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SARI 

 Eko Ariyanto.2013. Upaya Meningkatkan Minat, Motivasi dan Hasil 

Belajar Lompat Jauh Gaya Hang Style dengan Media Bola Gantung bagi Siswa 

Kelas VIII A SMP N 1 Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2012/2013. 

 Kata kunci : minat, motivasi, hasil belajar, lompat jauh 

 

 Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (penjasorkes) 

ditemukan beberapa masalah yang komplek khususnya pada pembelajaran lompat 

jauh. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut siswa terlihat kurang berminat dalam 

mengikuti pelajaran dan kurang termotivasi untuk mau dan bisa melakukan teknik 

gerakan lompat jauh yang benar. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor :(1) 

Siswa terlihat kurang tertarik pada pelajaran Penjas. (2) Siswa cepat bosan pada 

saat mengikuti pelajaran Penjas. (3) Guru kurang kreatif menciptakan modifikasi 

alat-alat untuk pembelajaran Penjas. (4) Guru kesulitan dalam membangkitkan 

minat dan motivasi siswa. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penggunaan media bola 

gantung dalam pembelajaran lompat jauh gaya hang style pada mata pelajaran 

penjasorkes dapat meningkatkan minat, motivasi dan hasil belajar siswa kelas 

VIII A SMP N 1 RANDUBLATUNG. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan minat, motivasi dan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran lompat jauh gaya Hang Style pada siswa kelas VIII A SMP N 1 

Randublatung Blora tahun ajaran 2012/2013 melalui media bola gantung.   

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini menggunakan 

2 siklus, dimana masing-masing siklus terdiri atas : 1) perencanaan; 2) 

pelaksanaan tindakan; 3) pengamatan; 4) refleksi. Penelitian yang dilakukan 

mencakup 3 ranah yaitu ranah psikomotorik, ranah afektif, ranah kognitif. Selain 

itu dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran selama kegiatan 

penelitian berlangsung dan membuat angket kuesioner berupa angket minat dan 

motivasi pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana kepuasan dan ketertarikan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan media. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar lompat jauh gaya hang 

style dengan media bola gantung di kelas VIII A SMP N 1 Randublatung 

Kabupaten Blora berdampak positif hal ini terlihat pada hasil ketuntasan belajar 

siswa yang melebihi KKM yang telah ditetapkan yaitu 75 mengalami peningkatan 

yaitu pada siklus I ketuntasan belajar mencapai 73, 53 % sedangkan pada siklus II 

ketuntasan belajar mencapai 91,18 %. 

 Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran lompat jauh gaya hang style 

dengan menggunakan media bola gantung mempunyai pengaruh positif, yaitu 

dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan 

rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa tertarik dan berminat dengan 

metode pembelajaran tersebut sehingga mereka menjadi termotivasi dan berminat 

untuk belajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Jasmani (Penjas) bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan organik, neuromoskuler, intelektual dan emosional secara 

menyeluruh. Sebagai bagian integral dari pendidikan pada umumnya, Pendidikan 

Jasmani memberikan kontribusi besar bagi pencapaian tujuan-tujuan pendidikan 

pada umumnya. Penjas memegang peranan penting dalam mengembangkan nilai-

nilai humanitas yang diorientasikan pada peningkatan kualitas manusia seutuhnya. 

Penjas ditingkatkan di sekolah dengan tujuan untuk membantu siswa dalam 

meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan melalui pengenalan dan 

penanaman sikap positif, serta kemampuan gerak dasar dan berbagai pendekatan 

jasmani bagi siswa. Oleh karena itu Penjas dan kesehatan merupakan mata 

pelajaran wajib dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ini terbukti 

bahwa pendidikan jasmani diberikan pada tiap-tiap sekolah mulai dari tingkat 

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sampai Perguruan 

Tinggi. 

Salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani di Indonesia hingga 

dewasa ini adalah belum efektifnya pengajaran Penjas di sekolah-sekolah. 

Pengajaran pendidikan jasmani yang efektif dalam kenyataan lebih dari sekadar 

mengembangkan ketrampilan olahraga. Pengajaran tersebut pada hakikatnya 
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merupakan proses sistematis yang diarahkan pada pengembangan pribadi anak 

seutuhnya. 

Kegiatan belajar mengajar dalam pelajaran pendidikan jasmani berbeda 

pelaksanaannya dari pembelajaran mata pelajaran lain. Pendidikan jasmani adalah 

pendidikan melalui aktivitas jasmani. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik, 

siswa dapat menguasai ketrampilan dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi 

estetis, mengembangkan ketrampilan generik serta nilai dan sikap yang positif, 

dan memperbaiki kondisi fisik tubuh untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. 

Pada dasarnya program pendidikan jasmani memiliki kepentingan yang relatif 

sama dengan program pendidikan lainnya dalam hal ranah pembelajarannya, yaitu 

sama-sama mengembangkan tiga ranah utama yaitu psikomotor, afektif dan 

kognitif. Namun, ada kekhasan dari program pendidikan jasmani yang tidak  

dimiliki program pendidikan lainnya, yaitu dalam hal mengembangkan wilayah 

psikomotor, yang biasanya dicapai dengan tujuan mengembangkan kebugaran 

jasmani anak dan pencapaian ketrampilan geraknya. 

 Kondisi belum efektifnya kegiatan pembelajaran tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor di antaranya ialah kurangnya varisasi pengembangan model 

pembelajaran dalam memberikan materi pelajaran sehingga membuat siswa cepat 

bosan saat mengikuti pelajaran olahraga karena materi yang terlalu monoton dan 

tidak menjadikan pelajaran olahraga menjadi bagian pelajaran yang digemari dan 

dinanti-nantikan. 
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Fenomena itulah yang terjadi di SMP Negeri 1 Randublatung. Hasil 

observasi dan wawancara peneliti dengan pak Edy Astafa salah satu guru olahraga 

di SMP 1 RANDUBLATUNG  mengatakan pada saat pembelajaran penjasorkes 

materi lompat jauh gaya hang style anak cenderung malas mengikuti pelajaran 

berbeda saat materi pelajaran sepak bola atau bola basket anak cenderung 

bersemangat.  Pada saat pembelajaran lompat jauh gaya hang style masih banyak 

siswa yang duduk saat pembelajaran. Pak Edy Astafa juga menjelaskan KKM 

(Kreteria Ketuntasan Minimal) untuk mata pelajaran penjas kelas VIII di SMP 1 

Randublatung adalah 75, sehingga semua materi  pelajaran penjas harus mencapai 

nilai minimal 75. Tapi pada kenyataannya pak Edy Astafa menyebutkan masih 

banyak siswa yang belum mencapai Ketuntasan Minimal dalam pembelajaran 

khususnya lompat jauh gaya hang style. Rata-rata nilai kelas menunjukkan angka 

30% dari jumlah siswa, mendapat nilai dibawah 75 menjadi bukti kongkrit hasil 

belajar siswa masih belum mencapai KKM. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu 

disebabkan siswa pada saat pembelajaran kurang memperhatikan penjelasan guru, 

pembelajaran kurang menarik, siswa asyik ngobrol sendiri, terlalu banyak 

menunggu giliran sehingga siswa menjadi malas dalam pembelajaran.  

Dari penjelasan di atas dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan (penjasorkes) ditemukan beberapa masalah yang komplek pada saat 

proses pembelajaran lompat jauh. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut siswa 

terlihat kurang berminat dalam mengikuti pelajaran dan kurang termotivasi untuk 

mau dan bisa melakukan teknik gerakan lompat jauh yang benar. Siswa cenderung 

asik ngobrol dan sibuk sendiri dengan kegiatan mereka. Berdasarkan hasil 
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pengamatan peneliti, rendahnya minat dan motivasi siswa untuk mata pelajaran 

Penjas khususnya pada materi  lompat jauh gaya Hang Style di kelas VIII A SMP 

Negeri 1 Randublatung Blora tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu: (1) Siswa terlihat kurang tertarik pada pelajaran Penjas. (2) 

Siswa cepat bosan pada saat mengikuti pelajaran Penjas. (3) Guru kurang kreatif 

menciptakan modifikasi alat-alat untuk pembelajaran Penjas. (4) Guru kesulitan 

dalam membangkitkan minat dan motivasi siswa. 

Motivasi mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai 

maksimal yang ingin dicapai. Motivasi adalah daya penggerak dalam diri 

seseorang  untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. 

Seseorang yang motivasinya besar akan meningkatkaan minat, perhatian, 

konsentrasi penuh, ketekunan tinggi, serta berorientasi pada prestasi tanpa 

mengenal perasaan bosan, jenuh apalagi menyerah. 

SMP N 1 RANDUBLATUNG adalah sebuah sekolah menengah pertama 

yang terletak di daerah perdesaaan. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran 

lompat jauh gaya Hang Style dalam penjasorkes, kreativitas seorang guru sangat 

diperlukan, seorang guru harus bisa menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang 

efektif misalnya dengan pembelajaran yang baru melalui media. Sehingga 

diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat.  

Guru harus mendesain pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan 

motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran sehingga mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Guru sangat berperan dalam upaya meningkatkan minat dan 
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motivasi siswa dalam suatu proses pembelajaran, yaitu dengan cara memberi 

stimulus untuk menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang menarik, antara lain 

dengan menggunakan modifikasi model pembelajaran dan alat pembelajaran 

dalam pelajaran penjasorkes salah satunya melalui media bola gantung dalam 

pembelajaran lompat jauh gaya hang style dalam pelajaran penjasorkes. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Minat, Motivasi dan Hasil  Belajar Lompat Jauh Gaya Hang Style 

dengan Media Bola Gantung bagi Siswa Kelas VIII A SMP N 1 Randublatung 

Kabupaten Blora Tahun 2012/2013”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: “Apakah penggunaan media bola gantung dalam pembelajaran lompat 

jauh gaya hang style pada mata pelajaran penjasorkes  dapat meningkatkan minat, 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII A SMP N 1 RANDUBLATUNG?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 

minat, motivasi dan hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran lompat 

jauh gaya Hang Style pada siswa kelas VIII A SMP N 1 Randublatung Blora 

tahun 2012/2013 melalui media bola gantung. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Melalui media bola gantung, minat dan motivasi siswa 

meningkat. Dengan meningkatnya minat dan motivasi, siswa  

diharapkan lebih bersemangat dan terpacu dalam mengikuti 

pelajaran penjas di sekolah dan lebih berprestasi lagi. Sehingga 

memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

b. Bagi Guru 

Penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan masukan bagi 

guru Penjasorkes di SMP Negeri 1 Randublatung yaitu melalui 

media bola gantung dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

minat dan motivasi  siswa, sehingga dapat mendukung pencapaian 

prestasi belajar secara maksimal. 

c. Bagi Peneliti 

 Peneliti mendapatkan fakta bahwa melalui penerapan media 

bola gantung  dalam pembelajaran lompat jauh gaya hang style 

pada pelajaran Penjas dapat meningkatkan minat, motivasi dan 

hasil belajar siswa. 
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1.5. Sumber Pemecahan Masalah 

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka sumber pemecahan 

masalah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Mengadakan kegiatan pembelajaran lompat jauh gaya hang style 

sesuai dengan rencana pembelajaran pada siswa kelas VIII A SMP 

N 1 Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora 

Tahun 2012/2013. 

1.6.2 Menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan media 

bola gantung pada pembelajaran lompat jauh gaya hang style pada 

saat mengadakan penelitian. 

1.6.3 Menilai dan mencatat hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1    Pengertian Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 

menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan 

badan. Sebagai integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan 

jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan 

organik, neuromuskuler, intelektual dan sosial (H.Abdulkadir Ateng, 

1992). Menurut Pangrazi dan Dauger (1992) dalam Adang Suherman 

(2000;20) menyatakan bahwa Penjas merupakan bagian dari program 

umum yang memberikan kontribusi, terutama perkembangan anak secara 

menyeluruh. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui 

aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan ketrampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup 

sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar 

diatur secara saksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif 

setiap siswa. (Samsudin,2008:2)  
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Menurut Supandi (1992:1), pendidikan jasmani adalah proses 

interaksi sistematik antara anak didik dan lingkungan yang dikelola 

melalui pengembangan jasmani secara efektif dan efisien menuju 

pembentukan manusia seutuhnya. Hal ini kemudian disusun secara 

sistematik dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar untuk memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial siswa. 

Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian 

pendidikan jasmani dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah 

suatu proses pendidikan yang dilakukan dengan melalui aktivitas jasmani 

yang didesain untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif siswa. 

2.1.2. Pengertian Minat 

Minat merupakan masalah yang paling penting di dalam 

pendidikan. Apalagi bila dikaitkan dengan aktivitas seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. Minat yang ada pada diri seseorang akan memberi 

gambaran dalam aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa 

pengertian minat antara lain : 

Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam 

menghadapi suatu objek (Mohamad Surya, 2004: 100). Minat berkaitan 

dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap sesuatu objek. 

Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu 

pekerjaan, jabatan, atau karir. Tidak akan mungkin orang yang tidak 
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berminat akan suatu pekerjaan akan dapat menyelesaikan pekerjaan 

tersebut dengan baik.   

Hal ini seperti dikemukakan oleh Slameto (2003: 180) yang 

menyatakan bahwa minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat. Lebih lanjut Slameto mengemukakan bahwa suatu 

minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan 

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam satu aktivitas. Siswa yang 

memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat tidak dibawa 

sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Selanjutnya Elizabeth B. Hurlock (1993:114) mengatakan bahwa 

suatu"minat" sebagai "sesuatu dengan apa anak mengidentifikasikan 

keberadaan pribadinya". Minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka 

bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, 

mereka merasa berminat. Inikemudian mendatangkan kepuasan. Bila 

kepuasan berkurang, minat pun berkurang. 

Jadi minat merupakan perangkat mental yang menggerakkan 

individu dalam memilih sesuatu. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini 
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ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jadi boleh dikatakan 

orang yang berminat terhadap sesuatu maka seseorang tersebut akan 

merasa senang atau tertarik terhadap objek yang diminati tersebut. 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa timbulnya minat seseorang itu disebabkan oleh 

beberapa faktor penting yaitu faktor rasa tertarik atau rasa senang, faktor 

perhatian dan aktivitas. 

2.1.2.1. Meningkatkan Minat Siswa 

  Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling 

efektif untuk membangkitkan minat pada suatu obyek yang baru adalah 

dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Misalnya  siswa 

menaruh minat pada olahraga balap mobil. Sebelum mengajarkan 

percepatan gerak, pengajar dapat menarik perhatian siswa dengan 

menceritakan sedikit mengenai balap mobil yang baru saja berlangsung, 

kemudian sedikit demi sedikit diarahkan ke materi pelajaran yang 

sesungguhnya.  

  Tanner & Tanner (1975) dalam bukunya slameto (2010:181) 

menyarankan agar para pengajar juga berusaha membentuk minat-minat 

baru pada diri siswa. Ini dapat dicapai dengan jalan memberikan  

informasi pada siswa mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran 

yang akan diberikan dengan pengajaran yang lalu, menguraikan 

kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang. Selain itu Rooijakkers 

(1980) dalam buku slameto (2010:181) juga berpendapat hal ini dapat 
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dicapai dengan cara menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu 

berita sensasional  yang sudah diketahui kebanyakan siswa. Misalnya, 

akan menaruh perhatian pada pelajaran tentang lompat jauh, bila itu 

dikaitkan dengan PON yang sedang berlangsung di Riau kemarin. 

  Bila usaha-usaha diatas tidak berhasil, pengajar dapat memakai 

insentif dalam pengajaran. Insentif merupakan alat yang dipakai untuk 

membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau 

melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik. Diharapkan 

pemberian intensif akan membangkitkan motivasi siswa, dan mungkin 

minat terhadap bahan yang diajarkan  

akan muncul. 

  Menurut Djamarah (2008 : 167), cara yang dapat dilakukan guru 

untuk membangkitkan minat anak didik sebagai berikut: 

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik 

sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. 

b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah menerima 

bahan pelajaran 

c. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan 

hasil yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang 

kreatif dan kondusif. 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik. 
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2.1.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Saiful Bahri Djamarah (2002: 132-133), seseorang yang 

berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara 

konsisten dan rasa senang. Selain itu dapat juga diimplementasikan 

melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan, dan memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminati tanpa menghiraukan 

sesuatu yang lain. Sedangkan Hurlock (1993:139), mengemukakan bahwa 

kondisi yang mempengaruhi minat anak pada sekolah yaitu : 1) 

pengalaman dini sekolah, 2) Pengaruh Orang tua, 3) Sikap Saudara 

Kandung, 4) Sikap Teman Sebaya, 5) penerimaan oleh kelompok teman 

sebaya, 6) keberhasilan akademik, 7) sikap terhadap pekerjaan. 

  Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi 

adanya minat sebagai berikut: 

1. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu minat dipengaruhi oleh 

kekuatan-kekuatan yang mendorong dari dalam diri seseorang yang 

terdiri dari rasa tertarik, rasa senang, adanya perhatian, dan ada 

kemauan untuk melakukan suatu kegiatan. 

2. Faktor ekstrinsik atau faktor dari luar diri seseorang. Dalam 

pembelajaran penjasorkes pengaruh dari luar tersebut adalah guru 

penjasorkes, alat dan fasilitas, metode yang digunakan guru, dan 

materi yang diberikan guru kepada anak didik.    
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2.1.3. Pengertian Motivasi 

 Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara 

langsung, tetapi dapat di interpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa 

rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah 

laku tertentu. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seseorang bertingkah laku (Hamzah B. Uno, 2009:1-3). 

 Menurut Slameto (2010:170) menyatakan bahwa motivasi adalah 

suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, 

serta arah umum dari tingkah laku manusia. 

 Menurut Bimo Walgito (2004:220) motivasi adalah keadaan dalam 

individu atau organisme yang mendorong perilaku kearah tujuan. 

 Menurut Mohamad Surya  (2004:62) motivasi dapat diartikan 

sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan dorongan 

untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu 

tujuan tertentu. Motivasi mempunyai karakteristik : (1) sebagai hasil dari 

kebutuhan, (2) terarah kepada suatu tujuan, (3) menopang perilaku. 

