kaki 

• Dari sikap berdiri atau dari ancang-ancang 

• Turun rintangan, lewati rintangan, atau masuk rintangan. 

• Jauh, tinggi, atau jauh tinggi 

• Menggunakan seutas tali atau sebuah tongkat. 

• Sekali lompat atau berulang 

• Dengan tidak berirama atau berirama 

• Lurus atau dengan suatu putaran 

• Dari depan frontal, samping atau ancang-ancang lengkung 

• Dalam bentuk lompat jongkok, lompat gunting, menggulung, suatu 

straddle atau suatu (gaya) flop 

• Sendiri, berpasangan atau dalam kelompok. 

• Bersama yang lain atau melawan yang lain. 

 

Namun tidak saja hanya berbagai kemampuan atletik lari, lempar 

dan lompat, tetapi juga berbagai event atletik. Lari bukan hanya sprint, 

tetapi lari haling rintang (steeple chase) dan lari gawang adalah dan lari 

gawang adalah bagian dari program atletik. Melempar tidak hanya lempar 

untuk jarak atau tolak peluru, yang lebih menarik lagi adalah lempar 

lembing, cakram dan marthil. Dan bahkan pada lompat bukan hanya pada 

lompat jauh yang wajib, tetapi juga lompat tinggi, lompat jangkit, dan 

lompat tinggi galah. 

Banyak event ini dengan berbagai bentuknya dijauhkan dari para 

pemula dengan alasan bahwa event terlalu maju. Pendapat tidak saja 
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salah, tetapi juga merupakan faktor kritis untuk mengurangi atletik sampai 

programnya yang minim yang tidak disukai oleh banyak pemula dan 

pemuda. berdasarkan metodologi tradisional yang berorientasi pada 

ketangkasan/mengembangkan kemampuan dalam sprint atau lompat 

jangkit hanya cukup bila tehnik-tehnik khusus dari lompat jauh telah lebih 

dulu dipelajari /dikuasai. Dikarenakan pendekatan metodis yang demikian 

banyak atlet pemula yang dijauhkan dari gerakan-gerakan atletik yang 

menarik. Sebaliknya adalah perlu bagaimana memperkenalkan 

ketangkasan/skill yang menarik ini kepada para atlet pemula. 

 

C. Pengembangan Dimensi Pengalaman Atletik 

Atletik, yang cenderung berorientasi kepada hasil, yang mestinya 

berorientasi kepada pengalaman, adalah sangat menarik sekalipun bagi 

atlet yang telah maju. Untuk dapat berlari cepat/kencang, lebih cepat dari 

atlet lain, untuk dapat melompat yang tinggi, lebih tinggi dari yang lain, 

dan untuk dapat melempar dan melompat menempuh jarak yang jauh, 

lebih jauh dari yang lain, ini semua menghasilka rasa kepuasan; namun 

rasa ini tidak terbuka bagi setiap orang. Pengembangan dimensi 

pengalaman beratletik, disamping dimensi hasil, ini secara sederhana 

berarti untuk menampilkan atletik dalam segala variasinya. 

Dengan menoleh sebentar kepada event triathlon tradisonal yang 

meliputi lari sprint, lompat jauh dan lempar untuk jarak terhadap berbagai 

event, lompat jauh dan lempar untuk jarak terhadap berbagai event, yang 

sering menolak terhadap alasan apa saja, orang mungkin menemukan 

aspek mengasikkan dan menarik. Ini adalah hal yang umum bahwa 

adalah suatu kesalahan untuk menawarkan event-event tehnis bersama 

dengan variasi yang banyak hanya bagi atlet yang telah maju dan untuk 

menahan ini semua bagi para atlet pemula. Hanya apabila event ini 

diabaikan, atletik akan menampilkan diri sebagai suatu hal yang sangat 

kecil. Atletik akan kaya variasi apabila suatu upaya tekun dan kreatif 

dikerjakan guna mengembangkan event-event ini dengan anak-anak 

sesuai kemampuan dan kebutuhannya. 
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Bahkan bagi para atlet pemula melompat dengan galah, berlari 

melewati rintangan dan gawang, lompatan berganda dan melempar dari 

putran adalah tugas yang sangat menarik dan merangsang yang dapat 

membangkitkan minat anak-anak mencapai suatu tingkatan. Lebih lagi, 

penggunaan materi yang luar biasamengajarkan skill/ketangkasan ini 

menjurus kepada suatu motivasi khusus melalui (penggunaan) 

peralatan.Dengan penggunaan peralatan ini adalah lebih mudah 

mendapat pengalaman sesuatu. Misalnya : kotak-kotak kardus telah 

dicoba dan diujikan dalam lari gawang lari melewati rintangan, melompat 

dan bahkan dalam melempar ke sasaran, bambu sebagai galah-lompat 

dan tali adalah berguna pada saat lompat galah, ban-sepeda bila 

melakukan lompatan ganda dan lempar dengan peraturan, dan bola 

berekor adalah berguna bila sedang melempar. Melempar dengan bola-

berekor dan sepeda adalah penting dikarenakan efeknya yang 

menggairahkan dan yang menyenangkan baik bagi mata dan telinga. 

pada waktu melompat, kotak-kotak dan ban-sepeda adalah memberikan 

motivasi sebab mereka merupakan tantangan yang jelas nyata, sedang 

tali dan galah adalah menakjubkan karena dapat digunakan dalam 

(menghadapi) tugas-tugas yang mengundang resiko. 

Lebih-lebih lagi, atletik menawarkan kesempatan untuk memanggil 

tingkat emosi dan untuk meletakkan pada gerakan-gerakan yang pernah 

dialami. Bukan melompat secara sederhana, tetapi melompat kebawah 

dari sesuatu, melompat ke atas sesuatu melompat melewati sesuatu dan 

melompat melintasi sesuatu adalah tugas yang sangat merangsang dan 

pengalaman-pengalaman gerak. Anak-anak mengalami rasa gerak 

kinestetis khusus bila tahap-tahap melayang diperpanjang dan bila 

mereka mampu menguasai membawa tubuhnya masuk kedalam keadaan 

tergantung–melayang di udara. ini misalnya suatu rasa terangkat untuk 

dibawah dari tangga yang tertinggi, dan ini adalah pengalaman khusus 

yang dibawah oleh seutas tali lewat suatu rintangan atau untuk dibawah 

kedalam sesuatu oleh sebuah galah atau tali. 
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Melempar dengan alat khusus adalah juga suatu pengalaman 

karena ini dapat menyediakan kepada si pelempar untuk umpan-balik. 

segera apakah lemparannya berhasil baik atau tidak. lembing atau alat 

yang mirip lainnya. cakram atau yang mirip adalah suatu tantangan sebab 

melempar alat-alat itu tidak selalu berhasil. Karena hasilnya tidak dapat 

diketahui sebelumnya, pemeriksaan terhadap tingkah-laku alat sewaktu 

melayang adalah suatu pengalaman khusus dan pengulangan gerakan 

lempar adalah suatu perjuangan yang menarik dengan kecakapan 

/ketangkasan yang dimiliki seseorang. 
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BAB 2 

ATLETIK 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta nilai-

nilai yang terkandung didalamnya 

 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar atletik serta nilai toleransi, percaya diri, 

keberanian, menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan berbagai teknik dasar nomor lari jarak pendek 

2. Melakukan berbagai teknik dasar nomor lompat jauh gaya jongkok 

 

Dalam bab ini, bukan hanya keterampilan gerak saja yang diharuskan, 

akan tetapi, kerja sama, saling membantu, menghargai kemampuan orang 

lain, dan kebugaran jasmani, juga harus dimiliki oleh setiap peserta didik. 

Sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini sangat dianjurkan untuk 

melakukan pemanasan, dan penutupan dengan melakukan pendinginan. 
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A. Melakukan berbagai teknik dasar nomor lari 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

• Melakukan teknik dasar nomor lari jarak pendek 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik lari jarak pendek dengan Komponen Keterampilan sebagai 

berikut : 

• Langkahkan kaki selebar dan secepat mungkin. 

• Kaki belakang saat menolak lurus. 

• Pendaratan telapak kaki menggunakan ujung telapak kaki. 

• Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. 

• Sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 900. 

• Saat lari rileks dengan kepala segaris punggung. 

• Pandangan dan badan condong ke depan. 

 

 

Gambar 1. Mengayunkan lengan di tempat 

 

a. Aktivitas individu 

Mengayunkan lengan di tempat 

Peralatan    : - 

Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi   : individu  
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Pelaksanaan :  

• Berdiri dan kedua kaki agak dibuka dan kedua  

• siku ditekuk dengan rileks di samping badan. 

