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ABSTRAK 
  

Gunawan Arif K 2009:"Perbedaan Hasil Pembelajaran Metode Bagian 
Repetitif melalui media video CD dan Metode Bagian Progresif Terhadap 
Hasil Lompat Jauh Gaya Jongkok Pada Siswa Putra Kelas I SMP Negeri 3 
Kalikajar Tahun Pelajaran 2008/2009 Kabupaten Wonosobo." 
 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah ada 
perbedaan hasil belajar lompat jauh antara yang diajar menggunakan 
pembelajaran dengan metode bagian repetitif (melalui media Video CD) dan 
metode bagian progresif. Manakah yang lebih baik hasil belajar lompat jauh 
yang diajarkan pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar.Tujuan peneliti 
untuk mengetahui perbedaan metode mengajar antara metode mengajar bagian 
Repetitif (melalui media Video CD) dan metode mengajar bagian Progresif. 
Untuk mengetahui yang lebih baik antara metode-metode mengajar 
menggunakan  Pembelajaran pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar 
Menambah informasi bagi dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan 
penjas.Memberi gambaran, dorongan dan motivasi kepada guru dalam memilih 
metode pembelajaran yang cocok dengan bahan yang diajarkan, dalam 
mengajar lompat jauh  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode analisis statistik dengan pola M - S (Matching by 
Subjects) dengan rumus t-test. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
VII SMP Negeri 3 Kalikajar berjumlah 100 orang. Keseluruhan individu 
tersebut paling sedikit memiliki sifat yang sama. Mereka sama-sama dalam 
satu sekolahan. Mereka sama-sama kelas VII SMP. Mereka mempunyai jenis 
kelamin yang sama Peneliti mengambil sampel 50, dengan teknik sampling 
yang digunakan adalah teknik random sampling, yang kemudian di-macht atau 
dipasangkan dengan menggunakan teknik AB-BA, sehingga A kelompok 
eksperimen sedangkan B kelompok kontrol.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 
metode bagian repetitif (melalui media Video CD) dalam meningkatkan 
keterampilan lompat jauh siswa.Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-
hitung = 0,17 Hasil ini lebih besar dari nilai tabel = 2,01 dengan taraf 
signifikan 5% dan derajat kebebasan (db) 24, di ketahui hasil mean dari 
kelompokeksperimen: Mke = 365,44  > Mkk = 356,00. hasil penelitian ini, 
Diketahui mean dari kelompok eksperimen ternyata lebih besar dibandingkan 
dengan mean kelompok kontrol,hasil penelitian memberikan pengajaran atau 
latihan lompat jauh gaya jongkok menggunakan metode bagian repetitif 
melalui media video CD lebih baik dibanding mengajar lompat jauh gaya 
jongkok menggunakan metode bagian progresif. 

Bagi pengajar maka disarankan alangkah baiknya jika metode ini dapat 
digunakan secara umum oleh guru-guru mata pelajaran olahraga sebagai suatu 
alternatif motode pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar lompat jauh 
yang sebaik-baiknya, khususnya nomor lompat jauh gaya jongkok, sebaiknya 
menggunakan metode repetitif melalui media video CD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Atletik merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas) 

yang wajib diberikan kepada siswa dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Hal ini 

diperkuat dengan dikeluarkannya SK Mendikbud No. 0413/U/87. Bahkan di 

beberapa Perguruan Tinggi, atletik sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar Umum 

(MKDU). Sedangkan bagi mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil. 

Atletik yang kita kenal saat ini tergolong sebagai cabang olahraga yang paling 

tua di dunia. Gerak-gerak dasar yang terkandung di dalam atletik atlet potensial 

muda seperti Nunung Jayadi. Para atlet yang disebutkan di atas adalah mereka 

yang mampu mencapai standar prestasi di tingkat ASEAN dan ASIA. 

Prestasi yang mereka raih, bukan di dapatkan secara kebetulan saja, akan 

tetapi melakii proses latihan yang panjang serta kerja keras. Mereka berlatih 

dengan penuh pengabdian dan dedikasi tinggi untuk mengangkat nama Ibu 

Pertiwi di tingkat internasional. Kesemuanya itu mereka lakukan tanpa mengharap 

imbalan, kecuali untuk mewujudkan aktualisasi dirimengaku. Bangsa ini masih 

menunggu tunas-tunas atletik lainya untuk segera menyumbangkan dan 

mengharumkan nama bangsa di forum internasinal melalui prestasi atletik. 

1 
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Istilah atletik yang kita kenal dewasa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

"athlon" yang berarti berlomba atau bertanding. Istilah lain yang mengandung 

kata athlon adalah pentathlon. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu kata penta 

yang berarti lima, dan athlon yang berarti lomba. Jadi pentathlon berarti lima 

lomba atau pancalomba. 

Istilah lain yang menggunakan kata atletik adalah athletics (bahasa Inggris), 

athletiek (bahasa Belanda), athletique (bahasa Perancis), dan athletik (bahasa 

Jerman). Walaupun berbeda dalam kata yang digunakan namun semua itu 

mempunyai istilah yang sama namun artinya tidak sama dengan istilah aletik yang 

digunakan di Indonesia. 

Istilah atletik di Indonesia diartikan sebagai cabang olahraga yang 

memperlombakan nomor-nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah lain yang 

mempunyai arti sama dengan istilah yang digunakan di Indonesia adalah 

"Leichtathletik" (Jerman), "Athletismo" (Spanyol), 'Olahraga" (Malaysia), dan   

'Track and Field" (USA). 

Secara ringkas nomor-nomor atletik yang diperlombakan di bagi ke dalam 4 

kelompok, yaitu: 

1. Nomor jalan, yang terdiri dari jarak: 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km 

2. Nomor Lari, yang terdiri dari: 

1) Lari jarak pendek (sprint): 100, 200, 400 meter. 

2) Lari jarak menengah (midle distance): 800,1500 meter. 

3) Lari jarak jauh (long distance): 3000, 5000,10.000 meter. 

4) Lari marathon :42.195km. 
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5) Lari khusus: Lari gawang 100 m, 110 m, dan 400 m dan lari halang rintang 

3000 m. 

6) Lari estafet: 4 x 100m, dan 4x400 m. 

3. Nomor Lompat: lompat jauh, jangkit, tinggi, dan lompat tinggi galah. 

4. Nomor Lempar: lempar lembing, cakram, martil, dan tolak peluru. 

 Dalam kegiatan pembelajaran ditingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, 

pendidikan jasmani dan kesehatan meliputi kegiatan pokok atau intrakulikuler 

terdiri dari atletik, senam, permainan dan kesehatan. Sedangkan kegiatan pilihan 

meliputi: renang, tenis meja, sepak takraw, pencak silat (Depdikbud, 1993 :3 ). 

 Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal 

dan faktof eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dalam diri 

siswa meliputi: bakat, kemampuan, motivasi, sikap, dan lain-lain. Sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu siswa meliputi 

lingkungan belajar, sarana dan prasarana belajar, metode menggajar, media 

pengajaran, dan lain-lain (Rosetiyah 1989: 15 ). 