Motivasi dapat dijadikan sebagai dasar penafsiran, penjelasan, dan 

penaksiran perilaku. Motif timbul karena adanya kebutuhan yang 

mendorong individu untuk melakukan tindakan yang terarah pada suatu 
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tujuan, sehingga dalam bentuk yang sederhana, motivasi digambarkan 

dalam kerangka: 

  motif  perilaku tujuan 

 Menurut Mc. Donald, Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Definisi ini mengandung tiga 

elemen penting yaitu : 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” 

yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut perubahan 

energi manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri 

manusia), penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/”feeling”, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi, dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3.   Motivasi akan  dirangsang karena  adanya tujuan. Jadi motivasi  dalam 

hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi yakni tujuan. 

Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 

kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, 

dalam hal ini adalah tujuan (Sardiman, 2010:73-74). 

  Maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu sebagai sesuatu yang 

kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi 
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yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut pada persoalan gejala 

kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan, 

atau keinginan. 

  Dari berbagai teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, 

terdapat berbagai teori yang bertitik tolak pada dorongan yang berbeda 

satu sama lain. Ada teori yang bertitik tolak pada dorongan dan pencapaian 

kepuasan, ada pula yang bertitik tolak asas kebutuhan. Motivasi menurut 

asas kebutuhan saat ini banyak diminati. 

  Kebutuhan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk dapat 

memenuhinya. Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan 

perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada satu 

tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses interaksi dari 

beberapa unsur. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan yang 

mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya dirangsang oleh adanya berbagai 

macam kebutuhan, seperti (1) keinginan yang hendak dipenuhi, (2) tingkah 

laku, (3) tujuan, (4) umpan balik (Hamzah B. Uno, 2009:5). 

  Proses interaksi ini disebut sebagai produk motivasi dasar (basic 

motivations process), dapat digambarkan dengan model proses seperti 

berikut: 
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            Gambar 1. Proses Motivasi Dasar (Hamzah B. Uno, 2009:5) 

 Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa motivasi terjadi apabila 

seseorang mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu 

kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pentingnya peranan motivasi dalam proses pembelajaran perlu 

dipahami oleh pendidik agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan 

atau bantuan kepada siswa. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik 

diakibatkan faktor dari dalam maupun luar siswa, untuk mencapai tujuan 

tertentu guna memenuhi / memuaskan suatu kebutuhan. Dalam konteks 

pembelajaran maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan 

untuk pelajaran. 

Peran motivasi dalam proses pembelajaran, motivasi belajar siswa 

dapat dianalogikan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin, 

motivasi belajar yang memadai akan mendorong siswa berperilaku aktif 

untuk berprestasi dalam kelas, tetapi motivasi yang terlalu kuat justru 

dapat berpengaruh negatif terhadap keefektifan usaha belajar siswa. 

Kebutuhan, 

Keinginan 

Tingkah laku 

Umpan balik Tujuan 
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Maslow, sebagai tokoh motivasi dalam Hamzah B. Uno  (2009:6) 

mengemukakan bahwa pada orang telah memuaskan satu tingkat 

kebutuhan tertentu, mereka ingin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. 

Lima tingkat kebutuhan itu sebagai berikut :  

 1. Kebutuhan  Fisiologis 

Kebutuhan yang harus dipuaskan seperti makanan, perumahan, pakaian, 

udara untuk bernafas, istirahat, dan sebagainya. 

 2. Kebutuhan akan rasa aman 

Yaitu kebutuhan rasa aman, keselamatan, bebas dari rasa takut dan 

kecemasan. 

  3. Kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan sosial 

Yaitu kebutuhan kasih, rasa diterima dalam suatu masyarakat atau 

golongan (keluarga, sekolah, kelompok) 

  4. Kebutuhan akan penghargaan 

Yaitu kebutuhan percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan     

pengakuan orang lain. 

  5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan 

bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang tertentu. 

2.1.4.  Macam-Macam Motivasi 

  Menurut Sardiman (2010:86-91) macam atau jenis motivasi ini 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.  
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1. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsik 

  Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

diri setiap inividu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Sebagai contoh seseorang yang senang olahraga tidak usah ada 

yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin berolahraga. 

Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 

dilakukannya misalnya lompat jauh, maka yang dimaksud dengan 

motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam pembelajaran lompat jauh tersebut. Sebagai 

contoh konkret, seseorang yang mengikuti pembelajaran lompat 

jauh dengan sungguh-sungguh, karena betul-betul ingin bisa. Tidak 

karena tujuan yang lain. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat 

juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas 

olahraga dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari 

dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas olahraganya.  

      Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi 

intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang yang berprestasi. 

Satu-satunya jalan untuk mencapainya adalah belajar dan berlatih 

tanpa belajar dan berlatih tidak mungkin menjadi berprestasi. 

Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu 
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kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi 

orang yang berprestasi. 

b.    Motivasi ekstrinsik 

  Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Sebagai contoh 

seseorang berlatih karena tahu akan menghadapi kejuaraaan dengan 

harapan mendapatkan prestasi sehingga dipuji oleh teman dan 

pacarnya. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 

dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa 

yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat 

juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas 

berlatih dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar 

yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas berlatih. 

  Bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan 

tidak penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu 

dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen 

lain dalam proses belajar dan berlatih ada yang kurang menarik 

bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

2.1.5.  Prinsip-Prinsip Motivasi 

  Menurut Mohamad Surya (2004:65-67) prinsip-prinsip motivasi 

yang dapat dijadikan acuan antara lain: 
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 1. Prinsip kompetisi 

  Yang  dimaksud prinsip kompetesi adalah persaingan secara sehat, 

baik inter maupun antar pribadi. Kompetisi inter pribadi atau self 

competition adalah kompetisi dalam diri pribadi masing-masing dari 

tindakan atau unjuk kerja dalam dimensi tempat dan waktu. Kompetisi 

antar pribadi adalah persaingan antara individu yang satu dengan yang 

lain. Dengan persaingan secara sehat, dapat ditimbulkan motivasi untuk 

bertindak sehat, dapat ditimbulkan motivasi untuk bertindak secara 

lebih baik. Contohnya adalah berbagai kejuaaraan antar sekolah. 

 2. Prinsip pemacu 

 Dorongan untuk melakukan berbagai tindakan akan terjadi apabila 

ada pemacu tertentu. Pemacu ini dapat berupa informasi, nasehat, 

amanat, peringatan, percontohan, dan sebagainya.  

 3. Prinsip ganjaran dan hukuman 

 Ganjaran yang diterima seseorang dapat meningkatkan motivasi 

untuk melakukan tindakan yang menimbulkan ganjaran itu. Setiap 

unjuk kerja yang baik apabila diberikan ganjaran yang memadai, 

cenderung akan meningkatkan motivasi. Misalnya pemberian hadiah 

pada siswa yang berprestasi. Demikian pula hukuman yang diberikan 

dapat menimbulkan motivasi agar untuk tidak lagi melakukan tindakan 

yang menyebabkan hukuman iu. Ganjaran dan hukuman itu dapat 

diterapkan secara proporsional dan benar-benar dapat memberikan 

motivasi. 
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 4. Kejelasan dan kedekatan tujuan 

  Makin jelas dan makin dekat suatu tujuan, maka akan makin 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Sehubungan dengan 

prinsip ini, maka seyogyanya setiap siswa memahami tujuan belajar nya 

secara jelas. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan 

suatu tujuan dari tindakan yang diharapkan. Cara lain adalah dengan 

membuat tujuan-tujuan yang masih umum dan jauh menjadi tujuan 

yang khusus dan lebih dekat.  

5. Pemahaman hasil 

  Bahwa hasil yang dicapai seseorang akan merupakan balikan dari 

upaya yang telah dilakukannya, dan itu semua dapat memberikan 

motivasi untuk melakukan tindakan selanjutnya,. Perasaan sukses yang 

ada pada diri seseorang akan mendorongnya untuk selalu memelihara 

dan meningkatkan unjuk kerjanya lebih lanjut. 

 6. Pengembangan minat 

  Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam 

menghadapi suatu obyek. Prinsip dasarnya adalah bahwa motivasi 

seseorang cenderung akan meningkat apabila yang bersangkutan 

memiliki minat yang besar dalam melakukan tindakannya.  

 7. Lingkungan yang kondusif 

 Lingkungan kerja yang kondusif, baik lingkungan fisik, sosial, 

maupun psikologis, dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif 

untuk bekerja dengan baik dan produktif. 
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 8. Keteladanan 

  Perilaku pengajar secara langsung atau tidak langsung, mempunyai 

pengaruh terhadap perilaku siswa yang baik, yang sifatnya positif 

maupun negatif. Perilaku pengajar dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa, dan sebaliknya dapat menurunkan motivasi belajar siswa. 

sehubungan dengan itu, maka sangat diharapkan agar perilaku pengajar 

dapat menjadi sumber keteladanan bagi para siswanya. Dengan contoh-

contoh yang dapat diteladani, para siswanya dapat lebih meningkatkan 

motivasi belajarnya dan pada gilirannya dapat meningkatkan 

produktivitas belajar mereka. 

2.1.6.  Teori-Teori Motivasi 

  Menurut Achmad dan Chatarina (2009:169-182) teori-teori 

kontemporer tentang motivasi yang menjelaskan alasan-alasan tentang 

mengapa anak melakukan sesuatu. 

 1. Teori belajar behavioral 

  Konsep motivasi erat hubungan dengan suatu prinsip bahwa 

perilaku yang diperkuat di masa lalu adalah lebih mungkin diulangi lagi 

dibandingkan dengan perilaku yang tidak diperkuat atau dihukum. 

 2. Teori Kebutuhan Manusia 

  Abraham Maslow merupakan pakar teori kebutuhan manusia yang 

menjelaskan konsep motivasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

Setiap anak termotivasi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dari 

hirarki paling bawah mencapai hirarki paling atas. Dimulai dari 



24 
 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta kasih, penghargaan dan 

aktualisasi diri. 

 3. Teori disonansi 

 Teori disonansi menyatakan bahwa kebutuhan untuk 

mempertahankan citra diri yang positif merupakan motivator yang 

sangat kuat. Kebanyakan perilaku anak diarahkan pada upaya 

pemenuhan standart personalnya. Misalnya, jika anak memiliki 

keyakinan bahwa dirinya adalah anak yang baik dan jujur, maka anak 

itu akan berperilaku baik dan jujur walaupun tidak ada anak lain yang 

melihatnya. 

 4. Teori kepribadian  

    Motivasi sebagai karakteristik kepribadian yang stabil merupakan 

konsep yang berbeda dengan motivasi untuk melakukan sesuatu dalam 

situasi tertentu pula. Sebagai contoh, anak termotivasi untuk makan 

karena telah cukup lama tidak makan (motivasi situasional), tetapi ada 

anak yang lebih tertarik pada makanan daripada yang lainnya (motivasi 

sebagai karakteristik kepribadian). Motivasi situasional dan kepribadian 

adalah berkaitan. Demikian pula motivasi sebagai karakteristik 

kepribadian merupakan produk dari sejarah anak. 

 5. Teori atribusi 

 Teori ini berupaya memahami penjelasan dan alasan-alasan 

perilaku, terutama apabila diterapkan pada keberhasilan atau kegagalan 

anak. Weiner menyatakan adanya tiga karakteristik dalam menjelaskan 
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kegagalan atau keberhasilan anak, yaitu: (a) penyebab keberhasilan dan 

kegagalan itu dipandang dari dalam (diri anak) atau dari luar; (b) 

keberhasilan dan kegagalan itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat 

stabil atau tidak stabil; dan (c) keberhasilan dan kegagalan itu 

dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan atau tidak dapat 

dikendalikan. 

6. Teori harapan  

 Dalam arti, motivasi anak untuk memperoleh sesuatu adalah 

tergantung pada produk dari estimasinya terhadap peluang mencapai 

keberhasilan (peluang yang diyakini untuk berhasil), dan nilai yang 

ditempatkan atas keberhasilan yang dicapai (nilai insentif yang 

diperoleh atas keberhasilan yang dicapai) 

 7. Teori motivasi berprestasi  

  Salah satu teori motivasi paling penting dalam psikologi adalah 

motivasi berprestasi, yakni kecenderungan untuk mencapai 

keberhasilan atau tujuan, dan melakukan kegiatan yang mengarah pada 

kesuksesan. 

2.1.7.   Fungsi Motivasi 

Menurut Oemar Hamalik (2009:175) fungsi dari motivasi dalam 

pembelajaran diantaranya : 

1. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, tanpa motivasi 

tidak akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar. 
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2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah 

laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

2.1.8.   Pengaruh Motivasi Terhadap Manusia 

 Menurut Akyas Azhari (2004:67) secara umum motivasi yang 

dimiliki manusia amat ditentukan oleh tiga determinan pokok, yaitu:  

1. Determinan yang berasal dari lingkungan seperti kegaduhan, bahaya 

dari lingkungan, desakan guru, dan lain-lain. 

2. Determinan dari dalam diri individu seperti harapan atau cita-cita,      

emosi, insting, keinginan, dan lain-lain. 

3. Tujuan/intensif atau nilai-nilai suatu obyek. Ia menyangkut faktor-faktor 

yang berasal dari dalam diri individu seperti kepuasan kerja, 

tanggungjawab, dan lain-lain. 

2.1.9.   Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

 Dececco & Grwford, 1974 (dalam Djamarah, 2008:169) ada 4 

fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan 

dan peningkatan motivasi belajar anak didik, yaitu: 

1. Menggairahkan anak didik 

  Untuk dapat meningkatkan kegairahan anak didik, guru harus 

mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai disposisi awal setiap 
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anak didiknya. Guru harus berusaha menghindari hal-hal yang monoton 

dan membosankan. 

2. Memberikan harapan realistis 

 Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realistis 

dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. 

3. Memberikan insentif 

  Bila anak didik mengalami keberrhasilan, guru diharapkan 

memberikan hadiah kepada anak didik (dapat berupa pujian, angka 

yang baik, dan sebagainya) atas keberhasilanya, sehingga anak didik 

terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan 

pengajaran. 

4. Mengarahkan perilaku anak didik.  

  Cara mengarahkan perilaku anak didik adalah dengan memberikan 

penugasan, bergerak mendekati, memberikan hukuman yang mendidik, 

menegur dengan sikap lemah lembut dan dengan perkataan yang ramah 

dan baik terhadap anak didik yang diam, membuat keributan, berbicara 

semaunya, dan sebagainya. 

2.1.10.   Belajar 

Slameto dalam Kurnia (2007: 2), mendefinisikan belajar sebagai 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  
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Menurut Gagne dan Berliner dalam Achmad Rifa’i RC, dkk 

(2009:82), belajar merupakan proses di mana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Lebih lanjut Gagne menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan disposisi kecakapan manusia yang 

berlangsung dalam periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak 

berasal dari proses pertumbuhan. Slavin dalam Rifa’i (2009: 82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. 

Dari pengertian-pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman 

dalam interaksi dengan lingkungannya, dan perubahan perilaku tersebut 

tidak berasal dari proses pertumbuhan. Dengan kata lain, belajar adalah 

suatu kegiatan atau aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, sebagai hasil hasil pengalaman 

individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan belajar, siswa 

yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu melakukan sesuatu 

menjadi mampu melakukan sesuatu, atau yang tidak terampil menjadi 

terampil. 

Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa dalam belajar 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar (Mohamad Surya, 2004: 63) 

yaitu: 
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1. Imbalan hasil belajar 

Sesuatu yang dapat diperoleh siswa sebagai konsekuensi dari 

perilaku belajar yang berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar 

yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

2. Rasa aman dalam belajar 

Tiap siswa menghendaki rasa aman, perlindungan diri dari 

kegelisahan atau tekanan yang diterimanya. Siswa akan lebih 

bersemangat dalam belajar apabila guru mampu menimbulkan suasana 

belajar yang disertai rasa aman.  

3. Kondisi belajar yang memadai 

Belajar dalam tempat yang baik, bersih, dan sehat dapat 

memberikan kepuasan dibandingkan denga belajar dalam lingkungan 

yang kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya bersifat fisik saja, akan 

tetapi juga yang bersifat psikis dan sosial, misalnya hubungan antar 

guru dengan siswa.  

4. Kesempatan untuk memperluas diri 

Kesempatan bagi para siswa untu mengembangkan diri demi masa 

depan yang lebih baik. Perluas diri misalnya kesempatan belajar lebih 

lanjut, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. 

5. Hubungan pribadi 

Suasana terciptanya hubungan antar pribadi dengan lingkugan 

kelas atau luar kelas, hubungan pribadi yang baik antara guru dan 

siswa. 
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2.1.11. Unsur-unsur Belajar 

Menurut Catharina Tri Anni, dkk (2006:4-5) yang mengutip dari 

Gagne (1977:4),  belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya 

terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan 

perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajar, dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan 

peserta pelatihan. Pembelajaran memiliki organ pengindraan yang 

digunakan untuk menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk 

mentransformasikan hasil pengindraannya ke dalam memori yang 

kompleks; dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan 

kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. Rangsangan 

(stimulus) yang diterima oleh pembelajar kemudian diorganisir dalam 

bentuk kegiatan syaraf, beberapa rangsangan itu disimpan di dalam 

memorinya. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam 

tindakan yang dapat diamati  seperti gerakan syaraf atau otot dalam 

merespon stimulus. 

2. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang pengindraan peserta 

didik disebut situasi stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat 

banyak stimulus yang berada di lingkungannya. Suara, sinar, warna, 

panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang adalah stimulus yang selalu 

berada di lingkungan seseorang. Agar pembelajar mampu belajar 

optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 
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3. Memori. Memori pembelajar berisi pelbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 

belajar sebelumnya. 

4. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut 

respon. Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori 

yang ada di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap 

stimulus tersebut. Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir 

proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan 

kinerja (performance).Keempat unsur belajar tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. Aktivitas belajar akan terjadi pada diri 

pembelajar apabila terdapat interaksi antara situasi stimulus dengan isi 

memori sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum dan setelah 

adanya situasi stimulus tersebut. Perubahan perilaku pada diri 

pembelajar itu menunjukkan bahwa pembelajar telah melakukan 

aktivitas belajar. 