• Ayun-ayunkan kedua lengan di tempat sambil  

• melenggokkan pinggang. 

 

Gambar 2. Mengayunkan lengan di tempat 

 

b. Aktivitas individu 

Lari di tempat sambil mengayunkan lengan 

Peralatan   : - 

Tempat permainan : lapangan yang cukup luas  

Formasi  : individu  

Pelaksanaan  :  

• Berdiri dan kedua kaki agak dibuka dan kedua siku ditekuk 

dengan rileks di samping badan. 

• Lakukan gerakan lari di tempat sambil mengayun lengan seirama 

dengan langkah kaki. 

• Pendaratan saat lari di tempat menggunakan ujung telapak kaki. 
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Gambar 3. Lari di tempat sambil mengayun lengan di tempat 

 

c. Aktivitas beregu 

Lomba lari jarak 5 meter bolak-balik 

Peralatan   : beberapa buah benda (kerikil, potongan kayu,             

  daun      kering) 

Tempat permainan   : lapangan yang cukup luas  

Formasi  : satu regu 3–5 peserta didik  

Pelaksanaan  :  

• Buatlah 5 lintasan lari selebar 1 meter dan panjang 5 meter, dan 

letakkan 5 lembar daun di depan setiap lintasan. 

• 5 peserta didik berdiri di belakang garis start. 

• Setelah aba-aba berlomba, pindahkan 5 lembar daun bolak-balik. 

• Pemenangnya adalah peserta didik yang lebih dulu memindahkan 

5 lembar daun ke belakang garis start.  

 

Gambar 4. Lomba lari memindahkan 5 lembar daun 
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B. Lari Jarak Pendek 100 M 

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

a. Melakukan keterampilan lari jarak pendek 100 m 

b. Melakukan keterampilan start jongkok 

c. Melakukan finish lari jarak pendek 100 m  

 

1. Kegiatan pembelajaran I 

a. Lari jarak pendek 100 m, dengan cara: 

• Gerakan kaki, dilangkahkan selebar dan secepat mungkin, kaki 

belakang saat menolak dari tanah terkadang lurus dengan cepat 

serta lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke 

depan, sedangkan pendaratan telapak kaki pada tanah 

menggunakan ujung telapak kaki. 

• Gerakan kedua lengan diayun depan belakang, saat diayun ke 

depan sebatas hidung dan siku ditekuk ± 90
0.
 

• Sikap badan rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan 

serta badan condong ke depan. 

 

 

Gambar 5. Teknik Lari Jarak Pendek (100 m) 

 

b. Gerak mengayun lengan dan kaki di tempat dan pendaratan 

telapak kaki menggunakan ujung telapak kaki. 
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Gambar 6. Gerak mengayun lengan dan kaki di tempat 

 

c. Gerakan ―hop‖ dengan mengangkat paha tinggi dan pendaratan kaki 

menggunakan ujung telapak kaki. 

 

Gambar 7. Gerakan ―hop‖ dengan mengangkat paha tinggi 

 

d. Gerakan lari cepat dengan langkah lebar dan pendaratan 

menggunakan ujung telapak kaki. 

 

Gambar 8. Gerakan lari cepat dengan langkah lebar 
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2. Kegiatan pembelajaran II 

a. Teknik start (start jongkok) 

• Aba-aba ―bersedia‖, posisi jongkok lutut kaki belakang menempel 

pada tanah, kedua lengan, telunjuk dan ibu jari, berat badan dan 

posisi kedua lengan selebar bahu. 

• Aba-aba ―siap‖ angkat pinggul ke atas sehingga lebih tinggi dari 

bahu bersamaan lutut kaki depan terangkat dari tanah, sedangkan 

kepala agak nunduk rileks.  

• Aba-aba ―ya‖ dorongkan/tolakan kaki depan pada tanah (start 

block) bersamaan kaki belakang diayun (dilangkahkan) ke depan 

dengan lutut tertekuk. 

 

Gambar 9.  Teknik Start Jongkok 

 

b. Teknik finish: 

• Saat akan melewati garis finish, rebahkan badan ke depan 

bersamaan kedua lengan diayun lurus ke belakang (The lunge). 

 

Gambar 10. Teknik Finish Lari Cepat 
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C. Keterampilan Tenik Start dan Finish  

• Teknik start dengan hitungan, aba-aba ―bersedia‖ dengan hitungan 

1, 2 ―siap‖, dan 3 ―ya‖. 

 

 

Gambar 11. Teknik start dengan hitungan 

 

• Teknik finish diawali lari (jogging) ± 10-15 m, saat akan melewati 

garis finish rebahkan badan ke depan bersamaan kedua lengan 

diayun ke belakang. 

 

 

Gambar 12. Teknik finish diawali lari (jogging) 
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D. Lari Jarak Menengah 

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

a. Melakukan keterampilan lari jarak menengah 

b. Melakukan keterampilan start berdiri 

c. Melakukan finish lari jarak menengah  

 

1. Kegiatan pembelajaran I 

a. Lari jarak menengah, dengan cara: 

• Gerakan lari dilakukan tidak secara maksimal. 

• Frekuensi gerakan kaki saat lari tidak terlalu cepat, pendaratan 

telapak kaki yang digunakan menggunakan sisi luar kaki bagian 

tengah diteruskan pada ujung telapak kaki. 

• Kecenderungan badan ± 10
0.
 

• Kedua lengan diayun ke depan belakang beberapa senti di atas 

pinggang. 

 

 

Gambar 13. Teknik Lari Jarak Menengah 

 

b. Teknik start (start berdiri) 

• Berdiri dengan posisi kaki melangkah (depan 

belakang). 

• Kedua lutut direndahkan dan berat badan tertumpu 

pada kaki depan (badan condong ke depan). 

• Kedua lengan posisi di samping badan. 
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Gambar 14. Teknik Start Berdiri 

 

c. Teknik finish 

• Lari terus  melewati garis finish dengan tidak mengubah sikap lari 

 

Gambar 15. Teknik Finish 
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2. Kegiatan pembelajaran II 

a. Keterampilan gerak mengayun kedua tangan di tempat dari sikap 

berdiri dengan posisi kaki dibuka selebar bahu. 

 

Gambar 16. Keterampilan gerak mengayun kedua tangan di tempat 

 

b. Keterampilan gerak mengayun kedua tangan dan kaki di tempat 

pendaratan telapak kaki menggunakan tengah-tengah telapak kaki. 

 

 

 

Gambar 17. Gerak mengayun kedua tangan dan kaki di tempat 

 



 

Model Pembelajaran Atletik  21 

 

c. Keterampilan berlari dengan langkah kaki agak lebar menempuh 

jarak 40 - 50 m. 

 

 

Gambar 18. Berlari dengan langkah kaki 
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E. Pengembangan Lari Jarak Menengah 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik lari jarak menengah dengan menekankan pada 

teknik (gerakan kaki,  pendaratan telapak kaki, ayunan tangan, posisi 

badan, finish) 

• Lomba lari jarak menengah dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

1. Kegiatan pembelajaran I  

Keterampilan teknik lari jarak menengah (gerakan kaki dan pendaratan 

telapak kaki, ayunan tangan, posisi badan), dengan cara sebagai 

berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Keterampilan dilakukan dalam formasi berbanjar  

• Gerakan, kedua lengan diayun depan belakang beberapa sentimeter 

di atas pinggang bersamaan gerak lari di tempat dengan 

mengangkat kaki secara bergantian, saat kaki mendarat 

menggunakan sisi luar bagian kaki diteruskan pada ujung telapak 

kaki serta posisi badan condong ke depan membentuk sudut kurang 

lebih 100 

• Gerakan ayunan tangan dan kaki mengikuti irama tepuk 

tangan/hitungan 

 

 

Gambar 19. Teknik lari jarak menengah 
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2. Kegiatan pembelajaran II  

Keterampilan teknik lari jarak menengah melalui tanda atau titik-titik, 

dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Gerakan lari dilakukan dengan langkah melewati tanda/titik-titik yang 

telah dipasang 

• Saat melakukan lari diupayakan untuk tidak menginjak tanda/titik-titik 

 

 

Gambar 20. Teknik lari jarak menengah melalui tanda atau titik-titik 

 

3. Kegiatan pembelajaran III  

Keterampilan lari jarak menengah dalam formasi berbanjar dilanjutkan 

dengan teknik finish, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 6-8 orang 

• Pada saat pelari 1 memberi aba-aba *hop*, maka pelari 6/8 lari ke 

barisan depan dengan keterampilan lari jarak menengah dilanjutkan 

dengan gerak finish 

• Setelah pelari 6/8 berada di barisan depan pemberi aba-aba *hop*, 

maka pelari 5/7 lari ke barisan depan dilanjutkan dengan gerak 

finish, dan seterusnya 
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F. Teknik Lari Jarak Jauh 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik dasar start dan finish untuk lari jarak jauh 

• Melakukan teknik dasar lari  jarak jauh 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik dasar start dan finish lari jarak jauh, dengan komponen 

keterampilan, sebagai berikut : 

a. Berpasangan/kelompok 

Teknik start dari posisi berdiri melangkah pada garis start.  