 Dalam pokok pokok pengembangan program pembelajaran  pendidikan 

jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari integral pendidikan 

keseluruhan melalui berbagai aktivitas jasmani yang bertujuan mengembangkan 

individu secara organik, neoromusculaer, intelektual dan emosional  (Depdikbud, 

1997 :3 ). 

 Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan suatu rangkaian proses 

pembelajaran gerak yang dilakukan secara terencana sistemik dan sistematik guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran 
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gerak materi yang kompleks, pembelajarannya dalam bentuk yang sederhana 

menuju kearah yang kompleks. 

 Untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan 

yang berkualitas tidak akan terlepas dari keberhasilan proses belajar mengajar. 

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tujuan proses belajar mengajar hanya hal 

yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah metode mengajar (Depdikbud, 

1999: 1 ). 

 Metode belajar dan mengajar merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Mengenai metode, ada beberapa metode yang biasa 

digunakan oleh seorang guru dalam mengajar metode keseluruhan, metode bagian 

dan metode pembelajaran melalui media video.  

 Media video adalah media atau channel untuk menyalurkan proses 

pembelajaran antara guru dan siswa (Sulaeman dan Hamzah, 1985: 250). 

Penggunaan media video visual dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan 

proses pembelajaran, sehingga siwa dapat menyerap informasi dengan lebih cepat. 

 Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan sarana audio visual sudah kita 

kenal sejak kecil hanya saja kita tidak menyadarinya. Metode bagian dibagi, yaitu 

metode bagian murni, metode bagian repetitif dan metode bagian progresif. 

“Metode bagian murni adalah mempelajari penguasaan tiap-tiap elemen gerak 

kemudian langsung dirangkaikan semua elemen gerak yang sudah dipelajari. 

Sedangkan metode bagian progresif adalah mempelajari elemen gerak yang baru 

harus dipelajari dan dilatih dahulu sehingga menjadi gerak yang telah dikuasai, 
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baru kemudian dirangkaikan dengan gerak yang telah dimiliki sebelumnya” 

(Dumadi dkk, 1992 : 173 ). 

  Pemanfaatan media audio visual dalam pembelajaran akan lebih efektif 

dalam menyampaikan pesan pembelajaran. Manfaat dari penggunaan media audio 

visual adalah : dapat dipakai untuk memberikan penekanan terhadap topik yang 

penting dalam bahan ajar yang diberikan, mengulang kembali dari bahan ajar 

yang telah diberikan, terutama topik-topik yang pentig agar terus diingat siswa, 

dan dengan menampilkan audio visual, maka perhatian siswa Iebih terkonsentrasi. 

 Dalam suatu pembelajaran, media memegang peranan penting terutama 

dalam membantu menyampaikan pesan pembelajaran agar dapat diterima oleh 

siswa dengan baik. Adanya keterbatasan dan karakteristik siswa yang berbeda 

memungkinkan perlunya penciptaan iklim kondusif alam menghadirkan proses 

belajar dan mengajar. Agar dapat bermakna terhadap siswa, kehadiran proses 

belajar dan mengajar dengan media video sebagai bentuk media audio-visual 

diharapkan dapat membantu siswa dalam menggurangi keterbatasan dalam 

pembelajaran. Pertama, adanya unsur visual akan membantu siswa yang kurang 

memiliki kemampuan untuk menvisualisasikan ide-ide yang dipelajari. Kedua, 

adanya unsur audio yang bermanfaat bagi sebagiar siswa yang memiliki daya 

pendengaran lebih baik daripada kemampuan visualnya 

   Mengingat pentingnya media pembelajaran dalam proses mengajar di 

sekolah, maka guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan media yang 

tepat sesuai dengan keefektifan dan tujuan pembelajaran . 
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 Dari pengertian tersebut di atas, maka peneliti berkeinginan mengkaji dua 

metode tersebut dengan judul: “Perbedaan hasil belajar lompat jauh gaya 

jongkok menggunakan Pembelajaran dengan metode bagian repetitif (melalui 

media Video CD ) dan metode bagian progresif pada siswa putra kelas VII SMP 

N 3 Kalikajar Tahun Ajaran 2008/2009 Kabupaten Wonosobo ”. 

Adapun alasan pemilihan judul penelitian adalah : 

1. Perkembangan jaman, kemajuan teknologi dibidang elektronik dan banyaknya 

metode yang digunakan  untuk mengajar lompat  jauh. 

2. Banyaknya sekolah-sekolah yang mengunakan media elektronik sebagai  

pengajaran. Seperti pembelajaran dengan metode bagian repetitif (melalui 

media Video CD) dan metode bagian progresif. Dalam lingkungan FIK 

Universitas Negeri Semarang belum ada penelitian terhadap kedua metode 

tersebut untuk mengajar lompat jauh. 

1.2. Permasalahan 

  Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

1. Adakah perbedaan hasil belajar lompat jauh antara yang diajar  menggunakan 

pembelajaran dengan metode bagian repetitif (melalui media Video CD) dan 

metode bagian progresif terhadap pada siswa putra kelas VII SMP N 3 

Kalikajar. 

2.Manakah yang lebih baik hasil belajar lompat jauh yang diajarkan dengan  

metode bagian repetitif (melalui media Video CD) dan metode bagian progresif 

pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui perbedaan metode mengajar antara metode mengajar bagian 

Repetitif (melalui media Video CD) dan metode mengajar bagian 

 Progresif pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar. 

2. Untuk mengetahui yang lebih baik antara metode mengajar menggunakan  

Pembelajaran dengan metode bagian Repetitif (melalui media Video CD) dan 

metode bagian Progresif pada sIswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar. 

 
1.4 Manfaat penelitian  

1. Menambah informasi bagi dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan 

penjas pada khususnya .informasi yang bermanfaat dalam rangka usaha 

meningkatkan keefektifan pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan media video dan lebih jauh lagi sebagai upaya mewujudkan 

tujuan yang ada dalam kurikulum . 

2. Memberi gambaran, dorongan dan motivasi kepada guru dalam memilih 

metode pembelajaran yang cocok dengan bahan yang di ajarkan, dalam 

mengajar lompat jauh  

 
1.5 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari salah penafsiran dan perbedaan persepsi. Ada 

beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain : 

1.5.1 Perbedaan  

 Perbedaan adalah selisih kesamaan, dua persamaan ibarat pedoman 

perbandingan (W.J.S. Poerwodarminto, 1976 : 75). Dalam penelitian ini yang 
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dimaksud perbedaan adalah usaha untuk mencari selisih atau kesamaan pada dua 

metode mengajar lompat jauh yaitu metode bagian Repetitif melalui media VCD 

dan metode bagian Progresif. 

1.5.2 Metode  

 Metode adalah cara yang teratur serta berfikir baik untuk mencapai maksud 

yang ditentukan ( W.J.S Poerwodarminto 1976: 648). 

  Metode adalah cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan (Sriyono 

dkk 1994 : 132 ). 