2.1.12. Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Chatarina Tri Anni, dkk, 

2007:5). Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting, karena hasil 

belajar mencerminkan kemampuan siswa dalam mempelajari suatu mata 

pelajaran. Bentuk dari hasil belajar biasanya ditunjukkan dengan nilai yang 

diberikan guru. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Rifa’i (2009: 85), bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut bergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, 

apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku siswa dari tidak tahu menjadi tahu, dan 

dari tidak mengerti menjadi mengerti yang diukur menggunakan teknik 

penilaian tertentu setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil belajar 

digunakan oleh guru untuk dijadikan patokan, ukuran, atau kriteria dalam 

mencapai suatu tujuan. 

Bloom dalam Rifa’i (2009: 86), menyatakan bahwa hasil belajar 

meliputi tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar. Diantaranya 

yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah sikap (affective domain), 

dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain). Rinciannya yaitu sebagai 

berikut: 

a.  Ranah kognitif 

Berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, kemampuan, 

dan kemahiran intelektual. Mencakup kategori pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 
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b.  Ranah afektif 

Berkaitan dengan hasil belajar berupa perasaan, sikap, minat, dan 

nilai. Mencakup kategori penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. 

c.  Ranah psikomotor 

Berkaitan dengan hasil belajar berupa kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik yaitu persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan 

kreativitas. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah, ranah kognitiflah yang banyak dinilai karena berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pembelajaran. Hasil 

belajar afektif dan psikomotorik juga harus menjadi bagian dari penilaian 

dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Hasil belajar mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan materi lompat jauh yaitu berupa kemampuan kognitif yang 

dimiliki siswa yang dapat diketahui melalui tes formatif. Dan hasil belajar 

afektif dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. Serta hasil belajar 

psikomotorik siswa dapat diperoleh melalui tes ketrampilan/tes praktek. 
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2.1.13. Lompat Jauh 

2.1.13.1.   Pengertian Lompat jauh 

Lompatan merupakan salah satu keterampilan pokok yang harus 

dikuasai oleh siswa SLTP melalui pembelajaran pendidikan jasmani. 

Keterampilan melompat memiliki empat nomor yaitu, lompat jauh, lompat 

tinggi, lompat jangkit, lompat galah. 

Lompat jauh merupakan keterampilan gerak berpindah dari satu 

tempat ke tempat lainnya dengan satu kali tolakan ke depan sejauh 

mungkin ( Yudha M. Saputra,2004:47). Dalam lompat jauh terdapat tiga 

macam gaya yaitu : Lompat Jauh gaya Jongkok (tuck), gaya menggantung 

(hang style), dan gaya jalan di udara (walking in the air). Gaya-gaya 

lompat jauh mengatur sikap badan sewaktu melayang di udara. Oleh 

karena itu teknik lompat jauh sering disebut juga gaya lompat jauh. Perlu 

diketahui bahwa yang menyebabkan adanya perbedaan adanya perbedaan 

dari ketiga gaya tersebut sebenarnya hanya terdapat pada saat badan 

melayang di udara saja. Jadi mengenai awalan, tumpuan dan cara 

melakukan pendaratan dari ketiga gaya tersebut pada prinsipnya sama. 

Mengenai unsur-unsur yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang 

dalam melakukan lompat jauh meliputi kecepatan lari (akselerasi), 

kekuatan lompat, koordinasi lenagn/kaki,rasa irama. 

2.1.13.2.   Teknik Lompat Jauh 

Menurut Eddy Purnomo dan Dapan (2011:94-95) menyatakan 

teknik dasar melakukan lompat jauh adalah sebagai berikut : 
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2.1.13.2.1 Awalan 

Awalan dalam lompat jauh dapat dijelaskan sebagai suatu 

gerak lari cepat dari suatu sikap start berdiri (Standing Start). 

Kemantapan dalam mengambil awalan adalah penting dan cara 

yang paling ideal untuk mencapai itu adalah melakukan lari 

percepatan secara gradual (sedikit demi sedikit) meningkat. 

Pelompat yang senior yang baik menggunakan awalan sejauh 30-50 

meter, pelompat junior dan anak-anak sekolah biasanya 

menggunakan awalan yang lebih pendek. 

Pada saat pelompat bergerak maju di lintasan awalan lari, 

frekuensi langkah dan panjang langkah lari harus meningkat, 

sedangkan tubuh dari sedikit ditegakkan sampai tiba saatnya untuk 

bersiap melakukan hgerakan menolak dibalok tumpu. 

Pada 3-5 langkah terakhir dalam awalan lari si pelompat 

bersiap merobah kecepatan horizontal mencadi kecepatan 

vertikalpada saat menumpu. Yang harus diperhatikan adalah lutut 

harus diangkat sedikit lebih tinggi dari pada dalam suatu langkah 

lari sprint yang normal guna menjamin atau mempertahankan tubuh 

pelompat ada dalam posisi tegak yang baik. Dalam tiga langkah lari 

terakhir panjang langkah dan irama langkah harus diatur menjadi 

pendek – panjang pendek. Semakin panjang langkah kedua dari 

akhir akan menurunkan titik pusat massa tubuh dan sedikit 
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memberikan implus vertical untuk diterapkan pada saat menumpu 

sehingga membuat jalur gerak percepattan yang lebih panjang. 

2.1.13.2.2 Bertumpu  

Pada lompat jauh bila dilihat dari tekniknya dapat dibagi 

menjadi 3 tahap, yaitu : 

a. Tahap peletakan (touchdown) dari kaki tumpu  

Peletakan kaki tumpu si pelompat mendarat dengan cepat pada 

seluruh telapak kakinya yang kaki tumpunya hampir diluruskan 

sepenuhnya. Kaki harus digerakkan kearah bawah dalam 

gerakan cepat, seperti gerakan mencakar. Dan setiap gerakan 

menahan harus dihindari. 

b. Tahap Amortisasi  

Selama tahap ini, kaki tumpu harus sedikit ditekuk (kira-kira 

165
0 

) dan kaki ayun akan bergerak melewatinya. Pada tahap 

ini sangatlah penting pada tubuh bagian atas untuk tetap 

dipertahankan tegak dan pandangan mata harus lurus.  

c. Tahap Pelurusan  

Gerakan menolak /bertumpu itu selesai pada saat si pelompat 

meluruskan lutut dan sendi-sendi mata kaki dari kaki tumpu. 

Gerakan ke atas dari lengan dan mengangkat bahu harus 

dibawa sampai berhenti mendadak (blocking). Pemindahan 

momentum dari lengan dan bahu kepada tubuh, akan 

menambah tingginya lompatan. Pada saat si pelompat lepas 



37 
 

dari balok tumpu paha kaki ayun harus dalam posisi horizontal, 

tungkai bawah harus menggantung vertikal dan badan tetap 

tegak. 

2.1.13.2.3 Melayang dan Mendarat  

Pada saat pelompat lepas meninggalkan balok tumpu jalur 

perjalanan gerak atau trajektori pusat masa tubuh tercipta dan tidak 

ada suatu yang dapat dikerjakan selama gerak melayang untuk 

merubahnya. Namun lengan dan kaki pelompat dalam tahap ini 

adalah penting untuk mempertahankan keseimbangan tubuh serta 

persiapan untuk tahap pendaratan. Pada tahap melayang inilah 

yang membedakan gaya-gaya dalam lompat jauh. 

2.1.14.  Lompat Jauh Gaya Hang Style 

Gaya menggantung (Hang Style) mmerupakan salah satu gaya 

dalam lompat jauh. Disebut demikian karena gerak dan posisi badan 

pelompat saat berada diudara menyerupai orang yang sedang 

menggantung/melenting ke belakang. Gerakan-gerakan yang harus 

dikuasai pelompat gaya menggantung adalah awalan, tumpuan/tolakan, 

tahap melayang, dan mendarat. Pada saat di udara badan dilentingkan ke 

belakang, lalu segera dibungkukkan ke depan, sehingga badan dan lutut 

hampir merapat. Gerakan ini dibantu pula oleh juluran tangan ke muka. 

Pada waktu mendarat, lutut ditekuk sehingga dimungkinkan diperoleh 

suatu momentum yang akan membuat badan terangkat ke depan atas. 
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Tumit terlebih dahulu mendarat menyentuh bak pasir (Winendra 

Adi,dkk:2008).  

2.1.15.  Faktor Yang Mempengaruhi Lompat Jauh 

Faktor yang mempengaruhi prestasi lompat jauh menurut Suharto 

dalam bukunya "Kesegaran Jasmani dan Peranannya” disebutkan : 

1. Kecepatan (speed) adalah kemampuan untuk memindahkan 

sebagian tubuh atau seluruhnya dari awalan sampai dengan 

pendaratan. Atau bertumpu pada papan / balok sewaktu melakukan 

lompatan, kecepatan banyak ditentukan kekuatan dan fleksibelitas 

2. Kekuatan (Strenght) adalah jumlah tenaga yang dapat dihasilkan 

oleh kelompok otot pada kontraksi maksimal pada saat melakukan 

pekerjaan atau latihan dalam melakukan lompatan 

3. Daya ledak adalah kemampuan otot dalam melakukan tolakan 

tubuh melayang di udara saat lepas dari balok tumpu 

4. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan suatu 

sikap tubuh tertentu secara benar dari awal melakukan lompatan 

sampai selesai melakukan lompatan 

5. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerakan 

motorik secara benar 

6. Koordinasi adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang atlet untuk 

dapat mengkoordinasikan gerakan maju dengan kebutuhan naik. 
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Faktor non teknis juga dapat berpengaruh dalam hal ini, faktor 

yang mempengaruhi tersebut antara lain : 

1. Motivasi dari orang tua 

2. Guru dan pelatih yang propesional 

3. Adanya dana yang cukup 

4. Lingkungan yang baik 

5. Organisasi yang baik 

6. Dukungan masyarakat  

2.1.16.  Pembelajaran 

Menurut Max Darsono dkk (2001:24), Pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke hal yang lebih baik. Adapun ciri-ciri pembelajaran dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dapat dilakukan secara sadar dan direncakan secara 

sistematis. 

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3. Pembelajaran yang dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

dan menantang bagi siswa. 

4. Belajar dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 
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6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologis. 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi 

perubahan tingkah laku, “perubahan” terjadi akibat “pengalaman”. 

Perbedaan baru terlihat pada saat menyatakan apakah perbedaan itu positif 

atau negatif, nampak (overt) atau tidak nampak (covert), pada aspek 

kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor secara sendiri-sendiri (Max 

Darsono dkk, 2001:24). 

Pembelajaran yang berorientasi bagaimana pelaku guru yang 

efektif, beberapa teori belajar mendiskripsikan pembelajaran sebagai 

berikut : 

a) Usaha guru yang membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan 

stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar. 

b) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk 

berfikir agar memahami apa yang dipelajari. 

c) Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan 

pembelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat 

dan kemampuannya. 

Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Guru bertugas 

membantu orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga 

siswa dapat belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan 

pemilihan terhadap berbagai starategi pembelajaran yang ada, yang paling 
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memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal, dari pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa belajar mengandung pengertian suatu 

proses yang dialami individu atau organisme dalam rangka menguban 

Perilakunya yang merupakan hasil dari pengalaman atau praktek. 

2.1.17.  Media Pembelajaran  

2.1.17.1. Hakekat Media Pembelajaran 

  Media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang 

berasal dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti “tengah, 

perantara, atau pengantar”(arsyad,2002). Oleh kerana itu media dapat 

diartikan  sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan, atau alat. Sedangkan 

menurut Association of education and Communication Technology 

(AECT) memberikan pengertian tentang media sebagai salah satu bentuk 

dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. 

Dalam dunia pendidikan, seringkali istilah alat bantu atau media 

komunikasi digunakan secara bergatian atau sebagai pengganti istilah 

media pendidikan (pembelajaran).  

  Media merupakan sarana pembelajaran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi  kepada siswa yang bertujuan untuk membuat 

tahu siswa. Media adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber 

pesan (dapat berupa orang atau benda) kepada penerima pesan. Dalam 

proses belajar mengajar penerima pesan itu adalah siswa. Siswa diransang 

dengan media intu untuk menggunakan inderanya menerima informasi. 
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Dalam suatu proses belajar mengajar, pesan yang disalurkan oleh 

media ialah materi pelajaran. Dengan perkataan lain pesan itu ialah isi 

pelajaran yang berasal dari  kurikulum yang  disampaikan oleh guru 

kepada siswa. Sehingga dengan adanya media itu mempermudah siswa 

dalam menerima materi pelajaran yang diajarkan guru (Agus kristiyanto, 

2010:126-127). 

2.1.17.2. Media Pembelajaran Bola Gantung 

Media  pembelajaran bola gantung merupakan suatu bentuk media 

pembelajaran yang dirancang peneliti dengan menggunakan bola gantung 

yang dibuat dengan memanfaatkan bola plastik yang diikat menggunakan 

tali rafia berwarna. Pembuatan media ini sangat mudah dan tidak 

memerlukan banyak biaya. Tujuan dilaksanakannya  pembelajaran 

menggunakan media bola gantung adalah: 

a. Meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam melakukan 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa untuk melakukan 

gerakan yang benar.  

c. Meningkatkan keberanian siswa dalam mencoba eknik gerakan 

yang benar.  

d. Meningkatkan interaksi siswa.  

e. Memberikan suasana atau nuansa baru dalam pembelajaran. 
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2.1.18.  Kerangka Berpikir 

Pendidikan jasmani olahraga dan rekreasi merupakan mata 

pelajaran yang mengkaji tentang ilmu pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani. Materi-materi dalam pendidikan jasmani mengandung konsep-

konsep abstrak yang sulit dipahami dengan baik jika penerapannya hanya 

sebatas teori oleh siswa sekolah menengah pertama yang masih berada 

dalam tahap bermain.  

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu 

melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran, siswa banyak yang duduk diam menunggu giliran 

menggunakan alat dalam melakukan latihan. Akibatnya siswa tidak dapat 

memahami materi pendidikan jasmani yang diterima dengan maksimal, 

siswa menjadi pasif dan hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk 

melakukan aktivitas gerak, serta interaksi antarsiswa kurang terbangun. 

Sehingga siswa menjadi kurang tertarik dan berminat mempelajari 

pendidikan jasmani. 

Berpijak pada permasalahan dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani tersebut, maka perlu adanya suatu inovasi pembelajaran sebagai 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru perlu menciptakan 

strategi pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa, membangkitkan 

minat dan perhatian siswa, serta memudahkan siswa dalam memahami 

materi pembelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. 
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Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai upaya 

meningkatkan minat, motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran  

pendidikan jasmani salah satunya yaitu menerapkan media pembelajaran 

bola gantung. Melalui media bola gantung ini diharapkan tercipta suasana 

belajar yang menyenangkan, karena selama pembelajaran siswa akan lebih 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sesuai materi yang sedang 

dipelajari, sehingga memudahkan siswa dalam memahami dan mencerna 

materi pembelajaran. 

Secara sederhana kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat  

digambarkan (agus kristiyanto,2010:134)sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

Siklus II : upaya perbaikan 

dari siklus I untuk 

meningkatkan teknik dasar 

lompat jauh gaya hang style 

dalam pembelajaran dengan 

media bola gantung. 

Siklus I : guru dan peneliti 

menyusun bentuk 

pengajaran yang bertujuan 

meningkatkan teknik dasar  

lompat jauh gaya hang 

style melalui media bola 

gantung. 

Tindakan 

Guru kurang kreatif 

dalam proses 

pembelajaran penjas 

Menerapkan model  

pembelajaran dengan 

media bola gantung. 

Melalui penggunaan 

media bola gantung siswa 

lebih bersemangat dan 

hasil belajar meningkat 

serta partisipasi siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran meningkat 

Kondisi 

akhir 

a. Siswa kurang tertarik 

dan mudah bosan 

dengan pelajaran 

penjas 

b. Hasil belajar rendah 
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2.2.  Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun, maka diajukan 

hipotesis terhadap penelitian sebagai berikut: ”Dengan media 

pembelajaran menggunakan bola gantung, minat dan motivasi serta hasil 

belajar siswa kelas VIIIA di SMPN 1 Randublatung pada materi 

pembelajaran lompat jauh gaya Hang Style dapat meningkat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Subyek Penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 

1 Randublatung tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 34 yang 

terdiri dari 9 siswa putra dan 25 siswa putri. 

3.2.  Objek Penelitian 

 Objek di dalam penelitian ini adalah pembelajaran melalui media bola 

gantung dalam pembelajaran lompat jauh gaya hang style. Pembelajaran tersebut 

digunakan untuk meningkatkan minat, motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII 

A SMP Negeri 1 Rnadublatung Kabupaten Blora tahun 2012/2013. Kemudian 

objek yang kedua adalah peningkatan pembelajaran penjasorkes. Dalam hal ini, 

pembelajaran adalah sebagai objek yang dipengaruhi untuk ditingkatkan. 

3.3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan.Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dari bulan 

februari 2012 sampai selesai. 

3.4. Lokasi Penelitian 

Rencana lokasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini berada di SMP N 1 

Randublatung. 
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3.5. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 

dengan guru bidang studi pendidikan jasmani dan guru kelas yang bersangkutan 

adalah sebagai pengamat atau observer dalam penelitian.  Sedangkan peneliti 

bertugas sebagai tenaga pengajar sekaligus bertanggungjawab penuh atas tindakan 

penelitian tersebut,  dimana peneliti secara penuh terlibat dalam penelitian mulai 

dari perencanaan,  tindakan,  pengamatan dan refleksi.   

PTK terdiri atas 2 siklus, untuk setiap siklus 2 x pertemuan dalam 

pembelajaran. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap,  yaitu planning 

(perencanaan),  action (tindakan),  observasi (pengamatan),  reflection (refleksi). 

(Agus Kristiyanto, 2010:55). Dalam penelitian ini, empat tahap itu dijelaskan 

sebagai berikut: 

3.5.1 Rancangan siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan 

mengembangkan pemecahan masalah. 

