Atletik Lompat Jauh
lompat jangkit sejarah lompat jangkit - penjasmana - lompat jangkit dibagi dalam beberapa tahap
gerakan: ancan-ancang, ”jingkat”, ”langkah”, ”lompat’ dan mendarat. jarak yang ditempuh atlet dalam lompat
jangkit dapat diuraikan menjadi rangkaian gerak yang sama seperti pada lompat jauh. dalam lompat jangkit,
take off dan landing untuk tiap dua fase pertama (hop dan step) dinas pendidikan kabupaten tulang
bawang sma negeri 1 ... - tentang pemahaman atletik lompat jauh “. dalam kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepada : 5 ayah dan ibu tercinta yang selalu memberi doa restu nasehat serta
dukungan selama ini kepada penulis baik materil maupun moril 6 bapak drs.fxesman roesin atmodjo selaku
kepala sekolah sma atletik - direktori file upi - gerak dasar atletik, pembelajaran jalan dan lari,
pembelajaran lompat, dan pembelajaran lempar. setelah dengan seksama mempelajari modul ini, secara
khusus anda diharapkan dapat: 1. menjelaskan karakteristik gerak dasar yang dominan diperlukan pada
cabang olahraga atletik 2. menjelaskan cara melakukan gerak jalan dan lari 3. peningkatan pembelajaran
lompat jauh melalui permainan ... - mi rifaiyah limpung adalah atletik, diantaranya lompat jauh. menurut
yudha mputra (2004:47), lompat jauh adalah keterampilan bergerak berpindah dari satu tempat ketempat
lainnya dengan satu kali tolakan kedepan sejauh mungkin. untuk meraih lompatan sejauh-jauhnya inilah harus
menguasai teknik dasarnya pembelajaran atletik - direktori file upi - pembelajaran atletik direktorat
pendidikan luar biasa 5 berarti olahraga yang memperlombakan nomor-nomor: jalan, lari, lompat dan lempar.
istilah lain yang mempunyai arti sama dengan istilah atletik di indonesia adalah “leichtatletik” i(jerman),
“athletismo” sarana dan prasarana atletik - mari belajar bersama - - lintasan lari, lapangan lompat jauh
& jangkit, lapangan lompat tinggi, lapangan lompat tinggi galah, lapangan lempar lembing, lapangan tolak
peluru, lapangan lempar cakram, lapangan lontar martil dan lintasan lari steple chees. gambar 1: lapangan
atletik berikut akan di uraikan satu persatu. a. lari 1) lintasan lari analisis teknik lompat jangkit pada atlet
lompat jangkit ... - gerakan lompat jangkit sebenarnya hampir tidak jauh berbeda dengan gerakan pada
lompat jauh, yang membedakan adalah gerakan lompat jangkit ada gerakan hop, step, dan jump, di mana
sebelum mendarat di bak pasir pelompat harus melakukan rangkaian gerak jingkat, langkah, dan lompat.
sedangkan gerakan pada lompat jauh tidak pengaruh latihan lompat, jingkat dan langkah terhadap ... atletik khususnya lompat jauh. salah satu bentuk pelatihan plyometrik yang cocok dan dianjurkan oleh para
ahli untuk diberikan kepada siswa sekolah menengah pertama adalah pelatihan lompat, jingkat dan langkah
bangku , dengan alasan bahwa gerakan tersebut sering dilakukan oleh anak-anak sambil lompat jangkit gustiarables.wordpress - lompat jangkit termasuk salah satu nomor lompat di antara nomor-nomor lompat
yang lainnya seperti lompat jauh, lompat tinggi dan lompat tinggi galah. menurut ketentuan si pelompat harus
melakukan tiga kali menumpu, menumpu dua kali dengan kaki yang sama yang disebut hop dan step dan
diakhiri dengan gerakan jump atau lompat. upaya meningkatkan hasil pembelajaran lompat jauh
melalui ... - dalam olahraga khususnya cabang atletik lompat jauh, seperti penulis mengamati saat mengajar
lompat jauh di kelas v sd negeri 05 jebed kecamatan taman kabupaten pemalang dalam presentasi hasil
belajar siswa menunjukan bahwa 85% siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (kkm) yaitu 7,2.