 Metode adalah cara mengajar, cara melakukan sesuatu jalan pelajaran “ 

(Dumadi dkk 1992 : 162 ). 

 Dalam penelitian ini metode adalah cara yang teratur serta terpikirnya 

sebaik-baiknya untuk mencapai hasil jalannya proses lompat jauh. 

1.5.3  Pembelajaran  

 Pembelajaran adalah segala sesuatu ,atau daya yang dapat dimanfaatkan 

oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk 

kepentingan belajar mengajar dengan meningkatkan pendidikan. (Hamalik 

.1985:25). 

1.5.4 Metode Bagian Repetitif  

 Metode bagian Repetitif adalah mempelajari elemen gerak yang baru, 

langsung dirangkaikan dengan elemen gerak yang telah dimiliki sebelumnya, 

hanya lewat penjelasan atau contoh saja, tanpa penguasaan lebih dahulu. 
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 Keuntungannya anak dapat melakukan gerakan yang berkelanjutan dan 

kerugiannya anak kurang menguasai gerakan berikutnya karena langsung 

dirangkaikan tanpa penguasaan lebih lanjut. (Dumadi dkk, 1992 : 1). 

1.5.5 Media  

 Media adalah segala sesuatu yang dapat di gunakan untuk menyalurkan 

pesan dari penggirim ke penerima sehinga dapat merangsang pikiran, perasan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi (Sadiman 1996:6 ). 

1.5.6 Video Compact Disc (VCD) 

 VCD adalah merupakan penyimpanan informasi /gambar dan suara pada 

piringan. (Sadiman,1996 :295). Jadi VCD adalah kepingan yang menyimpan data 

dalam bentuk capton, grafis, suara dengan kapasitas maksimal 200 MB. 

1.5.7 Metode Bagian Progresif  

 Yang dimaksud metode bagian progresif adalah mempelajari elemen gerak 

yang baru harus dipelajari dan dilatih dahulu sehingga menjadi gerak yang telah 

dikuasai lalu merangkai gerak yang telah dimiliki sebelumnya (Dumadi dkk 1992: 

173 ). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah mempelajari elemen gerak  

yang pertama dipelajari dan dikuasai sehingga menjadi gerak, kemudian 

merangkaikan dengan elemen gerak yang baru tersebut tersebut harus harus 

dipelajari dan dikuasai sehingga menjadi gerak yang dikuasai lalu merangkaikan 

elemen gerak tersebut . 
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1.5.8  Hasil belajar 

 Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan ) oleh usaha, akibat 

atau kesudahan setelah usaha  (W.J.S. Poerwodarminto, 1976: 438). Sedangkan 

belajar adalah suatu perubahan atau kemampuan yang bertahan dalam jangka 

waktu tertentu dan tidak semata mata  disebabkan oleh proses pertumbuhan 

(Sugito dkk, 1993: 233 ). 

  Hasil belajar adalah bukti keberhasilan yang dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Tiap-tiap kegiatan belajar menimbulkan suatu perubahan yang tampak 

pada suatu prestasi yang diberikan oleh siswa. Yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan yang diperoleh dari suatu latihan atau pembelajaran dari 

rangkaian gerak lompat jauh. 



BAB II  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas 

mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang 

guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis 

antara pengajar itu sendiri dengan si pelajar (Rivai, metode mengajar dalam 

www.google.com). 

 Belajar menurut Aaron Quinn Sartatin adalah suatu perubahan perilaku 

sebagai hasil pengalaman (Sugandi, 2000: 4). Belajar merupakan suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara 

bertingkah laku yang baru, berkat pengalaman dan latihan. Pengertian lain belajar 

yaitu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi lingkungannya (Slameto, 2003:2). 

 Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara peserta 

didalam  pendidik. Peserta didik atau anak didik adalah salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar 

(Slameto.2003:109), sedang pendidik adalah salah satu komponen manusiawi 

dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan 

sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan (Slameto.2003:123). 

 

11 
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Macam-Macam Metode Pembelajaran 

Metodolgi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk 

melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari 

pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu 

kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan 

pengajaran tercapai. 

Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh 

pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta 

dipraktekkan pada saat mengajar. 

Beberapa metode mengajar  

1. Metode Ceramah (Preaching Method)  

2. Metode diskusi (Discussion method) 

3. Metode demontrasi (Demonstration method) 

4. Metode ceramah plus  

5. Metode resitasi (Recitation method)  

6. Metode percobaan (Experimental method) 

7. Metode Karya Wisata  

8. Metode latihan keterampilan (Drill method) 

9. Metode mengajar beregu (Team teaching method)  

10.  Metode mengajar sesama teman (Peer teaching method)  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pembelajaran yaitu: 

1. Metode Ceramah (Preaching Method)  

Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah siswa yang pada 
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umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, (2000). Metode ceramah 

dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 

menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan 

literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham 

siswa.  

Beberapa kelemahan metode ceramah adalah :  

1) Membuat siswa pasif  

2) Mengandung unsur paksaan kepada siswa  

3) Mengandung daya kritis siswa (Daradjat, 1985) 

4) Anak didik yang lebih tanggap dari visi visual akan menjadi rugi dan anak 

didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya.  

5) Sukar mengontrol sejauhmana pemerolehan belajar anak didik.  

6) Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-kata).  

7) Bila terlalu lama membosankan.(Syaiful Bahri Djamarah, 2000) 

Beberapa kelebihan metode ceramah adalah :  

1) Guru mudah menguasai kelas.  

2) Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar  

3) Dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar.  

4) Mudah dilaksanakan (Syaiful Bahri Djamarah, 2000) 

2.  Metode demontrasi ( Demonstration method )  

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu 

kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran 
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yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 

Muhibbin Syah ( 2000).  

Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan 

dengan bahan pelajaran. Syaiful Bahri Djamarah, ( 2000).  

Manfaat psikologis pedagogis dari metode demonstrasi adalah :  

1) Perhatian siswa dapat lebih dipusatkan .  

2) Proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. 

3) Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri 

siswa (Daradjat, 1985)  

Kelebihan metode demonstrasi sebagai berikut :  

1) Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atu 

kerja suatu benda.  

2) Memudahkan berbagai jenis penjelasan .  

3) Kesalahan-kesalahan yeng terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki 

melaui pengamatan dan contoh konkret, drngan menghadirkan obyek 

sebenarnya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 

Kelemahan metode demonstrasi sebagai berikut :  

1) Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan 

dipertunjukkan.  

2) Tidak semua benda dapat didemonstrasikan  

Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa 

yang didemonstrasikan (Syaiful Bahri Djamarah, 2000). 
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3. Metode latihan keterampilan ( Drill method )  

Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar, dimana 

siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara 

membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa 

manfaatnya dan sebagainya. Contoh latihan keterampilan membuat tas dari 

mute/pernik-pernik. 

Kelebihan metode latihan keterampilan sebagai berikut :  

1) Dapat untuk memperoleh kecakapan motoris, seperti menulis, melafalkan 

huruf, membuat dan menggunakan alat-alat.  