Cara melakukan : 

• Berdiri posisi melangkah  menghadap arah gerakan 

• Pada aba-aba "hop" langkahkan kaki belakang ke depan 

dilanjutkan berlari ke arah garis di hadapan, hingga melewatinya 

(finish). 

• Latihan dilakukan secara berkelompok. 

• Yang sudah melakukan kembali ke barisan belakang. 

 

 

 

Gambar 22. Teknik start dari posisi berdiri melangkah pada garis start 
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b. Berpasangan/kelompok 

Teknik start dan finis serta berlari pada lapangan empat persegi 

panjang (lapangan basket/voli/sepak bola).  

Cara melakukan : 

• Berdiri pada garis lapangan 

• Setelah ada aba-aba ―ya‖ lakukan lari melewati bendera sebagai 

garis finish 

• Yang telah melakukan gerakan berpindah posisi/tempat ke 

kelompok  lain di belakangnya. 

 

Gambar 23. Teknik start dan finis serta berlari pada lapangan empat 

persegi panjang 

 

3. Kegiatan 2 

Teknik dasar  jarak jauh, dengan komponen keterampilan, sebagai 

berikut : 

a. Berpasangan/kelompok 

Berlari pada garis lurus melewati tanda titik-titik untuk mengatur lebar 

langkah lari jarak jauh. 
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Gambar 24. Berlari pada garis lurus melewati tanda titik-titik 

 

Cara melakukan : 

• Dilakukan mengitari lapangan  basket/voli/sepak bola atau yang 

lainnya.  

• Saat berlari harus melewati tanda yang terdapat pada lapangan, 

sebagi ukuran lebar gerak langkah kaki 

• Dilakukan 1— 2 menit. 

 

b. Berkelompok 

Berlari berkelompok 4 — 7 orang dalam satu formasi berbanjar 

Cara melakukan : 

• Bentuk formasi berbanjar pada  lapangan 

• Lakukan lari jogging, pelari yang paling depan memberikan aba-

aba  "ya" dan pelari yang berada di belakang berlari ke depan 

melewati  samping formasi barisan, dan seterusnya. 

• Dilakukan 2 — 3 menit. 
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Gambar 25. Berlari berkelompok 4 — 7 orang dalam satu formasi 

berbanjar 

 

c. Berkelompok 

Berlari berkelompok 4 — 7 orang dalam satu formasi berbanjar 

sambil mengoper tongkat  

Cara melakukan : 

• Salah seorang mengoper tongkat ke belakang dengan cara 

dijulurkan ke belakang. 

• Kemudian orang yang berada di belakang Mengambilnya, dan 

yang terakhir menerima tongkat  berlari ke barisan depan sambil 

membawa  tongkat, dan  kembali memberikan pada yang di 

belakangnya. 

• Lakukan latihan ini selama 2 — 3 menit. 
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Gambar 26. Berlari berkelompok 4 — 7 orang dalam satu formasi 

berbanjar sambil mengoper tongkat 
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G. Lomba lari jarak jauh dengan peraturan yang dimodifikasi 

Ada beberapa tujuan dari kegiatan ini, di antaranya: 

1 Untuk menerapkan teknik-teknik dasar yang telah dipelajari. 

2 Agar peserta didik dapat mengukur kemampuannya, baik secara 

teknik maupun daya tahan 

3 Untuk menumbuhkan tenggang rasa atau kerja sama melalui 

kesatuan gerak langkah saat berlari dengan teman. 

 

Cara melakukan : 

• Model lomba lari berpasangan 2 — 4 orang dalam formasi berbaris 

(melebar ke samping) mengitari lapangan (sepak bola, basket, voli). 

• Kelompok pelari dinyatakan menang, bila gerak langkah lari selalu 

sama/tidak mendahului/tidak lebih cepat/langkah tidak terlalu lebar 

dari teman dan kelompok yang tahan berlari selama 5 menit. 

 

 

Gambar 27. Model lomba lari berpasangan 2 — 4 orang dalam formasi 

berbaris (melebar ke samping) mengitari lapangan (sepak bola, basket, 

voli) 
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J. Lari Sambung Non visual (Tanpa Menoleh) 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan keterampilan teknik start dan lari estafet 

• Melakukan teterampilan teknik memberi dan menerima tongkat 

estafet di daerah zona pengoperan tongkat 

• Melakukan keterampilan teknik finish dan catatan waktu lari 

• Melakukan lomba lari estafet dengan peraturan sesungguhnya  

 

1. Kegiatan pembelajaran I 

Keterampilan memberi dan menerima tongkat di tempat berpasangan 

dan yang memberi tongkat memberi aba-aba ―hop‖, dengan cara 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 28. Keterampilan memberi dan menerima tongkat di tempat 

berpasangan dan yang memberi tongkat memberi aba-aba ―hop‖ 

 

• B memberi tongkat pada A, dengan terlebih dahulu memberi aba-aba 

―hop‖ 

• A menerima tongkat dengan posisi telapak tangan menghadap atas 

• Lakukan bergantian  
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2. Kegiatan pembelajaran II  

Keterampilan memberi dan menerima tongkat sambil berjalan, 

dilanjutkan sambil berlari berpasangan dan yang memberi tongkat 

memberi aba-aba ―hop‖, dengan cara sebagai berikut: 

• B memberi tongkat pada A, dengan terlebih dahulu memberi aba-aba 

―hop‖ 

• A menerima tongkat dengan posisi telapak tangan menghadap atas 

• Lakukan bergantian 

 

 

Gambar 29. Keterampilan memberi dan menerima tongkat sambil berjalan 

dilanjutkan sambil berlari berpasangan dan yang memberi tongkat 

memberi aba-aba ―hop‖ 

 

3. Kegiatan pembelajaran III 

Keterampilan memberi dan menerima tongkat sambil berlari jogging 

dalam formasi berbanjar, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah pelari 4-6 orang 

• D memberi tongkat pada C 

• C memberi tongkat pada B 

• B memberi tongkat pada A dan meletakkan di lantai 

• D mengambil tongkat dan lakukan seterusnya seperti semula 
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Gambar 30. Keterampilan memberi dan menerima tongkat sambil berlari 

jogging dalam formasi berbanjar 

 

4. Kegiatan pembelajaran IV  

Keterampilan memberi dan menerima tongkat di daerah pengoperan 

(zona penerimaan tongkat) sambil berlari cepat, dengan cara sebagai 

berikut: 

• Jumlah pelari 4 orang 

• Pelari A lari membawa tongkat dan diberikan pada pelari B di daerah 

zona pengoperan tongkat 

• Pelari B setelah menerima tongkat dari A, lari untuk memberikan 

tongkat pada C, dan  seterusnya 

 

Gambar 31. Keterampilan memberi dan menerima tongkat di daerah 

pengoperan (zona penerimaan tongkat) sambil berlari cepat 
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5. Kegiatan pembelajaran V 

Keterampilan cara menempatkan pelari pada lintasan, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Pelari I, ditempatkan di daerah start pertama dengan lintasan di 

tikungan 

• Pelari I, ditempatkan di daerah start kedua dengan lintasan lurus 

• Pelari I, ditempatkan di daerah start ketiga dengan lintasan di 

tikungan 

• Pelari I, ditempatkan di daerah start keempat dengan lintasan 

lurus dan berakhir di garis lurus 

 

 

Gambar 32. Cara menempatkan pelari pada lintasan 
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K. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Gerak Lari Jarak Menengah 

1. Lakukan keterampilan lari jarak menengah dengan memperhatikan 

(gerakan kaki, pendaratan telapak kaki, ayunan tangan, posisi 

badan, dan finish)! 