2) Merancang rencana pembelajaran sesuai indikator pada siklus I yaitu 

melakukan gerakan lompat jauh gaya hang Style. 

3) Merancang media peraga,media pembelajaran bola gantung, dan 

lembar kegiatan belajar siswa. 

4) Menyusun lembar pengamatan proses belajar mengajar. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan 

dari perencanaan yang telah dibuat adalah dengan melaksanakan proses 

pembelajaran antara lain: 

1) Menyiapkan rencana pembelajaran 

2) Menyiapkan media berupa bola gantung,bak pasir, 2 buah 

tiang,cangkul. 

3) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, 

kemudian memberikannya kepada guru mitra (pengamat) untuk 

mengamati proses pembelajaran. 

4) Melakukan pengelolaan kelas, meliputi: 

a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

b) Mengadakan presensi dari semua siswa yang hadir. 

5) Menjelaskan kegiatan belajar mengajar lompat jauh gaya Hang 

Style. 

6) Melakukan pemanasan 

7) Melakukan latihan teknik dasar lompat jauh gaya Hang Style 

menggunakan media bola gantung. 

 

 

 

 

Gambar 1. Lompat Jauh Gaya Hang Style 

30-40 

m 

30-40 

m 
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8) Penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung 

9) Melakukan pendinginan 

10) Menarik kesimpulan 

c. Pengamatan Tindakan 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran dibuat 

dengan bergradasi 1, 2, 3, dan 4 dengan ketentuan : 

4  - sangat tinggi,sangat aktif 

3  - tinggi,aktif 

2  - rendah, tidak aktif 

1 – sangat rendah,sangat tidak aktif. 

Adapun objek yang diamati adalah sebagai berikut : 

No. Objek yang diamati 4 3 2 1 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan.     

2. Motivasi siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

    

3. Kesungguh-sungguhan siswa     

4. Keseriusan siswa melakukan kegiatan.     

5. Keaktifan selama pembelajaran.     

6. Kehangatan suasana pembelajaran.     

7. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran     

8. Ketertiban siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

    

9. Ketepatan selesainya proses pembelajaran.     
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10. Antusias Siswa dalam pembelajaran     

 

 

d. Tahap Evaluasi (Refleksi) 

Refleksi merupakan uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil 

penelitian dan refleksi berkaitan dengan proses dan dampak tindakan yang 

dilaksanakan serta kriteria dan rencana bagi siklus berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  (Sumber: Suharsimi Arikunto, 2010:137). 

Prosedur dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, 

prosedur atau langkah–langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

dilaksanakan dalam kegiatan yang berbentuk siklus penelitian.Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan dua siklus,  setiap satu siklus terdapat 

satu kali pertemuan. Masing-masing siklus memiliki tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

? 
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3.5.2   Rancangan Siklus II 

Pada siklus II perencanaan tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah 

dicapai pada tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan 

materi pembelajaran sesuai dengan silabus mata pelajaran pendidikan jasmani. 

Siklus II juga dilaksanakan 2 x pertemuan. Demikian juga termasuk perwujudan 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan tindakan, dan refleksi juga mengacu 

pada siklus sebelumnya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

3.6.1 Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen (Arikunto, 2006:229). Pelaksanaan observasi dilakukan oleh 

peneliti dan guru mitra pada saat pembelajaran berlangsung. Observasi 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran. Tingkah laku siswa diamati selama proses pembelajaran 

untuk mengetahui apakah selama proses pembelajaran siswa aktif dan 

bertanggung jawab, baik secara individual maupun secara kelompok 

dengan instrumen lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3.6.2 Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis (Arikunto, 2006:158). Dalam penelitian ini, dokumentasi 
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yang akan digunakan meliputi data nilai Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan materi lompat jauh gaya Hang Style kelas  VIII A  semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dan foto-foto kegiatan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran bola gantung. 

3.6.3 Angket atau kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). Dalam 

penelitian ini, angket digunakan untuk memperoleh respon atau tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran lompat jauh gaya hang Style dengan media 

bola gantung. Angket diberikan sesudah proses pembelajaran selesai. 

3.7 Analisis Perangkat Tes 

Analisis peragkat tes dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

3.7.1 Validitas Angket 

Validitas angket adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu intrumen (Suhrsimi Arikunto, 

2006:168). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat.Uji validitas yang digunakan 

adalah uji validitas internal, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap item 

instrumen dalam skor total. Rumus yang digunakan adalah product 

momentdari Pearson seperti di bawah ini: 

rxy =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋)( 𝑌 

  𝑁  𝑋2 −   𝑋2   𝑁( 𝑌2) − ( 𝑌2) 
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Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = skor item 

Y = skor total 

N = jumlah subjek  (Arikunto S, 2010:213) 

Harga r yang diperoleh dibandingkan dengan r tabel product 

moment dengan taraf signifikansi 5%.Jika harga rhitung > rtabel item soal 

tersebut dikatakan valid. 

3.7.2 Reliabilitas Angket 

Harga reliabilitas dihitung dengan menggunakan uji reliabilitas 

Alpha dengan rumus: 

   

Keterangan: 

  :  Reliabilitas instrumen 

K  :  Banyak butir pertanyaan / banyak soal 

∑   :  Jumlah varians butir 

  :  Varians total ,( Suharsimi arikunto, 2006:196 ) 

Harga r yang diperoleh dibandingkan dengan r table product 

moment dengan taraf signifikansi 5%. Perangkat soal tes uji coba bersifat 

reliable apabila r11 > rtabel. 
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3.8 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen atau alat ukur yang digunakan adalah 

lembar penilian afektif, lembar penilaian psikomotorik, dan lembar penilaian 

kognitif. 

Penilaian afektif digunakan untuk mengukur perilaku siswa ketika 

pembelajaran berlangsung, untuk penilaian psikomotor dimaksudkan untuk 

menggambarkan penguasaan prosedur gerak dan koordinasi, dan penilaian 

kognitif untuk mengukur intelektual siswa.Lembar penilaian kognitif berisi soal-

soal tes dengan materi pelajaran pendidikan jasmani SMP pokok bahasan lompat 

jauh gaya hang style. Adapun bentuk tes yang digunakan adalah pilihan ganda. 

Adapun instrumen masing-masing aspek yang digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

No Aspek Kemampuan 

1 Instrumen Kognitif 

1. Memahami teknik dasar lompat jauh gaya hang style 

a. Awalan  

b. Tumpuan/tolakan  

c. Melayang  

d. Pendaratan  

2 Instrumen Afektif 

1. Antusias siswa selama pembelajaran 

2. Kesungguh-sungguhan siswa dalam pembelajaran 

3. Semangat 
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4. Keaktifan siswa selama pembelajaran 

3 Instrumen Psikomotorik 

1. Mengusai teknik dasar lompat jauh gaya hang style 

a. Awalan  

b. Tumpuan/tolakan  

c. Melayang  

d. Pendaratan 

e. Hasil Lompatan 

 

3.9 Analisa Data 

 Dari hasil penelitian, data yang dianalisis adalah 

1) Untuk menentukan  nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-

masing siswa, digunakan rumus: 

Nilai = 
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑜𝑎𝑙
× 100 

2) Untuk menentukan nilai rata-rata kelas, yaitu: 

Rata-rata nilai siswa = 
 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

3) Untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal, yaitu: 

Ketuntasan klasikal = 
 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥75)

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖  𝑡𝑒𝑠
𝑥 100% 

4) Untuk menentukan nilai hasil observasi yang meliputi penilaian 

afektif dan penilaian psikomotorik, digunakan rumus: 

Nilai = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100%    (Arikunto S, 2006:306-30) 
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3.10 .  Indikator Keberhasilan Belajar 

Refleksi merupakan uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil 

penelitian dan refleksi berkaitan dengan proses dan dampak tindakan yang 

dilaksanakan serta kriteria dan rencana bagi siklus berikutnya. 

Prosentase indikator pencapaian keberhasilan penelitian adalah kriteria 

ketuntasan nilai untuk pelajaran penjasorkes sebesar ≥75 dan 85 % dari jumlah 

siswa sudah melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal tersebut ( Djamarah, 2006: 

105). 

Berdasarkan hasil analisis ataupun  refleksi pada siklus I dan II terhadap 

minat, motivasi dan hasil belajar siswa, maka peneliti akan menyimpulkan apakah 

hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika hasil belajar siswa sesuai atau 

melampaui indikator keberhasilan, maka media pembelajaran bola gantung dapat 

digunakan untuk meningkatkan minat, motivasi, dan hasil belajar siswa dalam 

belajar lompat jauh gaya hang style pada siswa SMP kelas VIII A. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

1.  Siklus I 

a.  Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran 

yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi proses 

pembelajaran penjas dengan meteri lompat jauh gaya menggantung 

(Hang Style). 

 b.  Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Siswa dibariskan dengan formasi 3 bersaf, guru memimpin berdoa 

setelah itu dilakukan persensi, kemudian guru menjelaskan meteri 

pelajaran lompat jauh gaya hang style dari cara awalan, tolakan, 

melayang dan pendaratan. 

Kegiatan berikutnya adalah pemanasan, waktu yang digunakan 

untuk pemanasan adalah 15 menit. Kegiatan pertama, siswa elakukan 

peregangan statis dan dinamis, guru memberi contoh dan membetulkan 

siswa yang gerakannya kurang benar, menegur siswa yang kurang 

serius dalam melakakukan pemanasan. 

Kegiatan selanjutnya adalah bermain hitam hijau, siswa dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu hitam dan hijau dengan peraturan apabila 
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guru memanggil hitam, maka kelompok hitam menghindar dengan cara 

berlari dan kelompok hijau harus mengejar kelompok hitam dengan 

cara berlari. Dan sebaliknya guru memanggil hijau maka kelompok 

hijau menghindar dengan cara berlari dan kelompok hitam harus 

mengejar kelompok hijau dengan cara berlari. 

Memasuki kegiatan inti selama 45 menit. Kegiatan inti pertama 

adalah melakukan awalan. Awalan dilakukan dengan berlari dengan 

kecepatan ynag disesuaikan, yang kedua tolakan , menolak dengan kaki 

nyang terkuat, yang ketiga melayang, gerakan badan melenting ke 

belakang, yang ke empat pendaratan , cara melakukan pendaratan 

dengan dua kaki secara bersama. 

Melakukan latihan tolakan dengan media bola gantung dengan cara 

siswa dibagi menjadi 2 regu laki-laki dan perempuan kemudian 

melakukan awalan ditempat kemudian menolak dengan kedua kaki ke 

depan dengan meleting ke belakang sambil meraih bola yang digantung 

pada jarak yang ditetapkan guru. Setelah itu dilanjutkan dengan lari 

awalan pada jarak yang telah dilakukan kemudian melakukan lompatan 

ke depan dengan meraih bola yang di gantung tersebut dengan 

melenting ke belakang. 

Bola gantung ditujukan untuk mendapatkan lompatan maksimal 

tapi bukan berarti gerakan terpaku pada bola melainkan itu sebagai 

usaha untuk mendapatkan lentingan ke belakang dalam lompat jauh 

gaya hang style. 
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Kegiatan penutup dialokasikan waktunya 10 menit. Peda kegiatan 

penutup siswa dikumpalkan untuk diadakan koreksi menyeluruh cara 

melakukan gerakan lompat jauh yag benar, kemudian memberikan 

kesempatan pada siswa untuk tanya jawab, dilanjutkan pendinginan, 

berdoa kemudian siswa dibubarkan. 

 C.   Observasi 

Hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dalam 

mengikuti pembelajaran lompat jauh siswa kurang berminat dan 

termotivasi,kurang antusias dalam mengikuti pembelajan lompat jauh. 

Pada siklus 1 dari 34 siswa kelas VIII A ada 10 orang yang sudah dapat 

melaksanakan lompat jauh gaya hang style dengan benar.Secara umum 

kehangatan suasana dalam pembelajaran siswa cukup aktif ini terlihat 

dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran dari pemanasan 

sampai pembelajaran. 

Pengisian lembar observasi dilakukan oleh guru, observasi 

berdasarkan pengamatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Pengisian lembar observasi kaitannya dengan sikap siswa selama 

mengikuti pembelajaran, pengadaan alat dan fasilitas yang digunakan 

selama pembelajaran. 

Tabel 4.1.  Pengamatan  Proses Pembelajaran Pada Siklus I 

No. Objek yang diamati 1 2 3 4 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan.  V   

2. Motivasi siswa selama mengikuti proses  V   
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pembelajaran. 

3. Kesungguh-sungguhan siswa   V  

4. Keseriusan siswa melakukan kegiatan.    V 

5. Keaktifan selama pembelajaran.    V 

6. Kehangatan suasana pembelajaran.   V  

7. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran   V  

8. Ketertiban siswa selama pembelajaran berlangsung.   V  

9. Ketepatan selesainya proses pembelajaran.    V 

10. Antusias Siswa dalam pembelajaran  V    

JUMLAH   : 30 

 

Prosentase = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

  𝑠𝑘𝑜𝑟   𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 100 % 

           
30

40
 𝑋 100 % = 75,00 % 

Keterangan : 

1 =  Tidak Baik 

2 =  Kurang Baik 

3 =  Cukup Baik 

4 =  Baik 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil prosentase sebasar 

75,00%, masih ada aspek-aspek yang mendapat kriteria kurang baik 

diantaranya memotivasi siswa, pengelolaan pembelajaran, antusias siswa. 

Ketiga aspek yang mendapat nilai kurang baik di atas merupakan 

kelemahan yang terjadi pada siklus I, dan akan dijadikan bahan kajian 

refleksi padada revisi yang akan dilakukan pada siklus II.      
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Pada siklus I, secara garis besar kegiatan belajar mengajar dengan 

metode pembelajaran dengan media bola gantung sudah dilaksanakan 

dengan cukup baik, walaupun peran guru masih sangat dominan untuk 

memberikan penjelasan dan arahan karena model tersebut masih dirasakan 

baru oleh siswa. 

 d.  Refleksi 

      Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. Guru kurang baik dalam memotivasi siswa sehingga minat dan 

motivasi siswa kurang. 

2. Siswa kurang bisa antusias selama pembelajaran berlangsung 

3. Kemampuan teknik tolakan pada siswa masih kurang sehingga 

hasil yang di capai belum maksimal.. 

e.   Deskripsi Data Hasil Pembelajaran Siklus I  

 Dibawah ini deskripsi data hasil belajar lompat jauh dan kriteria 

ketuntasan hasil belajar siklus I siswa kelas VIII A SMP N 1 

Randublatung kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013.  

Tabel 4.2. Hasil Belajar pada Siklus I 

No. Nama Siswa 

Penilaian 

Jumlah Ket Psikomotor Afektif kognitif 

1. Akamaludin  42,5 30 20 92,5 Tuntas 

2. Anita Dwi 35 22,5 16 73,5 Tidak 

3. Ayu Ulandari 42,5 22,5 18 83,0 Tuntas 

4. Azella Zhafira 35 22,5 18 75,5 Tuntas 

5. Bayu Febrianto 40 30 16 86,0 Tuntas 

6. Cindi Julia 35 30 16 81,0 Tuntas 
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No. Nama Siswa 

Penilaian 

Jumlah Ket Psikomotor Afektif kognitif 

7. Danu Purnama Aji 35 15 16 66,0 Tidak 

8. Deli Citra  32,5 22,5 16 71,0 Tidak 

9. Dyah Ayu 37,5 30 18 85,5 Tuntas 

10. Elham Ropananta 45 22,5 20 87,5 Tuntas 

11. Eva Amelia 35 22,5 18 75,5 Tuntas 

12. Ika Apriliana 35 22,5 18 75,5 Tuntas 

13. Iqbal Gozhali 37,5 22,5 18 78,0 Tuntas 

14. Miftakhu Faalah 37,5 22,5 18 78,0 Tuntas 

15. MohRobby Wijaya 40 22,5 18 80,5 Tuntas 

16. Nia Fatmawati 35 22,5 18 75,5 Tuntas 

17. Nimas Vita 37,5 22,5 16 76,0 Tuntas 

18. Novi Dewi Kartika 35 15 18 68,0 Tidak 

19. Nurfa Triananda 32,5 15 18 65,5 Tidak 

20. Puguh Johan 37,5 22,5 18 78,0 Tuntas 

21. Refi Sekar W. 35 22,5 18 75,5 Tuntas 

22. Reninda Febi 32,5 22,5 18 73,0 Tidak 

23. Riana Sekar 37,5 22,5 18 78,0 Tuntas 

24. Rizki Ayu Puspita  30 30 20 80,0 Tuntas 

25. Rizki Firmandana 37,5 22,5 20 80,0 Tuntas 

26. Rohma Hijayanti 30 22,5 16 68,5 Tidak 

27. Rosita 37,5 30 18 85,5 Tuntas 

28. Safika Avit Arfiani 35 22,5 16 73,5 Tidak 

29. Septi Alif Kurnia 32,5 22,5 16 71,0 Tidak 

30. Vitra Kharisma 35 30 18 83,0 Tuntas 

31. Wahyu Rahmawati 35 22,5 18 75,5 Tuntas 

32. Yudhistira 40 30 18 88,0 Tuntas 

33. Yusnia Dwi Astuti 37,5 30 18 85,5 Tuntas 

34 Yasin Tabela 37,5 30 16 83,5 Tuntas 

Rata-rata 36,32 24,04 17,65 78,01 73,53 

 

f.  Prosentase ketuntasan siswa : 

Siswa yang tuntas = 
25

34
 x 100% = 73,53 % 

Siswa yang tidak tuntas = 
9

34
 𝑥 100 % = 26,47 % 
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 Berdasarkan data diatas bahwa 26, 47 % dari jumlah siswa belum 

mencapai mencapai ketuntasan dan rata-rata kelas hanya 78,01 Hal 

tersebut menunjukkan bahwa target yang diinginkan peneliti yaitu 85 % 

dari jumlah siswa belum tercapai sehingga harus ditingkatkan lagi dengan 

siklus II. 