2) Dapat untuk memperoleh kecakapan mental, seperti dalam perkalian, 

penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda/simbol, dan 

sebagainya.  

3) Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan 

pelaksanaan.  

Kekurangan metode latihan keterampilan sebagai berikut :  

1) Menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak didik lebih banyak 

dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pengertian.  

2) Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan.  

3) Kadang-kadang latihan tyang dilaksanakan secara berulang-ulang 

merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan.  

4) Dapat menimbulkan verbalisme 
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 Belajar merupakan proses dasar perkembangan hidup manusia. Dengan 

belajar menusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga 

tingkah lakunya berkembang, Purwanto (1999:84) mengemukakan belajar adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Belajar merupakan kegiatan orang 

sehari-hari kegiatan belajar tersebut dapat dihayati atau dialami oleh orang yang 

sedang belajar. 

Ciri-ciri dari pembelajaran dalam bukunya Sugandi 2000:25 

1. pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis  

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa.  

4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat menarik. 

5. Pembelajaran dapat menciptakan suasanan belajar yang aman dan 

mrnyenangkan bagi siswa. 

6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara 

fisik dan psikologis. 

2.2 Media Video Compact Disk (VCD) 

 VCD sebagai salah satu dari media belajar yang dikenal juga dengan 

istilah audio visual aids, yaitu alat-alat yang audible artinya dapat didengar dan 

alat – alat visible artinya dapat dilihat. Video Compact Disc ini sangat bermanfaat 

dalam menciptakan cara berkomunikasi secara efektif . 
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 Video Compact Disc adalah sistem penyampaian dan rekaman video 

dimana signal /audio visual direkam pada disket plastik, bukan pada pita magnetik 

(Arsyad, 2002:36).  

 Penjelasan tentang VCD ini antara lain Video Compact Disc adalah 

kepingan CD yang berisi gambar yang bergerak dan suara. Satu keping  VCD 

mempunyai kapasitas untuk menyimpan gambar bergerak dan suara stereo yang 

bermutu. Hana 74/80 menit pada 650Mhz/700Mb CD. VCD mengandung video 

dan suara yang lebih bermutu dari pada kaset VHS dan dapat diputar di disk 

player atau komputer. 

 VCD merupakan sistem penyampaian informasi gambar dan suara pada 

piringan (Sadiman, 1996:295). Media VCD merupakan paduan antara media suara 

(audio) dan media gambar (video) yang sangat memungkinkan terjadinya 

komunikasi dua arah, antara guru sebagai tenaga pengajar dengan siswa di dalam 

proses pembelajaran. Media VCD merupakan sinkronisasi antara media audio dan 

video, yang saling mendukung yang mampu menggugah perasan dan pemikiran 

bagi audien atau pendengar. 

 Media CD mempunyai dua perangkat yaitu perangkat keras atau hardware 

dan perangkat lunak atau software. Adapun perangkat keras dari VCD adalah 

player atau alat yang memproses perangkat lunak ke dalam tampilan gambar, 

sedangkan perangkat lunaknya adalah berupa kepingan disk yang berisi data yaitu 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Selain player dan kepingan disk dalam 

menampilkan gambar alat tersebut berupa televisi yang nantinya di hubungkan 
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dengan pleyer melalui kabel (Delivery Methods Online & Distance Learning 

Colorado State Continuing education htm 2005 dalam www.yahoo.com). 

 VCD termasuk juga multimedia dimana mengoperasikan VCD bisa 

menggunakan komputer, Menurut Wateroleksy (1995) dalam (www.google,com). 

Kelebihan dari Video Compact Disc antara lain: 

1. Jangkuan VCD sangat luas cepat merat dan ilmiah, sebagai patner guru 

dalam mengajar 

2. Dengan VCD siswa akan menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses 

belajar mengajar 

3. Harga murah  

4. Siswa dapat belajar sendiri dirumah dengan menonton VCD  

5. VCD dapat menunjukkan unsur gerak sekaligus suara karena dalam 

penayangannya VCD gerakan dapat di perlambat atau di percepat. 

6. VCD dapat menayangkan objek besar atau kecil, suatu objek dapat juga di 

perbesar ataupun diperkecil dengan VCD 

7. Penayangan VCD dapat diulang-ulang sehinga siswa dapat belajar sendiri 

di rumah dengan menonton VCD  

Kekurangan  dari Video Compact Disc: 

1. Dalam memproduksi isi VCD perlu biaya banyak  

2. Dalam memproduksi juga perlu disk  

3. Perlu perawatan  

4. Perlu waktu yang lama  

5. Mudah rusak karena tergores 
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6. Apabila siswa belajar dirumah dengan menonton VCD tersebut dan ada 

materi yang tidak dimengerti siswa tidak bisa bertanya langsung kepada 

guru 

 Keuntungan mengunakan media VCD pembelajaran dan jangkauan VCD 

sangat luas, cepat, merata, dan ilmiah sebagai patner guru mengajar. Dengan VCD 

siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sehingga 

lebih efektif apabila digunakan dalam proses belajar mengajar. 

2.3 Pembelajaran Atletik dengan Penerapan Media VCD 

 Dalam penelitian ini penulis mengadakan eskperimen tentang penggunaan 

media VCD dengan materi lompat jauh gaya jongkok. Hal ini peneliti lakukan 

karena pada dasarnya dalam pelajaran atletik, media VCD belum dimanfatkan 

secara optimal apabila media ini dimanfaatkan maka akan lebih menarik perhatian 

dan minat siswa serta membantu guru dalam pembelajaran pemahaman 

pembelajaran atletik. Jenis-jenis media pendidikan pada dasarnya adalah 

1. Media pandang, dengar, gerak: Video/VCD film,  

2. Media pandang, dengar, diam: slide suara, 

3. Media pandang gerak: film tak bersuara,  

4. Media pandang diam: OHP, slide/fotografi, gambar, chart (bagan), poster 

benda, spesimen,  

5. Media dengar:Radio, Rekaman audio (kaset dan CD), piring, hitam, 

6. Media buku ajar, majalah ilmiah, koran, dll.  

 Media yang akan dijelaskan disini adalah media pandang, dengar, gerak: 

Video/VCD (Santoso, 2002 :9). 
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 Menurut Edgar pengalaman manusia diperoleh melalui indera lihat sebesar 

75%,   melalui   dengar   13%   dan   12%   melalui   indera    yang   lain.   Kerucut 

pengalaman Edgar Dale, mulai dari yang kongkrit ke abstrak dalam praktek 

proses belajar mengajar sebagai berikut: 

1.  Pengalaman langsung, diperoleh melalui benda-benda/ kejadian-kejadian 

tiruan dari yang sebenarnya.  

2.  Demonstrasi,  adalah percontohan / pertunjukan tentang cara membuat / 

melayani suatu proses. 

3.  Darmawisata, adalah dengan membawa kelas ke obyek di luar sekolah 

dalam  rangka pengajaran  di  kelas  itu dengan maksud memperkaya dan 

memperluas pengalaman siswa. 