 

 

Gambar 33. Lari jarak menengah dengan memperhatikan (gerakan kaki,  

pendaratan telapak kaki, ayunan tangan, posisi badan,  

dan finish) 

 

2. Lakukan keterampilan lari estafet non visual (memegang tongkat, 

teknik start, teknik memberi dan menerima tongkat, finish)! 

3. Lakukan teknik dasar start dan finish lari jarak jauh ! 

4. Lakukan teknik dasar lari jarak jauh! 
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BAB 3 

LOMPAT JAUH 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan 

olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

2. Mengembangkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan 

olahraga serta nilai-nilai yang terkadung di dalamnya 

 

Kompetensi Dasar 

1 Mempraktikkan teknik dasar atletik lanjutan serta nilai toleransi, percaya 

diri, keberanian, menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia 

berbagi tempat dan peralatan**)  

2 Mempraktikkan teknik dasar atletik lanjutan serta nilai toleransi, percaya 

diri, keberanian, keselamatan, berbagi tmepat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan teknik dasar lari jarak jauh 
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A. Berbagai Teknik Dasar Nomor Lompat  

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

• Melakukan teknik dasar nomor lompat jauh gaya jongkok 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik lompat jauh gaya jongkok dengan Komponen Keterampilan 

sebagai berikut : 

• Menolak menggunakan kaki yang terkuat. 

• Saat menolak posisi badan lebih ditegakkan, kaki belakang dan 

kedua lengan diayun ke depan atas. 

• Urutan temuan kaki mulai dari tumit diteruskan pada ujung telapak 

kaki. 

• Kedua lutut ditekuk dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping 

kepala. 

• Saat akan mendarat kedua kaki, kedua lengan dan berat badan 

dibawa ke depan. 

• Pendaratan kaki diawali dengan kedua tumit. 

• Lutut tertekuk dan engkel kaki mengeper dan badan dalam posisi 

jongkok. 

• Berat badan dan kedua lengan dibawa ke depan. 

• Pandangan ke arah depan.  

 

Gambar 34. Teknik Awalan 
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Gambar 35. Teknik Tolakan 

 

 

Gambar 36. Teknik di udara 

 

 

Gambar 37. Teknik mendarat 
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a. Aktivitas individu 

Melompat ke depan dengan dua kaki 

Peralatan   : Bendera 

Tempat permainan : lapangan yang cukup luas  

Formasi  : individu  

Pelaksanaan  :  

• Berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. 

• Lompat-lompat ke depan dengan pelan. 

• Setelah Anda dapat mengontrol keseimbangan tubuh, lakukan 

lompat-lompat ke depan dengan kedua kaki dengan cepat. 

 

 

Gambar 38. Melompat-lompat dengan dua kaki ke depan 

 

Variasi: 

Setelah Anda dapat melakukan dengan pelan/cepat melompat lurus 

ke depan dengan kedua kaki, sekarang coba lakukan melompat 

secara zig-zag ke depan dan ke belakang. 

 

b. Aktivitas berpasangan 

Melompat ke depan dengan satu kaki  

Peralatan   : - 

Tempat permainan : lapangan yang cukup luas  

Formasi  : berpasangan 
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Pelaksanaan  :  

• Berdiri dengan kaki kanan, kaki kiri ditekuk (berdiri burung 

bangau), dan kedua siku ditekuk di samping badan. 

• Lakukan lomba lompat-lompat ke depan dengan satu kaki dengan 

teman Anda. 

 

 

Gambar 38. Lomba lompat satu kaki berpasangan 

 

Variasi: 

Setelah Anda dapat melakukan dengan pelan/cepat melompat lurus 

ke depan dengan satu kaki, sekarang coba lakukan melompat 

secara zig-zag ke depan dan ke belakang. Dan permainan ini dapat 

juga divariasikan dengan melompat dengan satu kaki sambil ber-

gandengan tangan dengan teman Anda. 

 

 

Gambar 39. Melompat jauh ke depan dengan awalan berjalan 
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c. Aktivitas individu 

Melompat ke depan dengan awalan berjalan  

Peralatan   : - 

Tempat permainan : lapangan yang cukup luas  

Formasi  : individu 

Pelaksanaan  :  

• Buatlah sebuah garis di lapangan permainan. 

• Berdiri di belakang garis tersebut dengan kedua kaki dirapatkan 

(ujung jari-jari kaki menyentuh garis). 

• Mundur tiga langkah ke belakang dengan kaki kanan terlebih 

dahulu. 

• Setelah mundur tiga langkah sekarang, lakukan langkah maju tiga 

langkah dan melompat sejauh-jauhnya ke depan dan perhatikan 

jauhnya lompatan Anda 

• Sekarang coba mundur tiga langkah dengan kaki kiri terlebih 

dahulu, kemudian lakukan langkah maju tiga langkah dan 

melompat sejauh-jauhnya ke depan dan perhatikan jauhnya 

lompatan Anda. 

• Coba bandingkan mana yang lebih jauh lompatan Anda, dengan 

tolakan kaki kiri atau kaki kanan.  

 

Variasi: 

Setelah Anda dapat melakukan lompat jauh dengan awalan tiga 

langkah, sekarang coba diperjauh jarak mundur sebelum melompat. 

Pemainan ini juga dapat divariasikan dengan jalan agak cepat atau 

berlari-lari kecil. 
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B. Lompat Jauh Gaya Melenting 

1. Teknik Lompat Jauh Gaya Melenting 

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik dasar lompat jauh gaya melenting 

 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik dasar awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat lompat 

jauh, dengan komponen keterampilan, sebagai berikut : 

a. Perorangan/kelompok 

Gerak awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat melalui box 

 

Cara melakukan: 

• Lakukan awalan ke arah box 

• Tepat di depan box, menolak melalui bokx dan mendarat 

menggunakan satu kaki, dilanjutkan dengan dua kaki.  

• Setelah melakukan gerakan berpindah tempat (posisi). 

 

 

Gambar 40. Gerak awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat melalui 

box 
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b. Perorangan/kelompok 

Gerak awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat melalui 

gawang 

 

Cara melakukan: 

• Lakukan awalan ke arah gawang/tali dipasang melintang 

• Menolak melalui atas bangku senam dari akhir gerakan menolak 

melalui atas tali yang dipasang melintang lalu mendarat. 

• Yang telah melakukan gerakan berpindah tempat (posisi). 

 

Gambar 41. Gerak awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat melalui 

gawang. 

 

c. Perorangan/kelompok 

Gerak awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat melalui 

gawangmelalui tanda untuk melangkah dan dada menyentuh bola 

yang tergantung 

 

Cara melakukan: 

• Melakukan awalan melalui tanda untuk melangkah 

• Menolak dan melenting saat di udara dengan perut/dada menyentuh 

benda/bola yang tergantung di depan atas. 

• Mendarat menggunakan kedua kaki. 
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Gambar 42. Gerak awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat melalui 

gawang 

 

d. Perorangan/kelompok 

Gerak rangkaian (koordinasi) lompat jauh gaya melenting 

• Lakukan awalan ke arah papan tumpuan 

• Lakukan tolakan pada papan tumpuan dan saat di udara badan 

posisi melenting 

• Mendarat menggunakan kedua kaki. 

 

 

Gambar 43. Gerak rangkaian (koordinasi) lompat jauh gaya melenting 
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C. Lompat Jauh Gaya Menggantung 

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

a. Melakukan keterampilan awalan lompat jauh 

b. Melakukan keterampilan tolakan 

c. Melakukan keterampilan sikap di udara 

d. Melakukan keterampilan mendarat 

 

1. Kegiatan pembelajaran I 

a. Lompat jauh gaya menggantung, dengan cara: 

Teknik awalan 

• Lakukan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan dan bak 

lompat dari jarak ± 40 - 45 m pada lintasan 1,21 – 1,22 m. 

• Tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan menolak. 

  

 

Gambar 44. Awalan lompat jauh gaya menggantung 

 

Teknik tolakan 

• Saat kaki melakukan tolakan posisi badan lebih ditegakkan. 

• Urutan tolakan kaki pada papan tumpu dimulai dari tumit, telapak 

kaki dan diteruskan pada ujung telapak kaki. 

• Ayunan kaki belakang dan kedua lengan ke depan atas. 
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Gambar 16. Sikap tolakan 

 

 

Gambar 45. Teknik sikap di udara 

 

• Badan melenting ke belakang dan kedua lengan, lurus ke atas 

disamping telinga. 