 Untuk mengurangi hambatan yang muncul pada siklus I, peneliti 

merencanakan tindakan siklus II yaitu (1) siswa diminta untuk mengikuti 

pembelajaran dengan media bola gantung lebih serius dan memperhatikan 

penjelasan dan peragaan, sehingga fokus dalam melaksanakan proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai target yang 

ditentukan. (2) Peneliti dan kolaborator lebih fokus dalam melaksanakan 

observasi sehingga dapat menguasai kelas dengan baik agar kualitas hasil 

belajar dapat tercapai dengan optimal. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran 

73 ,53 %

26,47  %

Diagram ketuntasan belajar

Tuntas

Tidak Tuntas
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yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi proses 

pembelajaran penjas dengan materi lompat jauh gaya menggantung 

(Hang Style). Pelaksanaan tindakan pada siklus II akan dimulai pada 

hari Rabu, 20 Maret 2013. 

 b.  Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Siswa dibariskan dengan formasi 3 bersaf, guru memimpin berdoa 

setelah itu dilakukan persensi, kemudian guru menjelaskan meteri 

pelajaran lompat jauh gaya hang style dari cara awalan, tolakan, 

melayang dan pendaratan. 

Kegiatan berikutnya adalah pemanasan, waktu yang digunakan untuk 

pemanasan adalah 15 menit. Kegiatan pertama, siswa melakukan 

peregangan statis dan dinamis, guru memberi contoh dan membetulkan 

siswa yang gerakannya kurang benar, menegur siswa yang kurang 

serius dlam melkakukan pemanasan. 

Kegiatan selanjutnya adalah bermain lompat katak, siswa ddibagi 

menjadi dua kelompok dengan peraturan guru memina sebagian siswa 

dari masing-masing kelompok untuk menjadi penghalang dan siswa 

satu kelompoknya harus melompati rekan satu kelompoknya, setelah 

sampai ujung siswa yang menjadi penghalang bergeser dan bergantian 

sebagai pelompat satu persatu.kelompok yang palimg cepat semua 

kelompoknya sudah melakukan lompart katak yang menang. 

Memasuki kegiatan inti selama 45 menit. Kegiatan inti pertama 

adalah melakukan awalan. Awalan dilakukan dengan berlari dengan 
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kecepatan yang disesuaikan, yang kedua tolakan , menolak dengan kaki 

nyang terkuat, yang ketiga melayang, gerakan badan melenting ke 

belakang, yang ke empat pendaratan , cara melakukan pendaratan 

dengan dua kaki secara bersama. 

Melakukan latihan tolakan dengan media bola gantung dengan cara 

siswa dibagi menjadi 2 regu laki-laki dan perempuan kemudian 

melakukan awalan ditempat kemudian menolak dengan kedua kaki ke 

depan dengan meleting ke belakang sambil meraih bola yang digantung 

pada jarak yang ditetapkan guru. Setelah itu dilanjutkan dengan lari 

awalan pada jarak yang telah dilakukan kemudian melakukan lompatan 

ke depan dengan meraih bola yang di gantung tersebut dengan 

melenting ke belakang. 

Bola gantung ditujukan untuk mendapatkan lompatan maksimal 

tapi bukan berarti gerakan terpaku pada bola melainkan itu sebagai 

usaha untuk mendapatkan lentingan ke belakang dalam lompat jauh 

gaya hang style. 

Kegiatan penutup dialokasikan waktunya 10 menit. Peda kegiatan 

penutup siswa dikumpalkan untuk diadakan koreksi menyeluruh cara 

melakukan gerakan lompat jauh yag benar, kemudian memberikan 

kesempatan pada siswa untuk tanya jawab, dilanjutkan pendinginan, 

berdoa kemudian siswa dibubarkan. 
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 C. Observasi 

Hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dalam 

mengikuti pembelajaran lompat jauh minat dan motivasi siswa sudah 

mengalami peningkatan dalam mengikuti pembelajan lompat jauh gaya 

hang style. Pada siklus II dari 34 siswa kelas VIII A hampir semua 

siswa dapat melaksanakan lompat jauh gaya hang style dengan benar. 

Secara umum kehangatan suasana dalam pembelajaran siswa cukup 

aktif ini terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dari pemanasan sampai pembelajaran. 

Pengisian lembar observasi dilakukan oleh guru, observasi 

berdasarkan pengamatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Pengisian lembar observasi kaitannya dengan sikap siswa selama 

mengikuti pembelajaran, pengadaan alat dan fasilitas yang digunakan 

selama pembelajaran. 

Tabel 4.3.Lembar Pengamatan Proses Pembelajaran Siklus II 

No. Objek yang diamati 1 2 3 4 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan.   V  

2. Motivasi siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

  V  

3. Kesungguh-sungguhan siswa   V  

4. Keseriusan siswa melakukan kegiatan.    V 

5. Keaktifan selama pembelajaran.    V 

6. Kehangatan suasana pembelajaran.    V 
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7. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran    V 

8. Ketertiban siswa selama pembelajaran berlangsung.    V 

9. Ketepatan selesainya proses pembelajaran.    V 

10. Antusias Siswa dalam pembelajaran    V  

JUMLAH   : 36 

 

Prosentase = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

  𝑠𝑘𝑜𝑟   𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 100 % 

          
36

40
 𝑋 100% = 90,00% 

Keterangan : 

1 =  Tidak Baik     2 =  Kurang Baik 

3 =  Cukup baik     4 =  Baik 

Berdasarkan tabel diatas tampak aspek-aspek yang diamati pada 

kegiatan belajar mengajar (siklus II) yang dilaksanakan oleh kolaborator     

( peneliti ) mendapat penilaian baik dari pengamat. Ini terbukti dengan 

hasil prosentase sebesar 90,00%. Namun demikian penilaian tersebut 

belum merupakan hasil yang optimal, untuk itu ada beberapa aspek yang 

perlu mendapat perhatian dalam penyempurnaan penerapan pembelajaran 

selanjutnya. Aspek-aspek tersebut adalah motivasi siswa, minat siswa dan 

kesungguhan siswa.  

Dengan penyempurnaan aspek-aspek di atas dalam pembelajaran 

lompat jauh dengan media bola gantung diharapkan siswa dapat lebih 

bersemangat lagi dalam mengikuti pembelalajaran sehingga dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal. 
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d.  Refleksi 

       Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (siklus II) diperoleh 

informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang 

belum sempurna misalnya suasana pembelajaran yang 

kurang,tetapi persentasi pelaksanaannya setiap aspek cukup besar. 

2. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa 

semangat dan aktif selama proses belajar berlangsung. 

3. Kekurangan pada siklus I sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga menjadi lebih baik.. 

4. Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 

e.   Deskripsi Data Hasil Pembelajaran Siklus II 

  Dibawah ini deskripsi data hasil belajar lompat jauh dan kriteria 

ketuntasan hasil belajar siklus II siswa kelas VIII A SMP N 1 

Randublatung kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Tabel 4.4. Hasil Ketuntasan Belajar pada Siklus II 

No. Nama Siswa 
ketuntasan belajar siswa Nilai 

Akhir Ket Psikomotor Afektif Kognitif 

1. Akamaludin 42,5 30 20 92,50 Tuntas 

2. Anita Dwi 37,5 22,5 20 80,00 Tuntas 

3. Ayu Ulandari 42,5 30 20 92,50 Tuntas 

4. Azella Zhafira 37,5 22,5 18 78,00 Tuntas 

5. Bayu Febrianto 42,5 30 16 88,50 Tuntas 

6. Cindi Julia 40 30 20 90,00 Tuntas 

7. Danu Purnama Aji 35 22,5 16 73,50 Tidak 

8. Deli Citra 32,5 22,5 16 71,00 Tidak 
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No. Nama Siswa 
ketuntasan belajar siswa Nilai 

Akhir Ket Psikomotor Afektif Kognitif 

9. Dyah Ayu 40 22,5 20 82,50 Tuntas 

10. Elham Ropananta 47,5 30 20 97,50 Tuntas 

11. Eva Amelia 40 30 20 90,00 Tuntas 

12. Ika Apriliana 37,5 22,5 20 80,00 Tuntas 

13. Iqbal Gozhali 42,5 30 20 92,50 Tuntas 

14. Miftakhu Faalah 40 30 20 90,00 Tuntas 

15. Moh Robby Wijaya 42,5 30 18 90,50 Tuntas 

16. Nia Fatmawati 37,5 22,5 20 80,00 Tuntas 

17. Nimas Vita 40 22,5 20 82,50 Tuntas 

18. Novi Dewi Kartika 32,5 22,5 18 73,00 Tidak 

19. Nurfa Triananda 40 30 18 88,00 Tuntas 

20. Puguh Johan 42,5 30 20 92,50 Tuntas 

21. Refi Sekar 42,5 30 20 92,50 Tuntas 

22. Reninda Febi 42,5 22,5 20 85,00 Tuntas 

23. Riana Sekar 42,5 30 18 90,50 Tuntas 

24. Rizki Ayu Puspita 32,5 23 20 75,50 Tuntas 

25. Rizki Firmandana 45 30 18 93,00 Tuntas 

26. Rohma Hijayanti 35 23 20 78,00 Tuntas 

27. Rosita 40 30 18 88,00 Tuntas 

28. Safika Avit Arfiani 35 30 20 85,00 Tuntas 

29. Septi Alif Kurnia 37,5 23 20 80,50 Tuntas 

30. Vitra Kharisma 40 30 20 90,00 Tuntas 

31. Wahyu Rahmawati 37,5 23 20 80,50 Tuntas 

32. Yudhistira 45 30 18 93,00 Tuntas 

33. Yusnia Dwi Astuti 37,5 23 20 80,50 Tuntas 

34 Yasin Tabela 37,5 30 18 85,50 Tuntas 

Rata-rata 39,49 26,76 19,12 85,37 91,18 

 

f.  Prosentase ketuntasan belajar pada siklus 2: 

Siswa yang tuntas = 
31

34
 X 100 % = 91,18 % 

Siswa yang tidak tuntas =
3

34
 X 100 % = 8,82 % 
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 Data di atas menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran lompat jauh dengan media bola gantung pada siklus II nilai 

rata-rata meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang tuntas, yaitu sebesar 91,18 % siswa (31 anak) dari jumlah 

keseluruhan 34 siswa memiliki nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar 75. 

3.  Analisa Data Angket 

3.1. Angket Motivasi 

Angket yang diberikan pada siswa setelah siswa melaksanakan proses 

pembelajaran dengan metode demontrasi (siklus II) dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 24 butir dan jumlah responden 34 siswa untuk 

mengetahui motivasi siswa terhadap pembelajaran lompat jauh dengan 

media bola gantung. Berdasarkan hasil angket siswa pada lampiran 

diperoleh hasil analisis angket motivasi pada tabel berikut: 

91,18 %

8,82 %

Diagram Ketuntasan Belajar

Tuntas

Tidak Tuntas



71 
 

 
 

Tabel 4.5. Rekapitulasi Angket Motivasi Siswa dalam Pembelajaran 

Lompat Jauh dengan Media Bola Gantung. 

 

No 

Soal 

SS  S TS STS 
JUMLAH 

JML % JML % JML % JML % 

1 12 35,29  19 55,88 3 8,82 0 0,00 34 

2 18 52,94 14 41,18 2 5,88 0 0,00 34 

3 10 29,41 22 64,71 2 5,88 0 0,00 34 

4 19 55,88 13 38,24 2 5,88 0 0,00 34 

5 11 32,35 22 64,71 1 2,94 0 0,00 34 

6 14 41,18 17 50,00 3 8,82 0 0,00 34 

7 18 52,94 16 47,06 0 0,00 0 0,00 34 

8 17 50,00 15 44,12 2 5,88 0 0,00 34 

9 9 26,47 23 67,65 2 5,88 0 0,00 34 

10 16 47,06 14 41,18 4 11,76 0 0,00 34 

11 8 23,53 20 58,82 6 17,65 0 0,00 34 

12 8 23,53 20 58,82 5 14,71 1 2,94 34 

13 12 35,29 18 52,94 2 5,88 2 5,88 34 

14 13 38,24 21 61,76 0 0,00 0 0,00 34 

15 13 38,24 17 50,00 4 11,76 0 0,00 34 

16 16 47,06 14 41,18 4 11,76 0 0,00 34 

17 19 55,88 12 35,29 3 8,82 0 0,00 34 

18 15 44,12 12 35,29 6 17,65 1 2,94 34 

19 9 26,47 16 47,06 5 14,71 4 11,76 34 

20 4 11,76 17 50,00 9 26,47 4 11,76 34 

21 10 29,41 20 58,82 3 8,82 1 2,94 34 

22 15 44,12 14 41,18 4 11,76 1 2,94 34 

23 9 26,47 17 50,00 6 17,65 2 5,88 34 

24 13 38,24 14 41,18 5 14,71 2 5,88 34 

rata-rata  = 37,75   49,88   10,17   2,21   

 

Grafik hasil angket motivasi pembelajaran lompat jauh dengan media Bola 

Gantung. 
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Keterangan  : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran lompat jauh dengan media bola gantung adalah positif. 

Berdasarkan jumlah rata-rata dalam persen menunjukkan bahwa 37,75% 

siswa sangat setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut, 49,88 % siswa 

setuju, 10,17 % siswa tidak setuju dan hanya 2,21 % siswa yang sangat 

tidak setuju. Ini dapat dikatakan bahwa siswa menyukai metode 

pembelajaran yang disajikan guru. 
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3.2. Angket Minat Siswa 

 Angket yang diberikan pada siswa setelah siswa melaksanakan 

proses pembelajaran dengan metode demontrasi (siklus II) dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 30 butir dan jumlah responden 34 siswa untuk 

mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran lompat jauh dengan media 

bola gantung. Berdasarkan hasil angket siswa pada lampiran diperoleh 

hasil analisis angket motivasi pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Rekapitulasi Angket Minat Siswa dalam Pembelajaran 

Lompat Jauh dengan Media Bola Gantung. 

 

 

No 

Soal 

SS S TS STS 
JUMLAH 

JML % JML % JML % JML % 

1 24 70,59 10 29,41 0 0,00 0 0,00 34 

2 14 41,18 18 52,94 2 5,88 0 0,00 34 

3 4 11,76 10 29,41 18 52,94 2 5,88 34 

4 13 38,24 20 58,82 1 2,94 0 0,00 34 

5 22 64,71 12 35,29 0 0,00 0 0,00 34 

6 21 61,76 13 38,24 0 0,00 0 0,00 34 

7 10 29,41 20 58,82 4 11,76 0 0,00 34 

8 14 41,18 16 47,06 3 8,82 1 2,94 34 

9 9 26,47 21 61,76 4 11,76 0 0,00 34 

10 12 35,29 20 58,82 2 5,88 1 2,94 34 

11 5 14,71 1 2,94 22 64,71 6 17,65 34 

12 1 2,94 4 11,76 15 44,12 14 41,18 34 

13 11 32,35 17 50,00 6 17,65 0 0,00 34 

14 15 44,12 16 47,06 3 8,82 0 0,00 34 

15 10 29,41 18 52,94 5 14,71 1 2,94 34 

16 10 29,41 11 32,35 9 26,47 4 11,76 34 

17 15 44,12 18 52,94 1 2,94 0 0,00 34 

18 10 29,41 20 58,82 4 11,76 0 0,00 34 

19 7 20,59 18 52,94 8 23,53 1 2,94 34 

20 14 41,18 9 26,47 7 20,59 4 11,76 34 

21 4 11,76 9 26,47 19 55,88 2 5,88 34 

22 11 32,35 20 58,82 2 5,88 1 2,94 34 
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No 

Soal 

SS S TS STS 

JUMLAH JML % JML % JML % JML % 

23 18 52,94 15 44,12 1 2,94 0 0,00 34 

24 16 47,06 17 50,00 1 2,94 0 0,00 34 

25 17 50,00 13 38,24 4 11,76 0 0,00 34 

26 12 35,29 20 58,82 2 5,88 0 0,00 34 

27 3 8,82 6 17,65 15 44,12 10 29,41 34 

28 13 38,24 20 58,82 1 2,94 0 0,00 34 

29 13 38,24 17 50,00 4 11,76 0 0,00 34 

30 6 17,65 11 32,35 5 14,71 12 35,29 34 

Rata-rata 34,71   43,14   16,47   5,78   

 

Grafik hasil angket minat pembelajaran lompat jauh dengan media bola 

gantung. 

 

Keterangan  : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran lompat jauh dengan media bola gantung adalah positif. 
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Berdasarkan jumlah rata-rata dalam persen menunjukkan bahwa 43,14 % 

siswa setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut 5,78 % siswa sangat 

tidak setuju. Ini dapat dikatakan bahwa siswa tertarik dan senang 

mengikuti metode pembelajaran yang disajikan guru. 

4.2.      Pembahasan 

 Ketuntasan hasil belajar siswa melalui hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran pertemuan terbimbing memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

terlihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan peneliti/kolaborator (ketuntasan belajar meningkat dari siklus 

I dan II). Pada siklus I ketuntasan hasil belajar mencapai 73,53 % 

sedangkan pada siklus II ketuntasan hasil belajar mencapai 91,18 %. Hal 

ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa sebesar 17,65 %. 

 Sedangkan untuk proses pembelajaran berdasarkan analisis data 

diperoleh bahwa aktivitas siswa selama proses belajar mengajar dengan 

media bola gantung dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini 

berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukan 

dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa setiap siklus yang terus 

meningkat. Dalam proses belajar mengajar siswa terlihat semangat, 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, melakukan kegiatan 

dengan sungguh-sungguh. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa 

sangat aktif mengikuti pembelajaran dengan media. 
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 Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan sesuatu, bila mereka melihat bahwa sesuatu itu 

menguntungkan, mereka pun berminat. Ini kemudian mendatangkan 

kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun akan berkurang ( Elizabet 

B. Hurlock; 114). 

 Begitu pula untuk belajar sangat diperlukan adanya minat dan 

motivasi. Motivation is an essential condition of learning (dalam bukunya 

Sardiman, 2010 : 84). Bahwa hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada 

motivasi dan motivasi dapat muncul jika ada minat. Makin tepat motivasi 

yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu.    