start, teknik jalan cepat, dan - siapbelajar - lompat jauh merupakan nomor atletik yang dilombakan baik
untuk putra maupun putri. tujuan lompat jauh adalah melakukan lompatan dengan mencapai jarak sejauhjauhnya. untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang pelompat harus memiliki dan dapat memadukan
kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan yang diwujudkan dalam satu rangkaian pada lompat jauh. jurnal
skripsi meningkatkan hasil belajar lompat jauh ... - mata pelajaran olahraga pokok bahasan atletik
lompat jauh. dengan alasan kaki sakit, takut terpeleset, lutut terkilir, siswa kadang mempunyai kekuatiran
akan datangnya cidera sehingga dalam proses pembelajaran lompat jauh guru penjas merasa mendapatkan
tantangan untuk mengemas materi lompat jauh dengan cara yang efektif dan menyenangkan. bab ii kajian
teori dan kerangka berpikir a. kajian teori ... - nomor lompat jauh. 2. lompat jauh lompat jauh adalah
salah satu nomor yang terdapat pada cabang olahraga atletik. lompat adalah istilah yang digunakan pada
cabang olahraga atletik yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki, baik untuk nomor lompat jauh, lompat
jangkit, lompat tinggi maupun lompat galah. yusuf adisasmita(1992:64) download bettis m11 manual
hydraulic override system ... - vinegar recipes diet and more learn the power of acv, atletik lompat jauh,
exam key instrumental analysis multiple choice, clockwork angel the infernal devices ebook, beyond 2 / 4
buku panduan cabang olahraga special olympics - soina - lari jarak jauh, lompat tinggi, lompat jauh,
tolak peluru, lempar bola soft-ball, dan lomba kursi roda. di samping itu, pelatih akan mengambil manfaat di
dalam berbagai hal seperti latihan pemanasan, peraturan pertandingan olahraga lintasan dan lapangan,
program latihan, dan untuk mengorganisir program latihan atletik, serta teknik melatih. meningkatkan
gerak dasar tolakan lompat jauh gaya jongkok ... - pembelajaran atletik yaitu lompat jauh, oleh karena
itu guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepada siswa untuk menguasai gerak dasar lompat jauh.
anak juga akan cepat merasa bosan dalam sistem pembelajaran yang hanya dilakukan pada bak yang berisi
pasir akan tetapi kurang diterapkan dalam bab ii tinjauan pustaka a. kajian teori 1. lompat jauh a ... - 1.
lompat jauh a. pengertian lompat jauh lompat jauh merupakan salah satu nomor lompatdalam cabang
olahraga atletik. lompat jauh merupakan suatu bentuk gerakan melompat, melayang dan mendarat sejauh-
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jauhnya. gerakan -gerakan dalam lompat jauh tersebut harus dilakukan secara baik dan harmonis tidak
diputus-putus upaya peningkatan pembelajaran lompat jauh dengan media ... - khususnya dalam
nomor atletik lompat jauh. maka dengan alasan di atas peneliti menggunakan ban bekas dan bola plastik
sebagai alat bantu atau media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran pendidikan
jasmani khususnya lompat jauh. alat bantu tersebut merupakan alat yang mudah didapat dan murah.
peraturan kejuaraan daerah (kejurda) atletik pra-remaja ... - kejuaraan daerah (kejurda) atletik praremaja & remaja antar sekolah jawa timur tahun 2015 a. waktu dan tempat waktu : kamis- sabtu, 1-3 oktober
2015 ... lompat jauh 9. lompat jauh 10. lompat jangkit 10. lompat jangkit 11. lompat tinggi 11. lompat tinggi
12. lompat tinggi galah 12. lompat tinggi galah 13. tolak peluru 13. pengaruh latihan naik turun bangku
terhadap kemampuan ... - kemampuan lompat jauh siswa putra kelas v masih kurang baik. hal ini
dikarenakan pada pembelajaran sebelumnya tidak menggunakan teknik latihan dalam lompat jauh. selain itu,
kondisi fisik siswa juga mempengaruhi kemampuan lompat jauh. kondisi fisik siswa putra sd negeri 08 suka
makmur kecamatan lompat harimau disebut juga lompat - bing - pdfdirff - apr 22, 2010 · pendahuluan
lompat jauh adalah sejenis acara olahraga di mana seseorang atlet mencoba mendarat sejauh yang boleh dari
tempat yg dituju. mereka â€¦ perbandingan pengaruh aktivitas lompat engklek dengan ... - dalam
proses pembelajaran atletik khususnya pembelajaran lompat jauh, pada umumnya masih banyak sekolah di
perkotaan yang tidak mempunyai fasilitas atau tempat lompat jauh. hal itu menyebabkan pembelajaran
lompat jauh menjadi sulit untuk dilaksanakan. oleh karena itu siswa tidak memiliki kemampuan dasar yang
cukup baik dalam lompat jauh. zikrur rahmat, m.pd. - repositorykipgetsempena - • prestasi atletik
indonesia dalam periode angkatan pertama sekitar tahun 1960-an mulai diperhitungkan di tingkat asia, saperti
telah tercapainya prestasi oleh gurnam singh (atletik lari jarak jauh), okamona (atletik lompat tinggi), m.