4.  Televisi, merupakan media untuk menyampaikan pendidikan kepada anak- 

anak dan masyarakat. 

5.    Gambar  hidup  atau   Film,   merupakan  rangkaian gambar-gambar yang 

 diproyeksikan ke layar dengan pencapain teratur, bergerak secara kontinyu, 

 sehingga mewujudkan pergerakan normal dari orang-orang /benda-benda.  

6.  Radio, melalui siaran radio dapat disampaikan pelajaran secara efektif,  

 menambah pengalaman dan pengetahuan serta menimbulkan motivasi belajar.  

7.   Lambang visual, adalah merupakan sesuatu yang di wujudkan secara visual 

dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan/ pikiran. Lambang visual 

merupakan gambar yang secara keseluruhan dari sesuatu yang di jelaskan ke 

dalam suatu bentuk gambar yang divisualisasikan. 
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8.   Verbal adalah lambang kata yang di jumpai dalam bentuk buku dan bahan 

bacaan. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media VCD merupakan 

kerucut pengalaman nomor empat terendah, tetapi pengamatan dengan VCD akan 

menimbulkan persepsi daya nalar atau pengetahuan tentang gambar yang 

dimunculkan. Sehingga dengan proses belajar mengajar dengan menggunakan 

media VCD dapat menambah pengetahuan siswa maupun pengalaman siswa dari 

suatu gambar yang ditampilkan. 

 Media VCD merupakan salah satu bentuk teknologi yang mengembangkan 

jenis media pandang, dengar dan gerak. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam dalam menggunakan media VCD, didasari ini pada sistem pemanfaatannya 

dalam kegiatan pengajaran. Langkah-langkah tersebut adalah : 

1) Langkah persiapan: (1) Persiapan dalam rencana, berkonsultasi tentang materi 

dan perencanaan, mencatat beberapa hal yang bisa membangkitkan interest, 

bahan diskusi, dan cara-cara mengkaji pemahaman atau apresiasi, (2) Berikan 

pengarahan khusus terhadap ide-ide yang sulit bagi siswa yang akan 

dikemukakan dalam materi. Untuk media VCD, pengarahan materi program 

yang akan datang harus dikemukakan atau diulas pada waktu itu, (3) Kelompok 

sasaran harus diperhatikan apakah perorangan atau kelompok kecil ataukah 

kelompok besar. Hal ini berhubungan dengan nengelolaan penyampaian atau 

penyajian, penggunaan fasilitas dan penentuan cara evaluasinya, (4) Usahakan 

sasaran harus dalam keadaan siap. Arahkan mereka dengan berbagai stimulus, 

pusatkan perhatiannya melalui suatu komentar atau melalui suatu pertanyaan 
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pendahuluan, (5) Periksa peralatan yang akan dipergunakan, siapa tahu ada 

kerusakan atau kelainan yang akan mengganggu rencana program yang telah 

ditetapkan. 

2)  Langkah penyajian: (1) Sajikan dalam waktu yang tepat dengan kebiasaan atau 

cara mereka mendengarkan dan memahami materi, (2) Atur situasi ruangan, 

mungkin harus menggunakan cahaya yang cukup redup, atau bahkan gelap, (3) 

Berikan semangat untuk melalui mendengarkan dan mulai konsentarsi terhadap 

permasalahan yang akan dihadapi, usahakan mereka agar : 

1. Mendengarkan dalam situasi yang tenang 

2. Memusatkan perhatian untuk mendengarkan dan menyimak materi dan apa 

yang dikatakan serta apa artinya. 

3. Mendengarkan dan menyimak dengan suatu kemauan yang kuat, meskipun  

mungkin mereka akan bertemu dengan hal- hal yang bertentangan dengan 

kemauan dirinya. 

4. Menghubungkan apa yang mereka dengan dan mereka lihat saat itu dengan 

 pengarahan sebelumnya. 

  Media audio visual dalam pembelajaran akan lebih efektif dalam 

menyampaikan pesan pembelajaran. Manfaat dari penggunaan media audio visual 

adalah: dapat dipakai untuk memberikan penekanan terhadap topik yang penting 

dalam bahan ajar yang diberikan, mengulang kembali dari bahan ajar yang telah 

diberikan, terutama topik-topik yang penting agar terus diingat siswa, dan dengan 

menampilkan audio visual, maka perhatian siswa Iebih terkonsentrasi. 
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 Dalam suatu pembelajaran, media memegang peranan penting terutama 

dalam membantu menyampaikan pesan pembelajaran agar dapat diterima oleh 

siswa dengan baik. Adanya keterbatasan dan karakteristik siswa yang berbeda 

memungkinkan perlunya penciptaan iklim kondusif alam menghadirkan proses 

belajar dan mengajar. Agar dapat bermakna terhadap siswa, kehadiran proses 

belajar dan mengajar dengan media video sebagai bentuk media audio-visual 

diharapkan dapat membantu siswa dalam mengurangi keterbatasan dalam 

pembelajaran. Pertama, adanya unsur visual akan membantu siswa yang kurang 

memiliki kemampuan untuk menvisualisasikan ide-ide yang dipelajari. Kedua, 

adanya unsur audio yang bermanfaat bagi sebagian siswa yang memiliki daya 

pendengaran lebih baik daripada kemampuan visualnya. Mengingat pentingnya 

media pembelajaran dalam proses mengajar di sekolah, maka guru diharapkan 

mampu memilih dan menggunakan media yang tepat sesuai dengan keefektifan 

dan tujuan pembelajaran . 

2.4 Belajar Gerak 

 Belajar merupakan suatu yang komplek, yang menyangkut tidak hanya 

kegiatan berfikir, untuk mencari pengetahuan, melainkan juga menyangkut gerak 

tubuh, emosi serta perasaan. “Aspek-aspek kemampuan yang dapat dikembangkan 

melalui belajar adalah: ketrampian intelektual, kemampuan menyampaikan 

informasi dalam bentuk verbal, strategi berfikir, ketrampilan gerak, emosi dan 

perasan” (Sugiyanto dkk, 1993 : 232). 

 Belajar gerak merupakan bagian dari belajar secara keseluruhan, yang 

mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai 
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ketrampilan gerak; dan pengembangan agar ketrampilan gerak yang dikuasai 

dapat untuk menyampaikan tugas-tugas gerak mencapai sasaran tertentu. 

 “Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon 

muscular yang diekspresikan dalam gerak tubuh atau bagian tubuh” (Sugiyanto 

dkk 1993 : 234 ). 

 Dalam belajar gerak ada beberapa fase yang harus dilalui yaitu : 

2.4.1 Fase Peniruan 

 Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respon 

serupa dengan mengamati. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan 

tidak sempurna. 

2.4.2  Manipulasi 

 Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti arahan, penampilan, 

gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada 

tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya 

meniru tingkah laku saja. 

2.4.3 Ketetapan 

 Memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dari 

ketrampilan, respon-respon lebih terkoreksi, dari kesalahan –kesalahan dibatasi 

sampai pada tingkat minimum. 