Dalam pembelajaran lompat jauh gaya hang style dengan media 

bola gantung berhasil menumbuhkan kepuasan dan motivasi dalam 

belajar. Ini dapat ditujukkan dari hasil pengisian angket tanggapan siswa 

terhadap model pembelajaran dengan media bola gantung berdasarkan 

analisis angket siswa dapat diketahui bahwa tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran lompat jauh menggunakan media bola gantung termasuk 

positif. Ini ditunjukkan dengan 49,88% jawaban siswa setuju dan  

menyatakan bahwa siswa tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran 

dengan media bola gantung. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

memberikan respon positif terhadap pembelajaran lompat jauh sehingga 

siswa menjadi berminat dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran lompat jauh gaya hang style dengan 

media bola gantung dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

 Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “ Upaya Meningkatkan Minat, 

Motivasi, dan Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Hang Style dengan Media Bola 

Gantung bagi Siswa Kelas VIII A SMP N 1 Randublatung, Kabupaten Blora 

Tahun 2012/2013” menghasilkan Kesimpulan sebagai berikut: 

 Pembelajaran lompat jauh gaya hang style dengan media bola gantung 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(73,53 %) dan siklus II (91,18 %). 

 Pembelajaran lompat jauh gaya hang style dengan media bola gantung 

mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan minat dan motivasi 

belajar siwa yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan 

bahwa siswa tertarik dan berminat dangn metode pembelajaran tersebut sehingga 

mereka menjadi suka dan termotivasi untuk belajar. Ini ditunjukan dengan 49,88% 

pada angket motivasi dan 43,14 % pada angket motivasi menjawab setuju dengan 

pembelajaran menggunakan media sehinggga dapat disimpulkan bahwa dengan 

media bola gantung dalam pembelajaran lompat jauh gaya hang style bisa 

meningkatkan minat dan motivasi siswa. 
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5.2. Saran 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar lebih efektif dan lebih memberikan  hasil yang optimal bagi 

siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran penjasorkes khususnya lompat jauh gaya hang style, 

sebaiknya guru menggunakan media yang menarik dan mengaktifkan 

siswa sehingga selama proses pembelajaran siswa merasa senang dan 

bersemangat dalam belajar. Salah satu media yang dapat 

diimplementasikan yaitu media bola gantung. 

2.   Guru diharapkan dapat memilih dan menerapkan metode serta media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran, sehingga keefektifan 

kegiatan belajar mengajar dapat tercapai dan suasana pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan.  

3. Siswa sebaiknya memotivasi diri dalam belajar, khususnya dari faktor 

instrinsik agar mencapai hasil yang maksimal. 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
 

 

Daftar Nama Siswa Kelas VIII A 

 

NO 

 

No. Induk 
 

Nama Siswa 

 

Ket 

1. 10562 Akamaludin L 

2. 10563 Anita Dwi P 

3. 10564 Ayu Ulandari P 

4. 10565 Azella Zhafira P 

5. 10566 Bayu Febrianto L 

6. 10567 Cindi Julia P 

7. 10568 Danu Purnama Aji L 

8. 10569 Deli Citra P 

9. 10570 Dyah Ayu P 

10. 10571 Elham Ropananta L 

11. 10572 Eva Amelia P 

12. 10573 Ika Apriliana P 

13. 10575 Iqbal Gozhali L 

14. 10576 Miftakhu Faalah L 

15. 10577 Moh Robby Wijaya L 

16. 10578 Nia Fatmawati P 

17. 10579 Nimas Vita P 

18. 10580 Novi Dewi Kartika P 

19. 10581 Nurfa Triananda P 

20. 10582 Puguh Johan L 

21. 10583 Refi Sekarwardhani P 

22. 10584 Reninda Febi P 

23. 10585 Riana Sekar P 

24. 10586 Rizki Ayu Puspita P 

25. 10587 Rizki Firmandana L 

26. 10588 Rohma Hijayanti P 

27. 10589 Rosita P 

28. 10590 Safika Avit Arfiani P 

29. 10591 Septi Alif Kurnia P 

30. 10592 Vitra Kharisma P 

31. 10593 Wahyu Rahmawati P 

32. 10594 Yudhistira L 

33. 10595 Yusnia Dwi Astuti P 

34.  Yasin Tabela P 
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Lampiran 5 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah     :   SMP N 1 RANDUBLATUNG 

Kelas   :   VIII 

Mata Pelajaran   :  Penjasorkes 

Semester   :   II (dua ) 

Standar Kompetensi    :   1. Mampu mempraktikan teknik dasar atletik dengan baik dan benar serta menerapkan  nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya. 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

 

Materi 

Pokok/ 

Pembelaja

ran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

dan 

Alat 

Belajar 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

1. Mempraktikan 

variasi dan 

kombinasi 

teknik dasar 

lanjutan atletik 

dengan 

koordinasi yang 

baik serta   nilai  

,percaya 

diri,keberanian,  

menjaga 

keselamatan 

 

Lompat 

jauh   

gaya 

melenting 

 

 Melakukan variasi 

dan kombinasi teknik 

dasar lompat jauh 

gaya me- melenting 

(awalan, tolakan, 

sikap diudara dan 

mendarat) dengan  

koordinasi yang baik 

secara berpasangan 

atau kelompok 

 Lomba lompat jauh 

 

Aspek  Psikomotor 

 Melakukan variasi 

dan kombinasi 

tehnik dasar lompat 

jauh gaya melenting 

(awalan, tolakan, 

sikap diudara dan 

mendarat) dengan  

koordinasi yang baik 

 Lomba lompat jauh 

gaya melenting 

 

Tes 

praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

Tes Contoh 

Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda/uraian 

 

Lakukan 

variasi 

dan 

kombinas

i    tehnik 

dasar 

lompat 

jauh gaya 

melentin

g dengan  

koordina

si yang 

 

2x40 

menit 

 

Buku 

teks, 

buku 

refere

nsi, 

peluit,

jam,L

apang

an, 

cangk

ul,ker

ucut. 



87 

 

 

 

Lampiran 5 

 

diri dan orang 

lain, bersedia 

berbagi tempat 

dan   peralatan 

**) 

 

 

gaya melenting 

dengan peraturan 

yang dimodifikasi 

untuk menanamkan 

nilai kebera nian dan 

percaya     diri 

dengan peraturan 

yang dimodifikasi 

Aspek  Kognitif 

 Mengetahui bentuk 

latihan variasi dan 

kombinasi teknik 

dasar lompat jauh 

gaya melenting 

(awalan, tolakan, 

sikap diudara dan 

mendarat) dengan  

koordinasi yang baik 

 

Aspek Afektif 

 Percaya 

diri,keberanian,  

menjaga 

keselamatan diri 

dan orang lain, 

bersedia berbagi 

tempat dan   

peralatan. 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

singkat 

 

 

 

 

 

Lembar 

observasi 

baik ! 

Posisi 

badan 

yang 

benar 

saat di 

udara, 

adalah .... 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri,kebera

nian,  

menjaga 

keselamata

n diri dan 

orang lain, 

bersedia 

berbagi 

tempat dan   

peralata 
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Lampiran 6 

Rencana Pembelajaran Siklus I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

               

Sekolah          :  SMP N 1 RANDUBLATUNG 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Pokok Bahasan :  Lompat Jauh Gaya Hang Style 

Kelas/Semester  :  VIII/ II 

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

 

Standar Kompetensi*   

1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar 

1.2. Mempraktikan variasi dan kombinasi teknik dasar atletik lanjutan dengan 

koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian,  

menghargai lawan,bersedia berbagi tempat dan peralatan *.     

A. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat melakukan teknik dasar awalan , dengan benar 

b. Siswa dapat melakukan kombinasi teknik dasar awalan,  menolak, posisi 

di udara dan mendarat, dengan benar 

c. Siswa dapat melakukan lompat jauh gaya melenting dengan peraturan 

yang     dimodifikasi, dengan benar. 
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Lampiran 6 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

B. Materi Pembelajaran 

 Teknik Dasar Lompat Jauh Gaya Melenting (Hang Style) 

C. Metode Pembelajaran 

- Demokrasi  

- Praktek  

D.   Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 (2 x 40 Menit) 

1 . Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

      2. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melakukan teknik dasar awalan, dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut : 
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Lampiran 6 

 Siswa dibariskan untuk melakukan awalan lompat jauh. 

 Melakukan lari cepat pada lintasan dan bertumpu pada papan 

tumpuan. 

  Melakukan tolakan, sikap badan diudara dan pendaratan dengan 

bola ganntung yang digantungkan pada 2 tiang di samping bak pasir 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

 Melakukan teknik dasar menolak dari posisi berdiri di tempat 

menghadap tempat pendaratan dilanjutkan posisi melangkah. 

 Melakukan teknik dasar menolak dari atas balok tumpuan 

menghadap tempat pendaratan. 

 Melakukan teknik dasar  menolak menghadap tempat 

pendaratan dari posisi melangkah. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak 

 siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 

 bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar 

sesuai dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi 

kesempatan untuk memperbaiki target waktu. 

2) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 



91 

 

 

 

Lampiran 6 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  

 siswa mempelajari tugas gerak dan indicator 

keberhasilannya 

 siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali menjadi 

pelaku dan siapa yang menjadi pengamat. 

 Siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran 

bilamana pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
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 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 guru menjelaskan materi yang sudah dilakukan; 

 guru meminta salah satu anak yang melaakuka gerakan lompatan 

yang benar; 

 guru meminta salah satu anak yang gerakan melompatnya masih 

keliru; 

 guru memberikan tugas kepada siswa untuk latihan gerakan 

melompat. 

     Pertemuan ke 2 (2 x 40 Menit) 

1 . Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

      2. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melakukan lompat jauh gaya melenting dengan media bola gantung 

yang sudah diletakkan disamping bak pasir dengan tiang.  

 

 

30-40 m 30-40 m 
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak 

 siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 

 siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk 

mencapai ketuntasan tugas ajar 

 siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu 

yang telah ditentukan sendiri 

 bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar 

sesuai dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi 

kesempatan untuk memperbaiki target waktu. 

 

2) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  

 siswa mempelajari tugas gerak dan indicator 

keberhasilannya 

 siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali 

menjadipelakudansiapa yang menjadi pengamat. 

 Siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran 

bilamana pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan. 
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 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

3.  Kegiatan Penutup (20 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 
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 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik; 

E.  Sumber Belajar 

- Ruang terbuka yang datar dan aman 

- Buku teks 

- Buku referensi, , Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas VIII,   

- Lembar Kerja Proses Belajar, Samsudin, Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan SMP. 

D.  Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Aspek  Psikomotor  

 Melakukan variasi dan 

kombinasi tehnik dasar 

lompat jauh gaya 

melenting (awalan, 

 

Tes 

praktik 

(Kinerja) 

 

 

Tes Contoh 

Kinerja 

 

 

   

Lakukan variasi dan 

kombinasi    tehnik dasar 

lompat jauh gaya melenting 

dengan  koordinasi yang baik 
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Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

tolakan, sikap diudara 

dan mendarat) dengan  

koordinasi yang baik 

Aspek  Kognitif 

 Mengetahui bentuk 

latihan variasi dan 

kombinasi teknik dasar 

lompat jauh gaya 

melenting (awalan, 

tolakan, sikap diudara 

dan mendarat) dengan  

koordinasi yang baik 

Aspek Afektif  

 Percaya diri,keberanian,  

menjaga keselamatan 

diri dan orang lain, 

bersedia berbagi tempat 

dan   peralata 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes 

observasi 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda/uraian 

singkat 

 

 

 

 

 

Lembar  

observasi 

! 

 

 

 

 

Posisi badan yang benar saat 

di udara, adalah . 

 

 

 

 

 

Percaya diri,keberanian,  

menjaga keselamatan diri 

dan orang lain, bersedia 

berbagi tempat dan   

peralatan 

 1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (psikomotor):   

 Lakukan teknik dasar melempar lembing gaya menyamping 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 
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  Jumlah skor yang diperoleh 

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

  Jumlah skor maksimal 

- Pengamatan sikap (afeksi):   

Lakukan teknik dasar lompat jauh gaya hang style 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 ujian menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  

Tiap perilaku yang di cek ( √ ) mendapat nilai 1 

                       Jumlah skor yang diperoleh 

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

                       Jumlah skor maksimal   

-  Kuis (kognisi): 

Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan 

mengenai konsep gerak dalam teknik dasar  

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 + 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 + 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑢𝑖𝑠 

  Jumlah skor yang diperoleh 

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

  Jumlah skor maksimal 

- Nilai akhir yang diperoleh siswa = 

    

 

- Hasil lompatan 

Indikator : 

- Di samping bak pasir terdapat 3 pembatas yang ditentukan peneliti 

- Siswa yang tidak dapat melebihi pembatas 1 mendapat nilai 1 

- Siswa yang jatuh di antara pembatas 1-2 mendapat nilai 2-3 

- Siswa yang jatuh diantara pembatas 2-3 menndapat nilai 4 

 2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN 

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR LOMPAT JAUH GAYA MELENTING 

Aspek Yang Dinilai 

Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

1. Gerakan kaki  saat menolak ke depan atas 

2. Posisi badan saat di udara melenting 

3. Pendaratan awal telapak kaki saat mendarat 

menggunakan tumit kaki 

4. Posisi badan dibawa ke depan saat akan mendarat 
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5. Hasil lompatan siswa 

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20  

 

RUBRIK PENILAIAN 

PERILAKU DALAM LOMPAT JAUH GAYA MELENTING 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Semangat  

2.  Antusias siswa selama pembelajaran  

3.  Percaya diri/keberanian ( bersungguh-sungguh dalam bermain)  

4.  Bersedia berbagi tempat dan peralatan  

Jumlah  

Jumlah Skor Maksimal = 4  

 

ANALISIS KETUNTASAN BELAJAR 

Indikator 

Penilaian 

JML 

Keterang

an Psikomotor Afeksi Kognisi 

- Melakukan 

teknik dasar 

lompat jauh 

gaya 
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menggantun 

dengan  : 

- Awalan 

- Tolakan 

- Sikap 

badan 

diudara 

- Mendarat 

- Hasil 

lompatan 

 

Keterangan : Batas tuntas lihat SKBM  

 

 Randublatung, 27 Februari  2013 

Guru Penjasorkes 
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Rencana pembelajaran siklus II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

               

Sekolah          :  SMP N 1 RANDUBLATUNG 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Pokok Bahasan :  Lompat Jauh Gaya Hang Style 

Kelas/Semester  :  VIII/ II 

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

 

Standar Kompetensi*   

1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar 

1.2. Mempraktikan variasi dan kombinasi teknik dasar atletik lanjutan dengan 

koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian,  

menghargai lawan,bersedia berbagi tempat dan peralatan *.     

A. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat melakukan teknik dasar awalan , dengan benar 

b. Siswa dapat melakukan kombinasi teknik dasar awalan,  menolak, posisi 

di udara dan mendarat, dengan benar 
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c. Siswa dapat melakukan lompat jauh gaya melenting dengan peraturan 

yang     dimodifikasi, dengan benar. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

B. Materi Pembelajaran 

 Teknik Dasar Lompat Jauh Gaya Melenting (Hang Style) 

C. Metode Pembelajaran 

- Demontrasi  

- Praktek  

D.   Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 (2 x 40 Menit) 

1 . Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

      2. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
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 Melakukan awalan dan tolakan 

 Melakukan teknik dasar awalan, dengan rincian kegiatan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 Siswa melakukan lari secepat-cepatnya untuk menentukan jarak 

awalan. 

 Tanpa mengupah kecepatan melakukan tolakan dari balok 

tumpuan.. 

  Melakukan tolakan, yaitu dengan permainan lompa katak ,dengan 

rincian kegiatan sebagai berikut : 

 

 Siswa melakukan permainan lompat katak tujuan meningkatkan 

kekuatan tolakan. 

 Siswa dibagi menjadi 2 kelompok putra dan putri untuk 

melakukan permainan lompat katak. 

 Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

kelancaran pembelajaran.  
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak 

 siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 

 siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk 

mencapai ketuntasan tugas ajar 

 siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu 

yang telah ditentukan sendiri 

 bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar 

sesuai dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi 

kesempatan untuk memperbaiki target waktu. 

2) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  

 siswa mempelajari tugas gerak dan indicator 

keberhasilannya 

 siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali 

menjadipelakudansiapa yang menjadi pengamat. 

 Siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran 

bilamana pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan. 
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 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 siswa dibariskan dan guru mengevaluasi gerakan lompat jauh dalam 

pembelajaran tersebut; 
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 melakukan tanya jawab dengan siswa kesulitan apa yang dialami 

selama belajar lompat jauh tersebut. 

 guru memberikan tugas kepada siswa untuk latihan gerakan lompat 

jauh. 

     Pertemuan ke 2 (2 x 40 Menit) 

1 . Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

Pemanasan dengan permainan BANGAU : 

 

 

 

 

 

 

Siswa dibagi menjadi 2 kelompok dengan nama hitam dan hijau, siswa 

harus mendengarkan aba-aba dari guru, apa bila guru menyebut warna 

hijau maka hijau harus mengerjar hitam, begitu sebaliknya tapi semua nya 

hanya menggunakan satu kaki 

      2. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
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 Melakukan lompat jauh gaya melenting dengan media bola gantung 

yang sudah diletakkan disamping bak pasir dengan tiang. 

 

 

 

 

 

 

 Bola yang digantung dimulai dari jarak yang paling dekat dengan 

balok tumpuan sampai pada jarak maksimal yang bisa dilakukan 

oleh siswa. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak 

 siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 

 siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk 

mencapai ketuntasan tugas ajar 

 siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu 

yang telah ditentukan sendiri 

 bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar 

sesuai dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi 

kesempatan untuk memperbaiki target waktu. 

2) Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 

30-40 m 30-40 m 
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 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  

 siswa mempelajari tugas gerak dan indicator 

keberhasilannya 

 siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali 

menjadipelakudansiapa yang menjadi pengamat. 

 Siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran 

bilamana pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
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 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

3.  Kegiatan Penutup (20 Menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 siswa dibariskan, persensi, berdoa dan dibubarkan. 