• Kedua kaki hampir rapat lemas di belakang badan. 

 

Teknik mendarat 

• Diawali dengan meluruskan kedua lengan, menekuk kedua lutut dan 

membawa berat badan ke depan. 

• Saat kedua kaki akan menyentuh pendaratan secara cepat kedua 

kaki diluruskan ke depan dan mendarat diawali dengan kedua tumit 

yang diikuti kedua lutut mengeper. 

• Akhir gerakannya kedua lengan menyentuh tempat pendaratan di 

depan badan. 
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Gambar 46. Saat mendarat 

 

2. Kegiatan pembelajaran II 

a. Keterampilan awalan 

• Melangkah mundur 4, 6, 8 atau 10 langkah ke belakang, dan 

melangkah kembali ke depan ke arah tumpuan, hingga kaki 

tertumpu menginjak papan tumpuan. 

 

 

Gambar 47. Awalan 
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• Melakukan awalan dengan lari melalui tanda-tanda yang dibuat 

pada lintasan, untuk mengatur irama lari dan langkah hingga kaki 

tumpu tepat mendarat pada papan tumpuan. 

 

Gambar 48. Awalan dengan lari melalui tanda-tanda yang dibuat pada 

lintasan 

 

b. Keterampilan tolakan dan sikap di udara 

•  Menolak dari sikap berdiri pada pinggir bak lompatan. 

 

Gambar 49. Tolakan dan sikap di udara 
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• Menolak melewati box yang diawali lari dari jarak 3 - 4 m dan 

mendarat pada tempat pendaratan. 

 

Gambar 50. Menolak melewati box yang diawali lari dari jarak 3 - 4 m 

 

• Melentingkan badan di udara diawali gerak menolak dengan dua 

kaki dari atas box senam, dan mendarat pada matras/bak lompat. 

 

Gambar 51. Melentingkan badan di udara diawali gerak menolak dengan 

dua kaki 
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• Menyentuh perut pada benda di depannya dengan melentingkan 

pinggang ke belakang dan dilanjutkan dengan gerak mendarat 

pada bak lompat. 

 

Gambar 52. Menyentuh perut pada benda di depannya dengan 

melentingkan pinggang ke belakang 

 

 Melakukan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, dengan 

tujuan untuk: 

- Lebih menguasai teknik-teknik yang telah dipelajari. 

- Lebih mengetahui kemampuan diri. 

- Lebih menguasai koordinasi gerakan yang dimulai dari 

awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat. 

 

Gambar 53. Rangkaian Gerak Lompat Jauh Gaya Menggantung 
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D. Lompat Jauh Gaya Melenting 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik lompat jauh gaya menggantung dengan 

menekankan pada teknik (awalan, tumpuan, posisi di udara, 

mendarat, dan hasil lompatan) ! 

• Lomba lompat jauh gaya melenting dengan peraturan yang 

dimodifikasi ! 

 

1. Kegiatan pembelajaran I 

Keterampilan awalan dengan melangkah mundur untuk menentukan 

langkah awalan, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan langkah mundur dari papan tumpuan 4, 6, 8 atau 10, lalu 

langkah kembali ke depan, hingga kaki tumpu tepat menginjak papan 

tumpuan  

 

Gambar 54. Awalan dengan melangkah mundur  

 

2.  Kegiatan pembelajaran II 

Keterampilan awalan dengan lari melalui tanda-tanda yang dibuat pada 

lintasan, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 
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• Lakukan lari melalui tanda-tanda yang telah dibuat pada lintasan, 

hingga irama lari dan langkah mengikuti tanda tersebut dan kaki 

tumpu tepat mendarat pada papan  tumpuan 

• Bila setelah lari melalui tanda tersebut tumpuan kaki tidak tepat pada 

papan tumpuan, maka tanda dapat diubah dengan cara dimundurkan 

atau dimajukan 

 

Gambar 55. Awalan dengan lari melalui tanda-tanda yang dibuat pada 

lintasan 

 

3.  Model Pembelajaran III  

Keterampilan menolak dari posisi berdiri dari bak lompat jauh, dengan 

cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Berdiri di samping bak lompat jauh 

• Rendahkan kedua lutut bersamaan kedua lengan ditarik ke belakang 

• Ayunkan kedua lengan ke depan atas bersamaan kedua kaki 

menolak 

• Saat badan di udara posisi melenting, lalu mendarat pada tempat 

pendaratan dengan membawa berat badan ke depan 
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Gambar 56. Menolak dari posisi berdiri dari bak lompat jauh 

 

4.  Model Pembelajaran IV  

Keterampilan menolak pada papan tumpuan dengan melewati atas 

boks, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan awalan lari ke arah papan tumpuan/tempat bertumpu 

• Setelah kaki tumpu tepat bertumpu pada papan tumpuan/tempat 

pendaratan, lakukan tolakan ke depan atas hingga melewati atas 

boks  

• Saat badan di udara posisi melenting, lalu mendarat pada tempat 

pendaratan dengan membawa berat badan ke depan 

 

Gambar 57. Menolak pada papan tumpuan dengan melewati atas boks 
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5.  Model Pembelajaran V  

Keterampilan rangkaian lompat jauh, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan awalan lari ke arah tempat tolakan/papan tumpuan 

• Lakukan tolakan pada tempat bertumpu/papan tumpuan ke depan 

atas 

• Posisi badan saat di udara melenting ke belakang 

• Lakukan pendaratan dengan kedua kaki terlebih dahulu berat  badan 

dibawa ke depan 

• Lakukan koreksi bila teknik yang dilakukan masih ada kesalahan 

 

 

Gambar 58. Rangkaian lompat jauh 
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E. Lompat Jauh Gaya Jalan di Udara 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Keterampilan teknik awalan, tolakan, teknik di udara, dan mendarat 

serta hasil lompatan 

• Melakukan lomba lompat jauh dengan peraturan yang sesungguhnya 

 

1. Model Pembelajaran I 

Keterampilan awalan dengan melangkah mundur untuk menentukan 

langkah awalan, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan langkah mundur dari papan tumpuan 4, 6, 8 atau 10, lalu 

langkah kembali ke depan, hingga kaki tumpu tepat menginjak 

papan tumpuan  

 

 

Gambar 59. Awalan dengan melangkah mundur untuk menentukan 

langkah awalan 

 

2. Model Pembelajaran II  

Keterampilan awalan dengan lari melalui tanda-tanda yang dibuat 

pada lintasan, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 
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• Lakukan lari melalui tanda-tanda yang telah dibuat pada lintasan, 

hingga irama lari dan langkah mengikuti tanda tersebut dan kaki 

tumpu tepat mendarat pada papan tumpuan 

• Bila setelah lari melalui tanda tersebut tumpuan kaki tidak tepat 

papan tumpuan, maka tanda dapat diubah dengan cara 

dimundurkan atau dimajukan 

 

 

Gambar 60. Awalan dengan lari melalui tanda-tanda yang dibuat pada 

lintasan 

 

3. Kegiatan pembelajaran III  

Keterampilan menolak dari awalan lari atau gerakan “hop”, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan awalan lari 3-5 m dan lanjutkan dengan gerakan ―hop‖ 

 

Gambar 61.  Menolak dari awalan lari atau gerakan ―hop‖ 
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4. Kegiatan Pembelajaran IV 

Keterampilan menolak pada papan tumpuan dengan melewati atas 

boks, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan awalan lari ke arah papan tumpuan/tempat bertumpu 

• Setelah kaki tumpu tepat bertumpu pada papan tumpuan/tempat 

pendaratan, lakukan tolakan ke depan atas hingga melewati atas 

boks  

• Saat badan di udara posisi melenting, lakukan pendaratan dengan 

membawa berat badan ke depan 

 

 

Gambar 62. Menolak pada papan tumpuan dengan melewati atas boks 

 

5. Model Pembelajaran V  

Keterampilan gerak berjalan di udara diawali dengan menolak dari atas 

boks dilanjutkan mendarat pada tempat pendaratan, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan awalan melangkah dari atas boks, lakukan tolakan ke 

depan atas dengan menendangkan kaki belakang ke depan lalu kaki 

depan menyusul ditendangkan, hingga gerakannya seperti berjalan 

di udara 
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• Lakukan pendaratan pada tempat pendaratan dengan menggunakan 

kedua kaki diikuti kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke 

depan. 