sarengat (atlit lari cepat), i. g. ngurah manik (atlit lempar lembing). hubungan antara kekuatan otot
tungkai, panjang tungkai dan ... - lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dalam cabang
olahraga commit to user bab i pendahuluan a. latar belakang masalah atletik merupakan cabang olahraga
yang mempunyai peran penting untuk menunjang perkembangan gerak anak. melalui pembelajaran atletik
dapat merangsang perkembangan gerak anak ke arah yang lebih baik untuk menguasai pengembangan
model pembelajaran gerak dasar lompat jauh ... - bosan dalam mengikuti pembelajaran olahraga atletik
nomor lompat jauh jika . jurnal pendidikan olahraga, vol. 6, no. 1, juni 2017 44 dibandingkan dengan
pembelajaran cabang olahraga permainan, artinya sebelum waktu selasainya pembelajaran siswa sudah tidak
merasa bersemangat lagi. harvard managementor post assessment answers customer focus - harvard
managementor post assessment answers customer focus harvard managementor post assessment answers
customer focus harvard managementor post assessment answers customer focus *free* harvard
managementor post assessment answers customer focus for tutoring please call 856.777.0840 i am a
registered nurse who helps nursing students pass their nclex. pengaruh latihan lompat katak dan lompat
melewati ... - adalah pada nomor lompat jauh. lompat jauh adalah salah satu nomor lompat dari cabang
olahraga atletik. dalam perlombaan lompat jauh seorang pelompat akan bertumpu pada balok tumpuan sekuatkuatnya dan untuk mendarat di bak lompat sejauh-jauhnya. menurut aip syarifuddi (1992:90) lompat jauh
adalah suatu pengembangan permainan lompat jauh gaya jongkok dalam ... - atletik merupakan induk
dari berbagai cabang olahraga, sehingga pembinaan dalam cabang atletik ini dapat menjadi dasar dalam
pencapaian prestasi cabang olahraga lain. unsur-unsur dalam atletik adalah jalan, lari, lompat dan lempar.
lompat jauh merupakan salah satu nomor dalam atletik yang wajib diajarkan pada siswa sekolah dasar (sd).
penerapan model pedekatan bermain sebagai upaya untuk ... - lompat jauh merupakan salah satu
nomor lompat dalam cabang olahraga atletik. lompat jauh merupakan suatu bentuk gerakan melompat,
melayang dan mendarat sejauh-jauhnya. gerakan-gerakan dalam lompat jauh tersebut harus dilakukan secara
baik dan harmonis tidak diputus-putus pelaksanaannya agar diperoleh lompatan sejauh-jauhnya. hubungan
antara kecepatan lari 50 meter dan panjang ... - ada. pada salah satu cabang atletik yaitu nomor lompat
jauh khususnya lompat jauh gaya jongkok. ii. metode penelitian a. identifikasi variabel penelitian metode
mempunyai peranan penting dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan “metode merupakan suatu
prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah bab iii metode penelitian
a. 1. lokasi penelitian - proses pembelajaran gerak lompat jauh gaya jongkok pada pembelajaran atletik,
yang mana kemampuan gerak dasar siswa dalam melakukan lompat jauh masih kurang, sehingga peneliti
berupaya memperbaiki dan meningkatkan kemapuan gerak dasar dalam pembelajaran atletik dalam lompat
jauh dengan metode bab ii kajian teori dan hipotesis a. kajian teori 1 ... - dalam lompat jauh, seorang
pelompat jauh harus bisa melakukan unsur-unsur gerakan dasar dalam lompat jauh seperti, awalan, tolakan,
melayang kemudian mendarat dengan baik dan benar. untuk bisa melakukan keempat rangkaian gerakan
dasar tersebut harus didukung dengan kecepatan, power tungkai, koordinasi, dan postur tubuh yang baik.
atletik dan tekniknya - repository.upi - tungkai terhadap hasil lompatan lompat jauh gaya jongkok. skripsi.