E.  Sumber Belajar 

- Ruang terbuka yang datar dan aman 

- Buku teks 

- Buku referensi, , Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas VIII,   

- Lembar Kerja Proses Belajar, Samsudin, Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 

 

D.  Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Aspek  Psikomotor  

 Melakukan variasi dan 

 

Tes 

 

Tes Contoh 

   

Lakukan variasi dan 
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Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

kombinasi tehnik dasar 

lompat jauh gaya melenting 

(awalan, tolakan, sikap 

diudara dan mendarat) 

dengan  koordinasi yang 

baik 

Aspek  Kognitif 

 Mengetahui bentuk latihan 

variasi dan kombinasi 

teknik dasar lompat jauh 

gaya melenting (awalan, 

tolakan, sikap diudara dan 

mendarat) dengan  

koordinasi yang baik 

Aspek Afektif  

 Percaya diri,keberanian,  

menjaga keselamatan diri 

dan orang lain, bersedia 

berbagi tempat dan   

peralata 

praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes 

observasi 

 

Kinerja 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda/uraian 

singkat 

 

 

 

 

 

Lembar  

observasi 

kombinasi    tehnik dasar 

lompat jauh gaya 

melenting dengan  

koordinasi yang baik ! 

 

 

 

 

Posisi badan yang benar 

saat di udara, adalah . 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri,keberanian,  

menjaga keselamatan diri 

dan orang lain, bersedia 

berbagi tempat dan   

peralatan 

 1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (psikomotor):   

 Lakukan teknik dasar melempar lembing gaya menyamping 

Keterangan: 
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Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

  Jumlah skor yang diperoleh 

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

  Jumlah skor maksimal 

 

- Pengamatan sikap (afeksi):   

Lakukan teknik dasar lompat jauh gaya hang style 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 ujian menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  

Tiap perilaku yang di cek ( √ ) mendapat nilai 1 

                       Jumlah skor yang diperoleh 

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

                       Jumlah skor maksimal   

-  Kuis (kognisi): 

Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan 

mengenai konsep gerak dalam teknik dasar  

Keterangan: 
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𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑠𝑖𝑘𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 + 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑓 

Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

 

  Jumlah skor yang diperoleh 

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

  Jumlah skor maksimal 

- Nilai akhir yang diperoleh siswa = 

    

 

- Hasil lompatan 

Indikator : 

- Di samping bak pasir terdapat 3 pembatas yang ditentukan peneliti 

- Siswa yang tidak dapat melebihi pembatas 1 mendapat nilai 1 

- Siswa yang jatuh di antara pembatas 1-2 mendapat nilai 2-3 

- Siswa yang jatuh diantara pembatas 2-3 mendapat nilai 4 

2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN 

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR LOMPAT JAUH GAYA MELENTING 

Aspek Yang Dinilai 

Kualitas Gerak 

1 2 3 4 
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1. Gerakan awalan tanpa mengubah kecepatan 

2. Gerakan kaki  saat menolak ke depan atas 

3. Posisi badan saat di udara melenting 

4. Posisi badan dibawa ke depan saat akan 

mendarat 

5. Hasil lompatan siswa 

    

 

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20  

 

RUBRIK PENILAIAN 

PERILAKU DALAM LOMPAT JAUH GAYA MELENTING 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Semangat  

2.  Antusias siswa selama pembelajaran  

3.  Percaya diri/keberanian ( bersungguh-sungguh dalam bermain)  

4.  Bersedia berbagi tempat dan peralatan  

Jumlah  

Jumlah Skor Maksimal = 4  
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ANALISIS KETUNTASAN BELAJAR 

Indikator 

Penilaian 

JML Ket 

Psikomotor Afeksi Kognisi 

- Melakukan teknik 

dasar lompat jauh 

gaya menggantun 

dengan  : 

- Awalan 

- Tolakan 

- Sikap badan 

diudara 

- Mendarat 

- Hasil lompatan 

     

 

Keterangan : Batas tuntas lihat SKBM 

  

 

 Randublatung, 20 Maret  2013 

Guru Penjasorkes 
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“Angket Minat Siswa kelas VIII SMP N 1 Randublatung Blora Tahun 

Pelajaran 2013/2014 dalam Mengikuti Pelajaran Penjasorkes”  

Data Responden 

Nama  : .............................................................. 

Kelas  : .............................................................. 

Jenis kelamin : .............................................................. 

Umur   : .............................................................. 

Petunjuk pengisian angket  

Isilah identitas diri anda dengan jelas dan lengkap 

Berilah tanda centang ( v ) pada kolom jawaban  

Harap diisi sesuai dengan keadaan yang anda temui dan anda yakini kebenarannya 

Keterangan pilihan jawaban sebagai berikut: 

SS = Sangat Setuju (nilai 4) 

S = Setuju (nilai 3) 

TS = Tidak Setuju (nilai 2) 

STS = Sangan Tidak Setuju (nilai 1) 

Setelah mengisi angket, serahkan angket pada petugas 

No Pertanyaan SS S TS    STS 

1.  Anda tertarik mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena dapat meningkatkan kesehatan badan. 

    

2.  Anda tertarik dengan pelajaran penjasorkes 

karena dapat mengembangkan keterampilan 

gerak. 

    

3.  Anda hanya tertarik pada olahraga tertentu saja 

pada saat mengikuti pelajaran penjasorkes.  
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4.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena dapat meningkatkan kebersamaan antar 

teman. 

    

5.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena baik untuk jasmani dan rohani. 

    

6.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena dapat membuat badan terasa segar dan 

bugar. 

    

7.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena dapat menambah semangat belajar. 

    

8.  Anda selalu memperhatikan guru ketika sedang 

menjelaskan materi pelajaran misalnya lompat 

jauh. 

    

9.  Anda selalu memperhatikan materi pelajaran 

yang diberikan guru karena dapat membantu 

perkembangan gerak. 

    

10.  Anda selalu memperhatikan koreksi atau 

perbaikan dari guru untuk melakukan kegiatan 

yang lebih baik. 

    

11.  Anda hanya memperhatikan materi penjasorkes 

yang anda kuasai. 

    

12.  Anda malas bergerak saat mengikuti pelajaran 

penjasorkes. 

    

13.  Anda selalu melakukan aktivitas yang diberikan 

oleh guru penjasorkes pada saat pelajaran 

penjasorkes. 

    

14.  Dengan mengikuti pelajaran penjasorkes, gerak 

anda akan menjadi lebih baik. 

    

15.  Guru yang selalu memberikan nasihat selesai 

mengajar akan membuat anda menjadi semangat.  

    

16.  Guru penjasorkes yang tegas akan disukai oleh 

siswa 

    

17.  Guru yang selalu membimbing dan memberikan 

contoh gerakan yang baik akan membantu anda 

dalam melakukan gerakan-gerakan. 

    

18.  Guru yang selalu memberikan kesempatan 

bertanya adan berlatih bagi siswa membuat anda 

senang mengikuti pelajaran penjasorkes. 

    

19.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena alat dan fasilitasnya sudah selalu siap 

digunakan. 

    

20.  Anda tidak mau mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena alat dan fasilitasnya kurang memadai. 

    

21.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes di 

lapangan yang berumput. 
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22.  Alat dan fasilitas yang dimodifikasi atau diubah 

guru dalam pelajaran penjasorkes membuat anda 

lebih tertarik. 

    

23.  Cara mengajar guru yang bervariasi atau 

bermacam-macam membuat anda senang 

mengikuti pelajaran penjasorkes. 

    

24.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena guru memberikan cara pengajaran yang 

mudah dipahami. 

    

25.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena cara mengajar guru bertahap dari yang 

mudah ke yang sulit dipahami. 

    

26.  Cara pengajaran yang digunakan guru 

penjasorkes sangat tepat sehingga dapat 

bermanfaat pada saat anda mengikuti pelajaran 

penjasorkes. 

    

27.  Anda mengikuti pelajaran penjasorkes pada 

materi yang anda sukai saja. 

    

28.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena materi yang disampaikan mudah 

dipahami. 

    

29.  Anda senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena materinya menarik. 

    

30.  Anda malas mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena materi yag disampaikan tidak sesuai 

dengan kemampuan siswa.  
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 Angket Motivasi Siswa kelas VIII SMP N 1 Randublatung Blora Tahun 

Pelajaran 2013/2014 dalam Pembelajaran Lompat Jauh Menggunakan 

media Bola Gantung 

Data Responden 

Nama  : .............................................................. 

Kelas  : .............................................................. 

Jenis kelamin : .............................................................. 

Umur   : .............................................................. 

Petunjuk pengisian angket  

Isilah identitas diri anda dengan jelas dan lengkap 

Berilah tanda centang ( v ) pada kolom jawaban  

Harap diisi sesuai dengan keadaan yang anda temui dan anda yakini kebenarannya 

Keterangan pilihan jawaban sebagai berikut: 

SS = Sangat Setuju (nilai 4) 

S = Setuju (nilai 3) 

TS = Tidak Setuju (nilai 2) 

STS = Sangan Tidak Setuju (nilai 1) 

Setelah mengisi angket, serahkan angket pada petugas 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1.  Pelajaran penjasorkes dapat memelihara 

kesehatan badan. 

    

2. Pelajaran penjasorkes dapat membuat tubuh 

menjadi sehat dan bugar. 
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3. Saya ingin pelajaran penjasorkes diadakan setiap 

hari dengan pembelajaran yang menarik. 

    

4. Dengan mengikuti pelajaran penjasorkes badan 

menjadi bersemangat lagi. 

    

5. Saya senang mengikuti pelajaran penjasorkes 

karena dapat mengeluarkan keringat dalam 

tubuh. 

    

6. Saya senang mengikuti pelajaran penjas karena 

pembelajarannya variatif. 

    

7. Pembelajaran dengan media membuat saya selalu 

gembira dan tidak cepat bosan. 

    

8. Apabila saya tidak mengerti selama 

pembelajaran, saya langsung menanyakan ke 

guru. 

    

9. Saya akan giat latihan meski tidak diawasi oleh 

guru untuk meningkatkan kemampuan belajar. 

    

10. Saya selalu sungguh-sungguh dalam mengikuti 

proses pembelajaran agar dapat melakukan 

kombinasi gerakan. 

    

11. Saya menjadi lebih berani dengan pembelajaran 

menggunakan media. 

    

12 Pembelajaran dengan media bola gantung ini 

membuat kita lebih akrab lagi dengan teman. 

    

13. Pembelajaran dengan media dapat menjalin kerja 

sama dengan siswa. 

    

14. Pembelajaran dengan media ini membuat guru 

dan siswa dapat saling berinteraksi. 

    

15. Pelajaran penjasorkes dengan media membuat 

kita ampu berhubungan baik dngan sesama 

teman. 
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16. Pembelajaran menggunakan media membuat kita 

lebih aktif dalam bergerak secara bebas. 

    

17. Saya selalu sungguh-sungguh mengikuti 

pelajaran agar dapat nilai plus dari guru.. 

    

18. Saya selalu ingn bisa setiap pembelajaran agar 

mandapat penghargaan dari guru. 

    

19. Saya selalu ingin menjadi yang terbaik setiap 

pembelajaran agar desenangi oleh siswa. 

    

20. Saya selalu ingin menjadi yang terbaik setiap 

pembelajaran agar mendapat pujian dari guru. 

    

21. Saya ingin menjadi yang terbaik setiap 

pembelajaran agar orang tua bangga. 

    

22. Guru selalu memberi hadiah nilai terbaik bagi 

siswa yang bisa melakukan gerakan dengan baik. 

    

23. Saya telah mempelajari suatu yang sangat 

menarik dan tak terduga. 

    

24. Pembelajaran menggunakan media bola gantung 

dapat menciptakan pembelajaran yang 

berlangsung tertib dan teratur. 
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Lembar Penilaian Kognitif  

Pada Siklus 1 

 

NO 
Nama Siswa 

No Soal 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Akamaludin  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2. Anita Dwi 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 16 

3. Ayu Ulandari 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

4. Azella Zhafira 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

5. Bayu Febrianto 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16 

6. Cindi Julia 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 16 

7. Danu Purnama A. 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

8. Deli Citra  2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16 

9. Dyah Ayu 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 

10. Elham Ropananta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

11. Eva Amelia 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

12. Ika Apriliana 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 

13. Iqbal Gozhali 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

14. Miftakhu Faalah 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 

15. Moh Robby W. 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

16. Nia Fatmawati 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

17. Nimas Vita 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 16 

18. Novi Dewi K. 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

19. Nurfa Triananda 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 

20. Puguh Johan 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 

21. Refi Sekar 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 

22. Reninda Febi 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

23. Riana Sekar 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

24. Rizki Ayu Puspita  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

25. Rizki Firmandana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

26. Rohma Hijayanti 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 

27. Rosita 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

28. Safika Avit A. 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 16 

29. Septi Alif Kurnia 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 16 

30. Vitra Kharisma 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

31. Wahyu Rahma 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

32. Yudhistira 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

33. Yusnia Dwi A. 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

34. Yasinta bela 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 16 
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SISWA  

PADA SIKLUS 1 

No

. 

Nama Siswa Aspek Afektif Jml 

(nilai max 4) 

Nilai  

 1 2 3 4 

1. Akamaludin  1 1 1 1 4 30,00 

2. Anita Dwi 1 1 0 1 3 22,50 

3. Ayu Ulandari 1 0 1 1 3 22,50 

4. Azella Zhafira 1 0 1 1 3 22,50 

5. Bayu Febrianto 1 1 1 1 4 30,00 

6. Cindi Julia 1 1 1 1 4 30,00 

7. Danu Purnama Aji 1 0 0 1 2 15,00 

8. Deli Citra  0 1 1 1 3 22,50 

9. Dyah Ayu 1 1 1 1 4 30,00 

10. Elham Ropananta 1 0 1 1 3 22,50 

11. Eva Amelia 1 1 1 0 3 22,50 

12. Ika Apriliana 1 1 1 0 3 22,50 

13. Iqbal Gozhali 1 0 1 1 3 22,50 

14. Miftakhu Faalah 1 1 0 1 3 22,50 

15. Moh Robby Wijaya 1 0 1 1 3 22,50 

16. Nia Fatmawati 1 1 0 1 3 22,50 

17. Nimas Vita 1 0 1 1 3 22,50 

18. Novi Dewi Kartika 1 0 0 1 2 15,00 

19. Nurfa Triananda 1 0 0 1 2 15,00 

20. Puguh Johan 1 1 0 1 3 22,50 

21. Refi Sekarwardhani 1 1 0 1 3 22,50 

22. Reninda Febi 1 1 1 0 3 22,50 

23. Riana Sekar 1 1 0 1 3 22,50 

24. Rizki Ayu Puspita  1 1 1 1 4 30,00 

25. Rizki Firmandana 1 0 1 1 3 22,50 

26. Rohma Hijayanti 1 1 1 0 3 22,50 

27. Rosita 1 1 1 1 4 30,00 

28. Safika Avit Arfiani 1 0 1 1 3 22,50 

29. Septi Alif Kurnia 1 0 1 1 3 22,50 

30. Vitra Kharisma 1 1 1 1 4 30,00 

31. Wahyu Rahmawati 1 1 0 1 3 22,50 

32. Yudhistira 1 1 1 1 4 30,00 

33. Yusnia Dwi Astuti 1 1 1 1 4 30,00 

34 Yasin Tabela 1 1 1 1 4 30,00 

Nilai  =   
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

  𝑠𝑘𝑜𝑟   𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 30  

Ket  : 1  = Sungguh-sungguh   3  = Antusias 

2  = Semangat     4  = Keaktifan 
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR  

PADA SIKLUS I 

Kelas  : 8 A 

No

. 