 

Gambar 63. Gerak berjalan di udara diawali dengan menolak dari atas 

boks dilanjutkan mendarat pada tempat pendaratan 

 

6. Kegiatan pembelajaran VI  

Keterampilan rangkaian lompat jauh gaya jalan di udara, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan awalan lari ke arah tempat tolakan/papan tumpuan 

• Lakukan tolakan pada tempat bertumpu/papan tumpuan ke depan 

atas 

• Saat posisi badan di udara, lakukan gerak kaki berjalan  

• Lakukan pendaratan dengan kedua kaki dengan terlebih dahulu 

berat badan dibawa ke depan 

• Lakukan koreksi bila teknik yang dilakukan masih ada 

kesalahan 
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Gambar 64. Rangkaian lompat jauh gaya jalan di udara 
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F. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Gerak Lompat Jauh  

1. Lakukan teknik dasar  awalan lompat jauh dengan benar! 

2. Lakukan teknik dasar melakukan tumpuan lompat jauh dengan 

benar! 

3. Lakukan teknik dasar saat di udara lompat jauh gaya melenting 

dengan benar! 

4. Lakukan teknik dasar mendarat dalam lompat jauh! 

5. Lakukan koordinasi gerak lompat jauh (awalan, menolak, saat di 

udara, dan mendarat) dengan benar! 

6. Lakukan teknik dasar lari cepat 50 atau 100 m! 

7. Lakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok! 

8. Lakukan teknik dasar lari cepat 50 atau 100 m! 

9. Lakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok! 

10. Lakukan keterampilan lompat jauh gaya melenting (awalan, 

tumpuan, posisi di udara, mendarat, dan hasil lompatan)! 
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BAB 4 

LOMPAT TINGGI 

 

 

 

 

A. Lompat Tinggi Gaya Guling (Straddle) 

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan keterampilan awalan lompat  

2. Melakukan keterampilan tolakan 

3. Melakukan keterampilan sikap di atas mistar 

4. Melakukan keterampilan mendarat 

 

1. Kegiatan pembelajaran I 

a. Lompat tinggi Gaya Guling (straddle), dengan cara: 

Teknik awalan 

• Posisi awal gerakan menyamping arah mistar dengan sudut 

kemiringan ± 20-45
0
. 

• Gerak awalan gerakan lari dari jarak ± 10 -15 m, bagian akhir 

langkah melakukan awalan dipercepat dan diperpanjang serta 

posisi badan rendah ke belakang saat akan menolak. 
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Gambar 65. Teknik Awalan Lompat Tinggi Gaya Guling (Straddle) 

 

Teknik tolakan 

• Setelah selesai melakukan awalan, tolakan kaki depan ke 

lantai/tanah dengan urutan tumit menggelinding ke ujung kaki 

bersamaan dengan itu ayun kaki belakang dan ke dua lengan ke 

depan atas disamping mistar. 

• Posisi kepala saat kaki belakang diayun ke depan ditengadahkan 

ke belakang. 

 

Gambar 66. Teknik Tolakan Lompat Tinggi Gaya Guling (straddle). 
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Teknik sikap di atas mistar 

• Badan telungkup di atas mistar. 

• Kaki ayun lurus ke belakang. 

 

Gambar 67 Teknik Posisi di atas Mistar 

 

Teknik mendarat 

• Kaki ayun digerakkan ke bawah. 

• Kaki tolak diangkat ke atas dengan lutut dibengkokkan. 

• Saat kaki ayun mendarat diikuti oleh gerakan bahu serta pinggul 

mendarat pada tempat pendaratan (matras). 

• Akhir gerakan mendarat dengan posisi badan sejajar dengan bilah 

lompat tinggi. 

 

Gambar 68. Teknik Mendarat 
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2. Kegiatan pembelajaran I 

a. Keterampilan awalan 

• Melakukan loncat-loncat pada garis lurus dengan irama macam-  

macam dan akhir gerakannya melompat melewati atas box.  

 

Gambar 69. Sikap awalan 

 

• Melakukan awalan dari arah samping mistar sebelah kiri untuk 

ketepatan irama langkah. 

 

Gambar 70. Melakukan awalan dari arah samping mistar 
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b. Keterampilan tolakan 

• Mengayun salah satu kaki ke arah sasaran di depannya, diawali 

posisi melangkah. 

 

Gambar 71. Sikap tolakan 

 

• Mengayun salah satu kaki ke arah sasaran di depannya diawali 

dengan gerak melangkah 3 atau 4 langkah. 

 

Gambar 72. Mengayun salah satu kaki ke arah sasaran di depannya 
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c. Keterampilan sikap badan di atas mistar dan teknik mendarat  

• Menggantungkan salah satu kaki (kaki kanan) di atas meja 

dengan lutut lurus dan dilanjutkan dengan menjatuhkan badan 

pada tempat pendaratan. 

 

Gambar 73. Keterampilan sikap badan di atas mistar dan teknik mendarat 

 

• Melewati mistar yang dipasang miring, lalu lakukan gerak 

mendarat pada tempat pendaratan yang diawali gerak memutar 

badan ke arah tempat pendaratan. 

 

Gambar 74. Melewati mistar yang dipasang miring 
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B. Pengembangan Lompat Tinggi Gaya Straddle 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik lompat tinggi gaya straddle dengan menekankan 

pada teknik (awalan, tolakan, posisi di udara, mendarat, dan hasil 

lompatan) 

• Lomba lompat tinggi gaya straddle dengan peraturan yang 

dimodifikasi 

 

1.  Kegiatan Pembelajaran I  

Keterampilan awalan dengan melangkah dari samping sebelah kiri 

mistar, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan gerak langkah ke arah mistar/karet yang dipasang 

melintang dan tanda  tempat untuk melakukan tumpuan 

 

Gambar 75. Awalan dengan melangkah dari samping sebelah kiri mistar 

 

2.  Kegiatan pembelajaran II  

Keterampilan menolak ke arah sasaran bola yang digantung atau 

benda apa saja yang dapat digunakan seperti daun/ranting pohon, 

dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan gerak menolak dengan cara mengayun kaki belakang ke 

depan atas ke  arah bola atau ranting pohon 
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Gambar 76. Menolak ke arah sasaran bola yang digantung 

 

3.  Kegiatan pembelajaran III  

Keterampilan posisi badan di atas mistar dan mendarat, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Berdiri posisi melangkah menyamping arah mistar yang dipasang 

miring 

• 

kaki ayun mendarat pada  matras putar kaki tumpu ke depan atas, 

hingga bahu mendarat pada matras dan  posisi badan tidur 

terlentang sejajar mistar 

 

Gambar 77. Posisi badan di atas mistar dan mendarat 
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4.  Model Pembelajaran IV  

Keterampilan lompat tinggi dengan mistar dipasang datar, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan awalan langkah ke arah mistar lompat tinggi 

• Setelah kaki tumpu tepat bertumpu, ayunkan kaki belakang ke depan 

atas melewati mistar 

• Saat posisi badan di atas mistar terlungkup, lalu mendarat pada 

tempat pendaratan dengan bahu menyusur matras dan pada akhir 

gerakan badan telentang dengan posisi sejajar mistar lompat tinggi 

• Lakukan koreksi gerakan (awalan, tolakan, posisi di atas mistar, dan 

mendarat) 

 

Gambar 78. Lompat tinggi dengan mistar dipasang datar 
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C. Lompat Tinggi Gaya Flop 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan keterampilan teknik awalan dan tolakan  

• Melakukan keterampilan teknik di atas mistar dan mendarat serta 

hasil lompatan 

• Melakukan lomba lompat tinggi dengan peraturan yang 

sesungguhnya 

 

1. Model Pembelajaran I  

Keterampilan awalan langkah dan tolakan untuk lompat tinggi gaya flop 

dari samping mistar, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan gerak langkah awalan dari arah samping mistar 

• Lakukan koreksi gerak langkah yang masih salah atau langkah 

kurang tepat untuk melakukan tolakan 

 

Gambar 79. Awalan langkah dan tolakan untuk lompat tinggi gaya flop dari 

samping mistar 
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2. Model Pembelajaran II  

Keterampilan posisi badan di atas mistar dan mendarat pada lompat 

tinggi gaya flop, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Posisi awal berdiri membelakangi arah tolakan (matras) 

• Lakukan tolakan menggunakan dua kaki ke belakang atas, hingga 

badan melenting dan mendarat pada matras menggunakan 

punggung bagian belakang 

• Lakukan koreksi bila ada kesalahan gerakan 

 

Gambar 80. Keterampilan posisi badan di atas mistar dan mendarat pada 

lompat tinggi gaya flop 

 

3. Model Pembelajaran III  

Keterampilan awalan, tolakan, posisi badan di atas mistar dan 

mendarat, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Berdiri kurang-lebih 10-15 m dari mistar posisi dan menyamping arah 

mistar 

• Lakukan gerak langkah arah mistar dan lakukan tolakan tegak lurus 

ke atas dengan posisi badan membelakangi mistar, lalu mendarat 

pada matras menggunakan punggung bagian belakang 

• Posisi mistar untuk awal lompatan direndahkan dan secara bertahap 

ditinggikan 

• Lakukan koreksi bila ada kesalahan gerakan 
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Gambar 81. Awalan, tolakan, posisi badan di atas mistar dan mendarat 
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C. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Lompat Tinggi Gaya Flop 

1. Lakukan keterampilan lompat tinggi gaya flop (awalan, tumpuan, 

posisi  badan di atas mistar, mendarat, dan hasil lompatan)! 