2.4.4 Artikulasi 

 Menekankan pada koordinasi rangkaian dengan membuat aturan yang 

tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsisten internal di antara gerakan-

gerakan yang berbeda. 
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2.4.5 Pengalamiahan 

 Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit 

mengeluarkan energi fisik maupaun psikis. Gerakan dilakukan secara rutin. Pada 

fase ini merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam belajar gerak, sehingga 

diharapkan menghasilkan kemampuan yang memuaskan. ( Dave, 1970 : 31 ) 

2.5 Proses Belajar Gerak 

  Manusia adalah mahluk individu dan mahluk sosial. Hubungannya dengan 

mahluk sosial terkandung maksud bahwa manusia bagaimana juga tidak terlepas 

dari individual yang lain. 

 Demikian secara kodrat manusia akan selalu hidup bersama. Kegiatannya 

selalu diiringi dengan komunikasi, baik dengan komunikasi dengan lingkungan 

maupaun dengan Tuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

 Tentang komunikasi yang disengaja, yang dimaksud adalah komunikasi 

edukatif, dimana berlangsung proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar 

mengajar terjadi adanya komunikasi antara pengajar yang melaksanakan kegiatan 

tugas mengajar dengan warga belajar yang melaksanakan kegiatan belajar ( siswa 

didik ). 

 Di dalam dunia pendidikdan seorang guru akan berhadapan dengan anak-

anak. Mereka saling memerlukan bantuan dengan sesamanya untuk tumbuh dan 

berkembang mencapai kedewasan menjadi manusia yang berkepribadian. 

Kedewasan tresebut diperoleh dari pengalaman di lingkungan masyarakat di mana 

dia tinggal. Kedewasan itu sendiri di peroleh berdasarkan pengalaman yang 
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didapat dalam kehidupan manusia, walaupun membutuhkan waktu yang lama bagi 

pendewasan kepribadian. 

              “Belajar adalah mengalami, yang berarti menghayati suatu peristiwa. 

Penghayatan akan menimbulkan respons tertentu dari pihak siswa. Oleh sebab itu 

tugas mengajar adalah membina serangkaian pengalaman yang dapat dikuasai 

tanpa kesalahan-kesalahan , karena bahan-bahannya telah terperinci menjadi unit-

unit kecil” (Winarno Surachmad, 1982 : 66). 

 Salah satu tempat belajar adalah sekolah. Seorang guru harus memberikan 

pengetahuan, sikap dan gerak kepada siswa yang menjadi tanggungjawabnya. 

 Guru dalam proses belajar-mengajar anatar lain mengkoordinasi 

sekelompok lingkungan belajar yang dipegangnya. Di saat pembelajaran inilah 

guru melibatkan sejumlah materi pelajarn sebagai bahan memberi arti dan 

pengalaman kepada siswa. Maka Seorang guru harus dapat memilih dan 

mengunakan metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. Termasuk di 

dalamnya adalah mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. 

 Dalam kegiatan belajar mengajar ketrampilan motorik seorang guru 

menggunakan dua pendekatan yaitu : 

2.5.1 Pendekatan Tak Langsung 

 Pendekatan ini seorang guru menyusun rencana secara cermat dalam 

rangkaian urutan yang logis sebelum teknik yang sebenarnya diajarkan. Dalam hal 

ini rangkaian proses belajar dari yang mudah ke yang sukar. 

 

 



 27

2.5.2  Pendekatan Langsung 

 Dalam pendekatan ini seorang guru lansung mengajarkan teknik yang 

sebenarnya (Rusli Lutan, 1982: 418). Namun demikian seorang guru dapat 

memodifikasi sedemikian rupa kegiatan belajar mengajar tersebut sehingga lebih 

menguntungkan bagi peserta didik maupaun guru itu sendiri. Mengajar 

merupakan tugas harus dilakukan oleh seorang guru dalam usahanya mencapai 

tujuan pendidikan. Dalam buku atletik, menyatakan bahwa “ mengajar berarti 

memberi pelajaran, agar siswa memperoleh pengertian, kecakapan atau 

ketangkasan tentang sesuatu yang diajarkan. Mengajar merupakan proses umum 

yang mencakup semua factor yang merangkum seluruh sistem pelajaran. 

Termasuk di dalamnya adalah siswa, kegiatan guru asas-asas mengajar. Tujuan 

inilah yang ingin dicapai dan di evaluasi “ ( Sunaryo Basuki, 1986 : 74). 

 Sesuai dengan hal tersebut di atas proses pelaksanaan belajar guru 

dituntut mempunyai kemampuan dalam hal: pengetahuan, kemampuan, sikap 

serta sifat kepribadian yang baik; agar proses belajar mengajar dapat berlangsung 

denga efektif dan efisien. Di samping itu seorang guru penjaskes harus memiliki 

pengetahuan khusus tentang pendidikan jasmani yang meliputi : 

1. Sistem pendidkan jasmani dan kesehatan  

2. Perkembanagan gerak  

3. Belajar gerak  

4. Pengembangan kurikulum Penjaskes  

5. Teknologi pembelajaran Penjaskes 

6. Kegiatan belajar mengajar  
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7. Tes pengukuran dan evaluasi  

8. Remedial  (Abdulkadir Ateng dkk, 1999 :3 ) 

2.5.3. Metode Pengajaran Gerak  

 Dalam proses belajar mengajar metode merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dalam menunjang keberhasilan tujuan Intruksional yang ingin 

dicapai. Penggunaan metode yang tepat akan memudahkan anak di dalam 

menyerap materi pelajaran. 

 Sebelum membicarakan pengertian dan macam-macam metode mengajar, 

lebih dahulu perlu dikemukakan pengertian tentang mengajar. “ Mengajar adalah 

menamamkan pengertian pada anak, menyampaikan kebudayaan pada anak suatu 

aktivitas organisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya pada anak sehingga terjadi proses belajar mengajar “ 

(Nasional, 1982 : 8). 

 Jadi mengajar dapat dikatakan sebagai aktivitas penciptaan situasi 

lingkungan yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar. 

Sedangkan kegiatan mengajar di sini menyampaikan pengetahuan menularkan 

sikap atau ketrampilan yang diatur sesuai dengan tingkat dan kemampuan siswa 

belajar. 

 Situasi lingkungan yang terdiri dari lingkunag kelas, social,guru, siswa, 

sarana dan prasarana saling mendukung dan mengisi serta menpunyai variasi yang 

bermacam-macam. Sehingga setiap proses belajar mengajar memiliki bentuk dan 

tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagai hasil tercapainya tujuan mengajar adalah berbentuk 
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pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperoleh siswa. Misalnya kemampuan 

berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan menerima pendapat orang lain , 

terampil menghadapi kehiduapan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar 

sekolah (masyarakat ). Untuk memperoleh hasil yang baik dalam proses belajar 

diperlukan pola prosedur pembelajaran oleh guru. 