universitas pendidikan indonesia kampus sumedang: tidak diterbitkan. saputra. (2001). pembelajaran atletik di
sekolah dasar. jakarta: direktorat jenderal olahraga dan departemen pendidikan nasional. sidik, dikdik zafar.,
komarudin. (2008). pedoman mengajar dan melatih atletik. rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp)
smp : smp negeri i ... - 2. melakukan lomba lompat jauh dengan peraturan ang dimodifikasi alokasi waktu :
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1 x (2 x 40 menit) 1 kali pertemuan a. tujuan pembelajaran 1. siswa dapat melakukan awalan, tolakan, dan
mendarat 2. siswa dapat melakukan lomba lompat jauh dengan peraturan ang dimodifikasi b. materi
pembelajaran lompat jauh gaya melenting i c. metode pembelajaran tecumseh carburetor rebuild manual
- inthemoment - tecumseh carburetor rebuild manual tecumseh carburetor rebuild manual tecumseh
carburetor rebuild manual *free* tecumseh carburetor rebuild manual ¶in my surfing over the web i have run
across a number of sites which have parts and/or shop upaya peningkatan hasil belajar lompat jauh
melalui media ... - untuk dipelajari oleh siswa tingkat sekolah dasar. materi pembelajaran atletik seperti lari,
lempar dan lompat adalah bagian dari materi yang kurang diminati oleh siswambelajaran yang mengandung
materi atletik terdapat pada materi permainan olahraga yang salah satunya diberikan untuk kelas v semester
1, dengan standar kompetensi 1. cidera dan penanganan kesalahan gerak cabang atletik oleh ... atletik terdiri dari gerak dasar manusia yaitu jalan, lari, lompat dan lempar. kompetisi merupakan darah
kehidupan atletik, sehingga manusia akan terus berkompetisi untuk menghasilkan prestasi terbaik, dengan
berbagai cara atau usaha. pandangan dalam pembinaan prestasi atletik seperti dinyatakan oleh thomson
1993:4 download document sharepoint permissions matrix template pdf - 12 solutions, atletik lompat
jauh, circular motion and gravitation chapter test b, fresh bread in the morning from your bread machine, en
este libro james randi nos espapdf, computer problem solutions in urdu, caps for sale a tale of a peddler some
monkeys and their monkey peningkatan lompat jauh menggunakan metode roleplayingpada ... dalam pembelajaran atletik khususnya lompat jauh, siswa cen nderung tidak berminat dengan penjelasan
yang diberikan oleh guru, dikarenakan pada pembelajaran atletik khususnya lompat jauh siswa menganggap.
peningkatan lompat jauh menggunakan metode roleplaying pada siswa kelas iv sd negeri ngadirejo tahun
peljaran 2016/ 2017 ... hubungan antara kelentukan dan daya ledak otot tungkai ... - cabang olahraga
atletik terdapat beberapa nomor seperti nomor lari, lompat, lempar dan berjalan. nomor untuk lompat terdiri
dari lompat jangkit, lompat tinggi, lompat tinggi galah dan lompat jauh. lompat jauh merupakan suatu gerakan
melompat sejauh-jauhnya yang didahului dengan lari awalan kemudian diteruskan dengan menolak pada
mata pelajaran penjasorkes - musyarofahles.wordpress - atletik ruang lingkup materi : lompat jauh
indikator : siswa mampu melakukan lompat jauh gaya schnepper hang dengan tenik yang benar. nomor soal :
2 soal : lakukan lompat jauh gaya schnepper hang dengan tenik yang benar. pedoman penskoran: aspek yang
dinilai skor awalan tolakan saat melayang mendarat hasil lompatan 1 1 1 1 hp half blood lib audio cd adult
- lionandcompass - [pdf]free hp half blood lib audio cd adult download book hp half blood lib audio cd
adult.pdf philips st80i instructions for use manual pdf download. mgmp penjas orkes sma negeri 11 kota
tangerang selatan 2017 - kisi – kisi soal penilaian akhir semester ganjil . pend. jasmani olahraga &
kesehatan (pjok) kelas x 2017 . sman 11 tangsel . kompetensi inti : 1. hubungan kecepatan lari sprint 60
meter terhadap kemampuan ... - olahraga atletik nomor lompat jauh, untuk memperoleh prestasi yang
maksimal tidak terlepas dari usaha pembinaan. pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk
meningkatkan prestasi. pembinaan dapat dilakukan dengan cara berlatih secara bertahap dan sistematis
sesuai dengan aturan yang tepat.
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