2. Lakukan keterampilan lompat tinggi gaya straddle (awalan, 

tumpuan/tolakan, posisi di udara, mendarat, dan hasil lompatan)! 
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BAB 5 

LEMPAR LEMBING 

 

 

Standar Kompetensi 

1 Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga  dengan 

teknik dan nilai-nilai  yang  

     tekandung didalamnya 

2 Mempraktikan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan 

yang sebenarnya dan nilai-nilai  

     yang tekandung didalamnya 

 

Kompetensi dasar 

1 Mempraktikkan keterampilan teknik salah satu nomor atletik dengan 

menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri **) 

2 Mempraktikkan teknik atletik dengan  menggunakan peraturan  yang 

sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, 

dan percaya diri **) 

 

 **) Materi pilihan disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang 

tersedia 
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A. Lempar Lembing Awalan Langkah Silang 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik lempar lembing langkah silang dengan 

menekankan pada teknik (memegang lembing, membawa lembing, 

awalan menyilang, melempar lembing, gerak ikutan, dan hasil 

lemparan) 

• Lomba lempar lembing dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

1. Kegiatan pembelajaran I  

Keterampilan memegang lembing, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lembing didirikan di depan badan lalu lembing dipegang dengan 

telunjuk dan ibu jari 

• Lembing dielus dari atas hingga bagian lilitannya dan tempatkan 

lembing pada tengah-tengah telapak tangan 

• Angkat lembing  ke atas depan kepala dengan mata lembing 

menghadap atas  

 

Gambar 82. Memegang lembing 

 



 

Model Pembelajaran Atletik  75 

 

2. Kegiatan pembelajaran II  

Keterampilan melempar lembing dengan dua dan satu tangan dari 

posisi berdiri, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Pegang lembing dengan dua tangan/satu tangan dan angkat ke atas 

 depan kepala 

• Lemparkan lembing dengan dua/satu tangan ke depan atas   

 

Gambar 83. Melempar lembing dengan dua dan satu tangan dari posisi 

berdiri 

 

3. Kegiatan pembelajaran III 

Keterampilan melempar lembing sambil lari jogging, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Lakukan lari jogging sambil membawa  lembing di atas kepala 

• Lemparkan lembing ke depan atas melalui atas kepala 

menggunakan satu tangan 
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Gambar 84. Melempar lembing sambil lari jogging 

 

4.  Model Pembelajaran IV  

Keterampilan melempar lembing diawali langkah silang tanpa lembing 

dilanjutkan menggunakan lembing, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Pegang lembing di atas depan kepala 

• Pada saat langkah silang pertama, lembing diturunkan dan 

diluruskan di samping badan, pertahankan posisi lembing lurus ke 

belakang di samping badan hingga hitungan ketiga 

• Jatuh pada hitungan keempat tarik lembing ke depan atas kepala  

• Lemparkan lembing ke depan atas melalui atas kepala 

menggunakan satu tangan 

 

Gambar 85. Melempar lembing diawali langkah silang tanpa lembing 

dilanjutkan menggunakan lembing 
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5 Model Pembelajaran V  

Keterampilan melempar lembing dengan awalan lari, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Pegang lembing di atas depan kepala 

• Lakukan lari ke arah lemparan sambil membawa lembing 

• Setelah kaki depan menginjak tanda, lakukan gerak menyilang 

bersamaan lembing diluruskan ke belakang di samping badan, dan 

setelah gerak menyilang berakhir, tarik lembing ke depan atas 

• Lemparkan lembing ke depan atas melalui atas kepala 

menggunakan satu tangan 

• Akhir gerakan kaki belakang dilangkahkan ke depan bersamaan 

berat badan dibawa ke depan, sedangkan kaki kiri posisi di belakang 

tergantung secara rileks. 

 

 

Gambar 86. Melempar lembing dengan awalan lari 
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B. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Gerak Lembing Langkah Silang 

1 Lakukan keterampilan lempar lembing langkah silang dengan 

memperhatikan memegang lembing, membawa lembing, awalan 

menyilang, melempar lembing, gerak ikutan,     dan hasil lemparan ! 
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BAB 6 

LEMPAR CAKRAM 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan 

yang sebenarnnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

 

Kompetensi Dasar 

1 Mempraktikkan teknik atletik kecil dengan menggunakan peraturan 

yang sebenarnya serta nilai kerja sama, kejujuran, toleransi, kerja 

keras dan percaya diri **) 

2 Mempraktikkan keterampilan atletik lanjutan dengan menggunakan 

peraturan yang sebenarnya diri **) 
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A. Lempar Cakram Awalan Memutar 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan keterampilan teknik memegang cakram dan awalan 

• Melakukan keterampilan teknik melempar cakram dan gerak 

ikutan serta hasil lemparan 

• Melakukan lomba lempar cakram dengan peraturan yang 

sesungguhnya 

 

1. Kegiatan Pembelajaran I  

Keterampilan melempar cakram dari posisi awal menyamping arah 

lemparan, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Pegang cakram di samping badan dan lakukan lemparan, dengan 

mengayunkan cakram dari samping serong atas    

• Lakukan koreksi bila ada kesalahan lemparan  

 

 

Gambar 87. Melempar cakram dari posisi awal menyamping arah 

lemparan 

 

2.Kegiatan pembelajaran II  

Keterampilan melempar cakram diawali langkah mundur satu 

langkah ke belakang, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 
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• Posisi awal berdiri membelakangi arah lemparan, pegang cakram di 

samping badan 

• Langkahkan kaki kiri ke belakang satu langkah dan pada saat ujung 

kaki mendarat, putar badan ke arah kiri dan saat badan menghadap 

arah lemparan, lemparkan cakram ke depan atas 

• Lakukan koreksi bila ada kesalahan gerakan 

 

 

Gambar 88. Melempar cakram diawali langkah mundur satu langkah ke 

belakang 

 

3. Kegiatan pembelajaran III  

Keterampilan melempar cakram diawali dengan putaran satu kali 

putaran, dengan cara sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Posisi awal berdiri membelakangi arah lemparan, pegang cakram di 

samping badan 

• Lakukan gerak memutar badan ke arah kiri dengan bertumpu pada 

kaki kiri, saat badan menghadap arah lemparan, ayunkan cakram ke 

depan atas 

• Lakukan koreksi bila ada kesalahan gerakan 
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Gambar 89. Melempar cakram diawali dengan putaran satu kali putaran 

 

4. Model Pembelajaran IV  

Keterampilan lempar cakram dengan dua kali putaran, dengan cara 

sebagai berikut: 

• Jumlah kelompok atau regu 3-6 orang 

• Posisi awal berdiri membelakangi arah lemparan, pegang cakram di 

samping badan 

• Lakukan gerak memutar badan ke arah kiri dengan bertumpu pada 

kaki kiri dua kali putaran, saat badan menghadap arah lemparan, 

ayunkan cakram ke depan atas 

• Lakukan koreksi bila ada kesalahan gerakan 

 

 

Gambar 90. lempar cakram dengan dua kali putaran 
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B. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Lempar Cakram Awalan Memutar 

1 Lakukan keterampilan lempar cakram awalan memutar (awalan, 

lemparan, gerak ikutan, dan hasil lompatan)! 
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BAB 7 

TOLAK PELURU 

 

 

A. Tolak Peluru Gaya Membelakang (o’brien) 

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

a. Melakukan keterampilan teknik memegang peluru  

b. Melakukan keterampilan teknik meletakan peluru 

c. Melakukan keterampilan teknik awalan 

d. Melakukan keterampilan teknik tolakan dan gerak ikutan 

 

1. Kegiatan pembelajaran I 

Teknik memegang peluru  

• Peluru diletakkan pada telapak tangan dan dipegang oleh jari-jari 

tangan. 