 “ Metode mengajar adalah pola dan prosedur yang digunakan guru dalam 

macam-macam peristiwa mengajar “(Dumadi dkk, 1992: 166). Metode yang 

sering digunakan oleh seorang guru dalam mengajar antar lain: ceramah, Tanya 

jawab, drill, pemberian tugas, kerja kelompok. Timbulnya bermacam-macam 

metode dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

 “ Tujuan dan fungsi pengajaran, banyak dan jenis pengajaran, situasi, 

fasilitas dan guru” (Winarno Surackhmad, 1982: 4). Jadi dalam menetapkan 

dalam penggunaan metode pembelajaran, seorang guru dalam proses belajar 

mengajar ada tiga hal yang saling terkait yaitu: situasi lingkungan, pokok bahasan 

yang akan diajarkan (tercermin dalam pencapaian tujuan instruksional khusus) 

serta sarana dan prasarana yang ada. 

 Dari sudut pandang pendekatan bahan pelajaran terhadap siswa, dalam 

pelaksanaannya dapat digunakan kombinasi berbagai metode, tetapi yang pokok 

dapat dipergunakan yaitu: “metode keseluruhan, metode bagian (dibagi tiga, 

metode bagian murni, metode bagian repetitif, metode bagian progresif)” (Dumadi 

dkk, 1992 : 168). 

 Metode keseluruhan adalah cara pendekatan dalam mengajar untuk 

menguasai suatu rangkaian gerak keseluruhan sekaligus dipraktekkan secara 
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keseluruhan pula. Metode bagian adalah cara pendekatan dalam proses belajar 

mengajar untuk menguasai suatu rangkaian gerak bagian demi bagian“ ( Dumadi 

dkk, 1992 : 172). 

2.5.4 Metode Bagian 

 Seperti tersebut di atas, bahwa dalam menyajikan pelajaran dikenal dua 

metode yang sering digunakan. Selanjutnya metode sendiri dibagi dalam tiga 

macam bagian yaitu: 

2.5.5 Metode Bagian Murni 

 Metode bagian murni adalah mempelajari penguasaan gerak tiap-tiap 

elemen gerak kemudian langsung merangkaikan semua elemen gerak yang sudah 

dipelajari. Keuntungannya anak mudah menguasai tiap-tiap elemen gerak. 

Kerugiannya adalah anak sukar merangkaikan gerakan yang sesungguhnya dan 

cepat jatuh. 

2.5.6 Pembelajaran  

 Pembelajaran adalah segala sesuatu ,atau daya yang dapat dimanfaatkan 

oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk 

kepentingan belajar mengajar dengan meningkatkan pendidikan. (Hamalik, 

1985:25).  

2.5.7 Metode Bagian Repertitif melalui media Video CD 

1) Metode Repetitif 

 Metode bagian Repetitif adalah mempelajari elemen gerak yang baru, 

langsung dirangkaikan dengan elemen gerak yang telah dimiliki sebelumnya, 

hanya lewat penjelasan atau contoh saja, tanpa penguasaan lebih dahulu. 
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Keuntungannya anak dapat melakukan gerakan yang berkelanjutan dan 

kerugiannya anak kurang menguasai gerakan berikutnya karena langsung 

dirangkaikan tanpa penguasaan lebih lanjut. (Dumadi dkk, 1992 : 17). 

2) Media  

 Media adalah segala sesuatu yang dapat di gunakan untuk menyalurkan 

pesan dari penggirim ke penerima sehinga dapat merangsang pikiran, perasan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi (Sadiman,1996: 6). 

3) Video Compact Disc (VCD) 

 VCD adalah merupakan penyimpanan informasi /gambar dan suara pada 

piringan (Sadiman, 1996 :295). Jadi VCD adalah kepingan yang menyimpan data 

dalam bentuk capton, grafis, suara dengan kapasitas maksimal 200 MB. 

2.5.8 Metode Bagian Progresif 

 Metode bagian Progresif adaalh mempelajari elemen geark yang baru 

harus dipelajari dan dilatih dahulu sehingga menjadi gerak yang telah dimiliki 

sebelumnya. Keuntungannya anak lebih mudah dalam penggabungan atau 

koordinasi elemen gerak selanjutnya. Kerugian hampir tidak ada ( Dumadi dkk, 

1992 : 173). 

 
2.6 Tinjauan Umum Lompat Jauh 

 Lompat jauh adalah  salah satu dari nomoor cabang olahraga atletik yang 

juga merupakan salah satu gerak dasar manusia. Gerak dasar manusia tersebut 

terdiri dari lari, lompat, jalan (Ballesteros, 1979 :1 ). Lompat jauh merupakan 

suatu rangkaian gerakan yang terdiri dari gerakan awalan atau ancang-ancang, 
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menolak atau menumpu ,melayang dan mendarat yang dilakukan secara 

terkoordinasi untuk mendapatkan hasil lomapt jauh yang  sempurna . 

 Hal ini tidak terlepas dari komponen unsur fisik ynag meliputi kecepatan 

awalan, kekuatan tolakan dan sikap diudara serta posisi tubuh pada saat mendarat. 

Keberhasilan dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok dalah keberhasilan 

memadukan percepatan murni, kekuatan, power prinsip-prinsip latihan . 

2.6.1 Percepatan  Murni  

 Percepatan adalah unsur yang penting disamping unsur lainnya, seperti 

kelentukan, koordinasi keseimbangan. Tahapan percepatan murni adalah dua 

langkah pertama antara gerakan permulaan start dan kecepatan sprint maksimum  

tegasnya 8-10 langkah pertama start merupakan tahap percepatan murni dimaksud 

(Dinamika kecepatan ,1987: 5 ).  

2.6.2 Kekuatan  

 Kekuatan merupakan latihan yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan 

program latihan. Hampir semua keterampilan gerak tergantung pada kemampuan 

pelaksanaan menahan beban (Sajoto, 1994: 29 ). 

 Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot yang melakukan 

tekanan maksimal untuk melawan tahanan dalam periode waktu terbatas ( Sajoto, 

1994 :30 ). Sedangkan menurut pendapat yang lainnya, kekuatan adalah kapasitas 

otot atau seklompok otot yang melakukan tekanan maksimal utuk melawan 

tahanan dalam periode waktu terbatas (Sajoto, 1994: 30) 

 Dari batasan batasan  tentang kekuatan seperti yang diungkapkan para ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan adalah kemampuan otot atu 
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sekelompok otot seseorang untuk menahan atau menekan dengan melakukan 

kontraksi otot dalam tubuh atau anggota tubuh. 

2.6.3 Daya ledak       

 Atlet yang memiliki kekuatan belum bias menjamin peningkatan 

prestasinya  apabila tidak ditunjang oleh otot-otot yang bergerak atau bereaksi 

dengan cepat. Atlet yang berbeda dalam kecepatan otot-otot juga akan berbeda 

dalam prestasi lompat jauhnya ataupun tolak pelurunya. Walaupun atlet-atlet 

tersebut mempunyai kondisi fisik mental dan teknik yang sama. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan kemampuan melompat yang optimal diperlukan kekuatan 

dan kecepatan yang sering disebut dengan istilah power. (daya tolak ) 

 Power diartikan oleh para ahli cukup bervariasi akan tetapi pada umumnya 

memberikan batasan yang sama. Seperti yang dikutip oleh Harsono (1988:195 ).  