Nama Siswa Aspek Psikomotor Jml 

(skor  max 20) 

Nilai  

1  2 3 4 5 

1. Akamaludin  4 3 2 4 4 17 42,50 

2. Anita Dwi 2 3 2 4 3 14 35,00 

3. Ayu Ulandari 4 3 3 4 3 17 42,50 

4. Azella Zhafira 3 2 3 3 3 14 35,00 

5. Bayu Febrianto 3 4 3 2 4 16 40,00 

6. Cindi Julia 3 3 2 3 3 14 35,00 

7. Danu Purnama Aji 3 3 2 2 4 14 35,00 

8. Deli Citra  3 3 2 2 3 13 32,50 

9. Dyah Ayu 4 3 2 3 3 15 37,50 

10. Elham Ropananta 4 4 3 3 4 18 45,00 

11. Eva Amelia 4 2 2 3 3 14 35,00 

12. Ika Apriliana 3 3 2 3 3 14 35,00 

13. Iqbal Gozhali 4 3 2 3 3 15 37,50 

14. Miftakhu Faalah 4 3 2 3 3 15 37,50 

15. Moh Robby Wijaya 4 4 3 2 3 16 40,00 

16. Nia Fatmawati 4 3 2 3 2 14 35,00 

17. Nimas Vita 3 3 2 3 4 15 37,50 

18. Novi Dewi Kartika 3 3 2 3 3 14 35,00 

19. Nurfa Triananda 3 3 2 2 3 13 32,50 

20. Puguh Johan 4 3 2 3 3 15 37,50 

21. Refi Sekarwardhani 3 3 2 3 3 14 35,00 

22. Reninda Febi 3 3 2 2 3 13 32,50 

23. Riana Sekar 3 3 2 4 3 15 37,50 

24. Rizki Ayu Puspita  3 2 2 3 2 12 30,00 

25. Rizki Firmandana 4 3 2 3 3 15 37,50 

26. Rohma Hijayanti 2 3 2 3 2 12 30,00 

27. Rosita 3 3 2 4 3 15 37,50 

28. Safika Avit Arfiani 3 3 2 3 3 14 35,00 

29. Septi Alif Kurnia 3 3 2 3 2 13 32,50 

30. Vitra Kharisma 4 3 2 3 2 14 35,00 

31. Wahyu Rahmawati 3 3 2 3 3 14 35,00 
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32. Yudhistira 4 3 2 4 3 16 40,00 

33. Yusnia Dwi Astuti 3 4 2 3 3 15 37,50 

34 Yasin Tabela 4 3 2 3 3 15 37,50 

 

Nilai  =   
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

  𝑠𝑘𝑜𝑟   𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 50 

Keterangan  : 

1    = Awalan  3    = Melayang   5    = Hasil Lompatan 

2    = Tolakan  4    = Pendaratan 
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HASIL KETUNTASAN BELAJAR SISWA  

PADA SIKLUS 1 

KELAS : VIII A 

No. Nama Siswa 

Penilaian  

Jumlah ket Psikomotor Afektif kognitif 

1. Akamaludin  42,5 30 20 92,5 tuntas 

2. Anita Dwi 35 22,5 16 73,5 tidak 

3. Ayu Ulandari 42,5 22,5 18 83,0 tuntas 

4. Azella Zhafira 35 22,5 18 75,5 tuntas 

5. Bayu Febrianto 40 30 16 86,0 tuntas 

6. Cindi Julia 35 30 16 81,0 tuntas 

7. Danu Purnama Aji 35 15 16 66,0 tidak 

8. Deli Citra  32,5 22,5 16 71,0 tidak 

9. Dyah Ayu 37,5 30 18 85,5 tuntas 

10. Elham Ropananta 45 22,5 20 87,5 tuntas 

11. Eva Amelia 35 22,5 18 75,5 tuntas 

12. Ika Apriliana 35 22,5 18 75,5 tuntas 

13. Iqbal Gozhali 37,5 22,5 18 78,0 tuntas 

14. Miftakhu Faalah 37,5 22,5 18 78,0 tuntas 

15. Moh Robby Wijaya 40 22,5 18 80,5 tuntas 

16. Nia Fatmawati 35 22,5 18 75,5 tuntas 

17. Nimas Vita 37,5 22,5 16 76,0 tuntas 

18. Novi Dewi Kartika 35 15 18 68,0 tidak 

19. Nurfa Triananda 32,5 15 18 65,5 tidak 

20. Puguh Johan 37,5 22,5 18 78,0 tuntas 

21. Refi Sekarwardhani 35 22,5 18 75,5 tuntas 

22. Reninda Febi 32,5 22,5 18 73,0 tidak 

23. Riana Sekar 37,5 22,5 18 78,0 tuntas 

24. Rizki Ayu Puspita  30 30 20 80,0 tuntas 

25. Rizki Firmandana 37,5 22,5 20 80,0 tuntas 

26. Rohma Hijayanti 30 22,5 16 68,5 tidak 

27. Rosita 37,5 30 18 85,5 tuntas 

28. Safika Avit Arfiani 35 22,5 16 73,5 tidak 

29. Septi Alif Kurnia 32,5 22,5 16 71,0 tidak 

30. Vitra Kharisma 35 30 18 83,0 tuntas 
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31. Wahyu Rahmawati 35 22,5 18 75,5 tuntas 

32. Yudhistira 40 30 18 88,0 tuntas 

33. Yusnia Dwi Astuti 37,5 30 18 85,5 tuntas 

34 Yasin Tabela 37,5 30 16 83,5 tuntas 

rata-rata 36,32 24,04 17,65 78,01 73,53 
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EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 

PETUNJUK UMUM: 

1. Tulis nama, kelas, nomor soal , Anda pada lembar jawab. 

2. Berilah tanda (X) pada huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda 

merupakan jawaban yang paling tepat. 

3. Gunakan bolpoin untuk mengisi jawaban anda. 

Berilah tanda silang (X) untuk jawaban yang kalian anggap tepat! 

1. Lebar bak pasir pada lompat jauh adalah............ 

a. 1,75 m 

b. 2,75 m 

c. 3 m 

d. 2 m 

2. Teknik dalam lompat jauh yang membedakan untuk masing-masing 

gayanya adalah pada........... 

a. Awalan  

b. Tumpuan saat lari 

c. Pendaratan  

d. Melayang  

3. Gaya lompat jauh pada saat melayang tangan seperti menggantung 

adalah... 

a. Gaya flop 

b. Gaya jongkok  

c. Gaya hang style/schenepper 

d. Gaya walking in the air 

4. Sikap badan yang benar saat di udara pada teknik dasar lompat jauh 

gaya menggantung adalah.............. 

a. Membungkuk ke depan 

b. Membulat ke depan 

c. Melenting ke belakang 

d. Miring ke samping 

5. Ukuran panjang papan tolakan untuk melakukan tolakan dapam lompat 

jauh adalah........ 

a. 1,22 m 

b. 2,12 m 

c. 2,11 m 

d. 12,2 m 
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6. Lebar papan tolakan untuk melakukan tolakan dapam lompat jauh 

adalah........ 

a. 20 cm 

b. 10 cm 

c. 30 cm 

d. 25 cm 

7. Kaki yang digunakan pada saat melakukan tolakan lompat jauh gaya 

hang style adalah.... 

a. Kaki kanan 

b. Kaki kiri 

c. Dua kaki 

d. Kaki paling kuat 

8. Pendaratan lompat jauh gaya hang style sebaiknya dilakukan 

dengan........ 

a. Kaki kiri 

b. Kaki kanan 

c. Kedua kaki 

d. Salah semua 

9. Bagian tubuh yang pertama kali menyentuh bak pasir  dalam gerakan 

pendaratan dalam lompat jauh gaya hang style adalah...... 

a. Pantat  

b. Kedua kaki 

c. Tangan  

d. Badan  

10.  Urutan teknik melakukan lompat jauh gaya hang style yang benar 

adalah.... 

a. Awalan, tolakan, melayang, pendaratan 

b. Tolakan, melayang, awalan,pendaratan 

c. Melayang, awalan, tolakan, pendaratan 

d. Awalan, melayang, tolakan, pendaratan    

 Randublatung, 6 Maret 2013  
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Lembar Penilaian Kognitif  

Siklus II 

No. Nama Siswa 

No. Soal 

Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Akamaludin  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2. Anita Dwi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

3. Ayu Ulandari 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

4. Azella Zhafira 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

5. Bayu Febrianto 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

6. Cindi Julia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

7. Danu Purnama Aji 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

8. Deli Citra  0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

9. Dyah Ayu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

10. Elham Ropananta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

11. Eva Amelia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

12. Ika Apriliana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

13. Iqbal Gozhali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

14. Miftakhu Faalah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

15. Moh Robby Wijaya 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

16. Nia Fatmawati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

17. Nimas Vita 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

18. Novi Dewi Kartika 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

19. Nurfa Triananda 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

20. Puguh Johan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

21. Refi Sekar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

22. Reninda Febi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

23. Riana Sekar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

24. Rizki Ayu Puspita  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

25. Rizki Firmandana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

26. Rohma Hijayanti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

27. Rosita 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

28. Safika Avit Arfiani 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

29. Septi Alif Kurnia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

30. Vitra Kharisma 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

31. Wahyu Rahmawati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

32. Yudhistira 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

33. Yusnia Dwi Astuti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

34 Yasin Tabela 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 16 
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SISWA  

PADA SIKLUS II 

No

. 

Nama Siswa Aspek Afektif Jml 

(nilai max 16) 

Nilai  

   1 2 3 4 

1. Akamaludin  1 1 1 1 4 30,00 

2. Anita Dwi 1 1 1 0 3 22,50 

3. Ayu Ulandari 1 1 1 1 4 30,00 

4. Azella Zhafira 1 1 0 1 3 22,50 

5. Bayu Febrianto 1 1 1 1 4 30,00 

6. Cindi Julia 1 1 1 1 4 30,00 

7. Danu Purnama Aji 1 1 1 0 3 22,50 

8. Deli Citra  1 0 1 1 3 22,50 

9. Dyah Ayu 1 1 1 0 3 22,50 

10. Elham Ropananta 1 1 1 1 4 30,00 

11. Eva Amelia 1 1 1 1 4 30,00 

12. Ika Apriliana 1 1 1 0 3 22,50 

13. Iqbal Gozhali 1 1 1 1 4 30,00 

14. Miftakhu Faalah 1 1 1 1 4 30,00 

15. Moh Robby Wijaya 1 1 1 1 4 30,00 

16. Nia Fatmawati 1 1 1 0 3 22,50 

17. Nimas Vita 1 0 1 1 3 22,50 

18. Novi Dewi Kartika 1 0 1 1 3 22,50 

19. Nurfa Triananda 1 1 1 1 4 30,00 

20. Puguh Johan 1 1 1 1 4 30,00 

21. Refi Sekarwardhani 1 1 1 1 4 30,00 

22. Reninda Febi 1 1 1 0 3 22,50 

23. Riana Sekar 1 1 1 1 4 30,00 

24. Rizki Ayu Puspita  1 0 1 1 3 22,50 

25. Rizki Firmandana 1 1 1 1 4 30,00 

26. Rohma Hijayanti 1 1 0 1 3 22,50 

27. Rosita 1 1 1 1 4 30,00 

28. Safika Avit Arfiani 1 1 1 1 4 30,00 

29. Septi Alif Kurnia 1 1 1 0 3 22,50 

30. Vitra Kharisma 1 1 1 1 4 30,00 

31. Wahyu Rahmawati 1 1 1 0 3 22,50 

32. Yudhistira 1 1 1 1 4 30,00 

33. Yusnia Dwi Astuti 1 1 0 1 3 22,50 

34 Yasin Tabela 1 1 1 1 4 30,00 

Nilai  =   
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

  𝑠𝑘𝑜𝑟   𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 30 

Keterangan :1  = Sungguh-sungguh   3  = Antusias 

 2  = Semangat    4  = Keaktifan 
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR SISWA  

PADA SIKLUS II 

No

. 

Nama Siswa Aspek Psikomotor Jml 

(skor  max 20) 

Nilai  

1  2 3 4 5 

1. Akamaludin  4 3 3 3 4 17 42,50 

2. Anita Dwi 3 3 3 3 3 15 37,50 

3. Ayu Ulandari 4 3 4 3 3 17 42,50 

4. Azella Zhafira 3 3 3 3 3 15 37,50 

5. Bayu Febrianto 3 3 4 3 4 17 42,50 

6. Cindi Julia 4 3 3 3 3 16 40,00 

7. Danu Purnama Aji 3 2 2 3 4 14 35,00 

8. Deli Citra  3 2 3 3 2 13 32,50 

9. Dyah Ayu 4 3 3 3 3 16 40,00 

10. Elham Ropananta 4 4 4 3 4 19 47,50 

11. Eva Amelia 4 3 3 3 3 16 40,00 

12. Ika Apriliana 3 3 3 3 3 15 37,50 

13. Iqbal Gozhali 4 3 3 3 4 17 42,50 

14. Miftakhu Faalah 4 3 3 3 3 16 40,00 

15. Moh Robby Wijaya 4 3 3 3 4 17 42,50 

16. Nia Fatmawati 3 3 3 3 3 15 37,50 

17. Nimas Vita 3 3 3 3 4 16 40,00 

18. Novi Dewi Kartika 3 3 2 2 3 13 32,50 

19. Nurfa Triananda 3 3 3 4 3 16 40,00 

20. Puguh Johan 4 3 4 3 3 17 42,50 

21. Refi Sekarwardhani 3 4 3 4 3 17 42,50 

22. Reninda Febi 4 3 3 4 3 17 42,50 

23. Riana Sekar 3 4 3 4 3 17 42,50 

24. Rizki Ayu Puspita  3 2 2 3 3 13 32,50 

25. Rizki Firmandana 4 3 4 4 3 18 45,00 

26. Rohma Hijayanti 3 3 2 3 3 14 35,00 

27. Rosita 3 3 3 4 3 16 40,00 

28. Safika Avit Arfiani 3 3 2 3 3 14 35,00 

29. Septi Alif Kurnia 3 3 3 3 3 15 37,50 

30. Vitra Kharisma 4 3 3 3 3 16 40,00 

31. Wahyu Rahmawati 3 3 3 3 3 15 37,50 

32. Yudhistira 4 3 4 4 3 18 45,00 

33. Yusnia Dwi Astuti 3 3 3 3 3 15 37,50 

34 Yasin Tabela 3 3 3 3 3 15 37,50 
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Nilai  =   
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

  𝑠𝑘𝑜𝑟   𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 50 

Keterangan  : 

1    = Awalan  3    = Melayang   5    = Hasil Lompatan 

2    = Tolakan  4    = Pendaratan 
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HASIL KETUNTASAN BELAJAR SISWA  

  PADA SIKLUS II 

KELAS : VIII A 

No. Nama Siswa 
ketuntasan belajar siswa nilai 

Akhir 
ket 

Psikomotorik Afektif Kognitif 

1. Akamaludin  42,5 30 20 92,50 tuntas 

2. Anita Dwi 37,5 22,5 20 80,00 tuntas 

3. Ayu Ulandari 42,5 30 20 92,50 tuntas 

4. Azella Zhafira 37,5 22,5 18 78,00 tuntas 

5. Bayu Febrianto 42,5 30 16 88,50 tuntas 

6. Cindi Julia 40 30 20 90,00 tuntas 

7. Danu Purnama Aji 35 22,5 16 73,50 tidak 

8. Deli Citra  32,5 22,5 16 71,00 tidak 

9. Dyah Ayu 40 22,5 20 82,50 tuntas 

10. Elham Ropananta 47,5 30 20 97,50 tuntas 

11. Eva Amelia 40 30 20 90,00 tuntas 

12. Ika Apriliana 37,5 22,5 20 80,00 tuntas 

13. Iqbal Gozhali 42,5 30 20 92,50 tuntas 

14. Miftakhu Faalah 40 30 20 90,00 tuntas 

15. Moh Robby Wijaya 42,5 30 18 90,50 tuntas 

16. Nia Fatmawati 37,5 22,5 20 80,00 tuntas 

17. Nimas Vita 40 22,5 20 82,50 tuntas 

18. Novi Dewi Kartika 32,5 22,5 18 73,00 tidak 

19. Nurfa Triananda 40 30 18 88,00 tuntas 

20. Puguh Johan 42,5 30 20 92,50 tuntas 

21. Refi Sekarwardhani 42,5 30 20 92,50 tuntas 

22. Reninda Febi 42,5 22,5 20 85,00 tuntas 

23. Riana Sekar 42,5 30 18 90,50 tuntas 

24. Rizki Ayu Puspita  32,5 23 20 75,50 tuntas 

25. Rizki Firmandana 45 30 18 93,00 tuntas 

26. Rohma Hijayanti 35 23 20 78,00 tuntas 

27. Rosita 40 30 18 88,00 tuntas 

28. Safika Avit Arfiani 35 30 20 85,00 tuntas 

29. Septi Alif Kurnia 37,5 23 20 80,50 tuntas 

30. Vitra Kharisma 40 30 20 90,00 tuntas 
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31. Wahyu Rahmawati 37,5 23 20 80,50 tuntas 

32. Yudhistira 45 30 18 93,00 tuntas 

33. Yusnia Dwi Astuti 37,5 23 20 80,50 tuntas 

34 Yasin Tabela 37,5 30 18 85,50 tuntas 

jumlah  39,49 26,76 19,12 85,37 91,18 
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PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL 

Rumus 

  
  

       







222 2 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Kriteria: 

Butir soal valid jika rxy > r tabel 

Berikut perhitungan validitas butir untuk no. 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama 

No.  Kode  X Y X² Y² XY 

1 R-1 3 83 9 6889 249 

2 R-2 4 92 16 8464 368 

3 R-3 3 87 9 7569 261 

4 R-4 4 94 16 8836 376 

5 R-5 3 93 9 8649 279 

6 R-6 4 83 16 6889 332 

7 R-7 4 94 16 8836 376 

8 R-8 4 101 16 10201 404 

9 R-9 3 78 9 6084 234 

10 R-10 4 91 16 8281 364 

11 R-11 4 110 16 12100 440 

12 R-12 4 109 16 11881 436 

13 R-13 3 84 9 7056 252 

14 R-14 4 96 16 9216 384 

15 R-15 4 77 16 5929 308 

16 R-16 4 89 16 7921 356 

17 R-17 3 97 9 9409 291 

18 R-18 4 105 16 11025 420 

19 R-19 4 109 16 11881 436 

20 R-20 4 120 16 14400 480 

21 R-21 4 90 16 8100 360 

22 R-22 4 85 16 7225 340 

23 R-23 3 91 9 8281 273 

24 R-24 4 99 16 9801 396 

25 R-25 4 91 16 8281 364 

26 R-26 3 93 9 8649 279 

27 R-27 4 99 16 9801 396 

28 R-28 3 70 9 4900 210 

29 R-29 4 86 16 7396 344 
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30 R-30 4 76 16 5776 304 

31 R-31 4 98 16 9604 392 

32 R-32 4 78 16 6084 312 

33 R-33 3 84 9 7056 252 

34 R-34 4 95 16 9025 380 

JUMLAH 126 3127 474 291495 11648 

 

 

 

  

       








2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 

 

  22 )3127()291495(34)126()474(34

3127)126()11648(34




xyr

 

 rxy= 0,35971 

Pada α=5% dengan n=34, diperoleh r tabel = 0,339 

Karena rxy > r tabel, maka soal no 1 valid 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL 

Rumus 

 

 

Kriteria 

Apabila r11 > r tabel, maka tes tersebut reliabel. 

𝑟11 =  
30

30 − 1 
  1 −

10,17
118,27 

  

 

r
11

= 0,9455 

Pada α=5% dengan n=34, diperoleh r tabel = 0,339 

Karena r11 > r tabel, maka intrumen penelitian tersebut reliabel 
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Siswa kelas VIII A, peneliti, guru penjas, dan dosbing 

 

 

Alat-Alat Penelitian 
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Guru Membuka Pelajaran 

 

Siswa Melakukan Pemanasan Statis 
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Siswa Melakukan Pemanasan Dengan Permainan 

 

 

Gerakan Awalan Lompat Jauh Gaya Hang Style 
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Gerakan Tolakan Lompat Jauh Gaya Hang Style 

 

 

 Gerakan Melayang dalam Lompat Jauh Gaya Hang Style 
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Gerakan Pendaratan Lompat Jauh Gaya Hang Style 

 

 

Tes Evaluasi Setelah Pembalajaran 
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Pengisian Angket Kuesioner 

 

 

 