• Peluru diletakkan di atas jari-jari telunjuk dan jari manis sedangkan 

ibu jari dan kelingking menahan peluru. 

• Peluru diletakan di atas jari-jari sedangkan ibu jari sebagai penahan. 

 

  

Gambar 91. Memegang Peluru 
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Teknik meletakkan peluru 

• Peluru diletakkan pada leher di bawah rahang. 

• Posisi siku kurang lebih membentuk sudut 90
0
 dengan badan. 

 

 

Gambar 92. Teknik Meletakkan Peluru 

 

Teknik awalan 

• Diawali dari posisi membelakangi arah tolakan. 

• Rendahkan lutut kaki depan (kanan) dan kaki belakang (kiri) 

tergantung di belakang. 

• Luncurkan kaki belakang (kiri) ke belakang sejauh mungkin hingga 

kaki depan (kanan) ikut bergeser ke belakang. 

• Saat ujung kaki kiri menyentuh tanah, putar pinggang ke arah kiri ke 

depan atas hingga dada terbuka menghadap arah tolakan. 

 

Gambar 93. Teknik Awalan 
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Teknik tolakan dan gerak ikutan 

• Setelah dada menghadap arah tolakan, dorongkan lengan yang 

memegang peluru (kanan) ke depan atas kurang lebih membentuk 

sudut 45
0
. 

• Pada saat peluru sudah berada pada titik terjauh dari badan 

(lengan kanan lurus) lepaskan peluru dari genggaman tangan 

dibantu oleh pergerakan pergelangan dan jari-jari tangan. 

• Setelah peluru lepas dari genggaman tangan, gantikan posisi kaki 

kiri (kaki depan) dengan kaki kanan (kaki belakang). 

                               

 

 

Gambar 94. Teknik Tolakan dan Gerak Ikutan 

                                                   

2. Kegiatan pembelajaran II 

• Keterampilan menolak peluru dari depan dada menggunakan 

kedua tangan dengan sikap berdiri. 
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Gambar 95. Teknik Tolakan dan Gerak Ikutan 

 

• Keterampilan menolak peluru dari sikap berdiri menghadap arah 

tolakan menggunakan satu tangan. 

 

 

Gambar 96. Teknik Tolakan dan Gerak Ikutan 

 

c. Keterampilan menolak peluru dari sikap berdiri menghadap arah 

tolakan, yang dilanjutkan dengan gerak melangkahkan kaki kiri ke 

depan lalu menolak peluru ke depan atas. 
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Gambar 97. Teknik Tolakan dan Gerak Ikutan 

 

• Keterampilan menolak peluru dari sikap berdiri membelakangi 

arah tolakan, yang diawali gerak memutar pinggang ke depan atas 

dan pada saat dada menghadap arah tolakan, dorongkan lengan 

ke depan atas. 

 

 

Gambar 98. Teknik Tolakan dan Gerak Ikutan 
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B. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Gerak (psikomotor) 

1 Lakukan teknik memegang peluru! 

2 Lakukan teknik awalan! 

3 Lakukan teknik gerak ikutan! 

4 Lakukan rangkaian gerakan tolak peluru! 
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BAB 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Rencana Pembelajaran Lari Jarak Menengah 

              

Sekolah     :     

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester   : VIII (Genap ) 

Alokasi Waktu  :  1 x 2 x 40 menit (1 x pertemuan ) 

 

A  Standar Kompetensi  

8.Mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga  dan 

mlai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

B Kompetensi Dasar     

8.3  Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar lanjutan atletik 

dengan koordinasi yang baik  serta nilai  percaya diri, keberanian, 

menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan**) 

 

C Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan I: 

Setelah pembelajaran ini , peserta didik diharapkan dapat : 

1. melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar start berdiri dengan 

benar 

2. melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar lari dan finish 

dengan benar 

3. melakukan lomba lari jarak menengah dengan peraturan yang 

dimodifikasi,dengan baik   
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D Materi Pembelajaran : Lari jarak Menengah 

 Melakukan teknik dasar start berdiri  

 Mengkombinasikan lari dan finish  

 Lomba lari jarak pendek dengan peraturan yang dimodifikasi untuk 

menanamkan nilai disiplin, percaya diri dan kejujuran 

 

E Metode Pembelajaran 

- Inclusive (cakupan) 

- Demonstrasi 

- Part and whole (bagian dan keseluruhan) 

- Resiprocal (timbal-balik)  

 

F Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

       Pertemuan 1  

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

 Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar start berdiri, lari 

dan finish 

 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 

3. Penutup (15 Menit) 

 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses 

pembelajaran, berdoa bersalaman dan pelajaran selesai 

 

G Sumber Belajar 

 Ruang terbuka yang datar dan aman 

 Bendera start dan finish 

 Buku teks 

 Buku referensi, , Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan Kelas VIIII, Jakarta : Erlangga  
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 Buku Bahan Ajar, Tim MGMP, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 

 

H Penilaian 

 

 

1. Teknik penilaian:  

a Tes Tes Contoh Kinerja (psikomotor):   

Lakukan teknik dasar lari jarak menengah 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas tes contoh kinerja peserta didik, 

dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

 

Indikator 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrumen 
Instrumen 

 

 Melakukan 

variasi  dan 

kombinasi teknik 

dasar start berdiri 

lari dan finish 

 

 Lomba lari jarak 

menengah 

dengan 

peraturan yang 

dimodifikasi  

 

 

Tes praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

observasi 

 

Tes contoh 

kinerja 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda/uraian 

singkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar  

observasi 

 

 

 Lakukan variasi dan 

kombinasi teknik dasar  

start berdiri lari dan 

finish ! 

   

1. Bagaimana 

pendaratan telapak kaki 

lari jarak menengah?  

2. Bagaimana posisi 

gerakan lengan yang 

benar pada saat 

melakukan lari jarak 

menengah? 

3. Bagaimana posisi 

badan yang benar pada 

saat melakukan lari 

jarakmenengah ? 

 

Melakukan kerja sama, 

toleransi, menghargai 

lawan dan berbagi 

tempat dan peralatan 
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     Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 50 

   Jumlah skor maksimal 

 

b Pengamatan sikap (afeksi):   

Lakukan teknik dasar lari jarak menengah dengan peraturan yang 

telah dimodifikasi untuk menanamkan nilai kerjasama, toleransi, 

percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan 

Keterangan: 

Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap 

peserta didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang 

diharapkan.  Tiap perilaku yang di cek ( √ ) memdapat nilai 1 

         Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 

    Jumlah skor maksimal 

 

c Kuis/embedded test (kognisi): 

Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-

pertanyaan mengenai konsep gerak dalam teknik dasar lari jarak 

menengah 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta didik, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 20 

    Jumlah skor maksimal 

 

d Nilai akhir yang diperoleh siswa = 

 

  

Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
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2. Rubrik Penilaian 

 

       RUBRIK PENILAIAN  

TES CONTOH KINERJA TEKNIK DASAR LARI JARAK MENENGAH 

 

Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

1. Gerakan lengan diayun depan belakang beberapa 

senti di atas pinggang 
   

 

 

2. Gerakan kaki tidak terlalu cepat     

3. Pendaratan telapak kaki menggunakan tengah 

telapak kaki 
    

4. Posisi badan tidak terlalu condong ke depan     

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16 

 

RUBRIK PENILAIAN 

PERILAKU DALAM LARI JARAK MENENGAH 

 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Bekerja sama dengan teman dalam melakukan 

kegiatan 

 

2.  Toleransi/menghargai lawan  

3.  Percaya diri/keberanian( bersungguh-sungguh dalam 

bermain) 

 

4.  Bersedia berbagi tempat dan peralatan  

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 4 
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RUBRIK PENILAIAN  

PEMAHAMAN KONSEP LARI JARAK MENENGAH 

 

Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 

1 2 3 4 

1. Bagaimana pendaratan telapak kaki lari jarak 

menengah?  

2. Bagaimana posisi gerakan lengan yang benar pada 

saat melakukan lari jarak menengah? 

3. Bagaimana posisi badan yang benar pada saat 

melakukan lari jarakmenengah ? 

 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12 

 

 

 

       MENGETAHUI,     

    KEPALA SEKOLAH   GURU MATA PELAJARAN                                                                     

 

 

 

............................................  ............................................... 
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