 Maksud power adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan. Harre (1982 :59 ) 

mengemukakan bahwa power adalah the ability of and athelete to overcome 

resistance by a high speed of contraction. Secara bebas diartikan bahwa power 

adalah  kemampuan atlet mengatasi  tahanan melalui kecepatan kontraksi yang 

tinggi. Sedangkan menurut Harsono sendiri memberikan batasan pengertian 

power sebagai berikut  power adalah force velocity dimana force adalah sepadan 

dengan strength dan velocity dengan speed. 
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2.7 Lompat Jauh Gaya Jongkok 

2.7.1 Awalan 

 

Gambar 2.1 Awalan Pada Lompat Jauh  (Kuswardono, dkk, 1986: 32) 

 Awalan dalam lompat jauh berfungsi untuk mendapatkan kecepatan pada 

waktu akan melompat untuk melakukan start nomor lompat jauh ,awalannya ada 

tiga macam yaitu sikap menutup , sikap melangkah , sikap langkah bebas . 

 Cara latihan agar salah satu kaki tepat bertumpu pada papan tumpuan 

sebagai berikut : 

1. Berdiri  dipapan . salah satu kaki akan ditarik ke belakang sejauh mungkin 

(untuk tahap pertama dapat menarik kaki ke belakang empat langkah kanan 

dan kiri). Kemudian melangkahkan kembali salah satu kaki kedepan, sehingga 

salah satu kaki tepat bertumpu di papan tumpuan . 

2. Hal yang harus diperhatikan jika yang pertama menarik kaki kebelakang, 

kemudian kaki kanan. Hal itu berarti mundur 4 langkah kebelakang kemudian 

kaki kanan. Hal itu berarti mundur 4 langkah ke belakang dengan demikian 

kaki yang harus dijadikan tumpuan kaki kanan atau kaki yang berada didepan . 
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3. Jika langkah-langkah diatas sudah dikuasai, dapat dilanjutkan dengan langkah 

yang lebih banyak lagi, seperti langkah mundur 6 langkah, 8 langkah, 10 

langkah dan seterusnya. Dengan demikian untuk kembali kedepan tidak lagi 

menggunakan langkah, akan tetkontrol berlari dengan cepat . 

2.7.2. Tolakan di Papan Tumpu  

 

 

Gambar 2.2 Tolakan Pada Papan Tumpu, ( AtlentikDepdikbud,1992:92 ) 

1. Ketika salah satu kaki menumpu papan tumpuan, badan lebih ditegakkan 

dari sikap berdiri .  

2. Urutan  kaki mengenai papan tumpuan dimulai dari tumit, telapak kaki, 

dan ujng kaki  

3. Bersamaan gerakan ini kaki didorong menggunakan ujung kaki depan ats 

dibantu  dengan gerakan tangan  
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2.7.3 Sikap badan di udara  

 

  

    Gambar .2.3 Sikap Badan Saat Melayang (Atletik, Depdikbud, 1992: 93) 

Sikap badan diudara kedua lutut tertekuk dan kedua tangan di depan, di samping 

kepala lalu diturunkan pada saat akan mendarat berat badan dibawa kedepan 

.keseimbangan kaki yang memimpindigerakan ke bawah dan kebelakang untuk 

menciptakan daya pengupil yang jauh  

2.7.4 Sikap mendarat 

 

 Gambar 2.4 Sikap Mendarat.( Atlentik, Depdikbud, 1992: 92) 
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 Sikap mendarat dilakukan oleh pelompat setelah sikap di udara, sikap 

mendarat dilakukan dengan  cara meluruskan kedua kaki dan tangan ke depan, 

badan dicondongkan kedepan pada saat tumit mengenai pasir, dengan cepat kedua 

lutut ditekuk lemas, dan kedua tangan segera menyentuh pasir ( Roji : 37-38). 

 Prisip-prinsip ataupun faktor-faktor dalam gerakan melompat antara lain :  

1. Kekuatan dan kecepatan bertumpu 

2. Pada saat bertumpu, lutut dalam keadaan agak ditekuk dan diakhiri dengan 

lurus . 

3. Bertumpu dengan bagian tumit terlebih dahulu dan berakhir pada ujung 

kaki . 

4. Semua nomor lompat memerlukan koordinasi dan feksibility (kelenturan) 

gerakan seluruh bagian tubuh. 

5. Sudut tolak (tumpuan ) pada lompat jauh sekitar 45º. 

6. Jarak awalan harus ditentukan, untuk lompat jauh (30m-40m). 

7. Dalam lompat jauh awalannya harus dilakukan lebih cepat dari pada 

lompat tinggi (Soenjoto 1977: 84 ). 

 Analisa gerakan lompat jauh gaya jongkok adalah sebagai berikut : 

 Sesudah kaki (kiri ) bertumpu pda balok tolak, maka kaki ayun (kanan ) 

diayun-ayunkan kuat-kuat ke depan kemudian kaki  kiri menyusul dan keduanya 

rapat agak dilipat (berjongkok). setelah melewati tinggi maksimal badan 

dibengkokkan ke depan, kedua kaki lurus dan bersama kedua tangan diluruskan di 

depan mendarat (Soenyoto 1977: 85). 
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2.8 Rincian  Mengajar Lompat Jauh Gaya Jongkok  

   Tabel 2.1 Rincian Mengajar Lompat Jauh Gaya Jongkok 

LANGKAH METODE BAGIAN 

REPETITIF 

MELALUI  MEDIA VCD 

METODE BAGIAN 

PROGRESIF 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1+2 

1+2+3 

1+2+3+4 

1+2+3+4+5 

 

 

 

 

Mempelajari elemen gerak 

yang baru itu langsung 

dirangkaikan dengan elemen 

gerak yang telah dimiliki 

sebelumnya hanya lewat 

contoh melalui VCD atau 

penjelasan saja, tanpa 

penguasaan lebih dahulu  

(Dumadi dkk, 1992:173) 

1 

2 

1+2 

3 

1+2+3 

4 

1+2+3+4 

5 

1+2+3+4+5 

Mempelajari elemen gerak 

yang baru harus dipelajari 

dan dilatih dahulu sehingga 

menjadi gerak yang telah 

dikuasai, baru kemudian 

dirangkaikan dengan gerakan 

yang telah dimiliki 

sebelumnya (Dumadi dkk, 

1992:173) 



 39

Keterangan :  

1. cara awalan = approach run 

2. cara tolakan = take off 

3. cara sikap badan waktu melayang 

4. cara sikap badan waktu jatuh/ mendarat 

5. cara meniggalkan bak lompat / bak pasir yang baik dan benar 

Beberapa Tahap Urutan Pengajaran 

Untuk tujuan mengajar, alangkah baiknya jika pelatihan semua gerakan dalam 

lompat jauh ini tidak dilakukan secara kontinu (berkesinambungan), tetapi dibagi 

dalam empat tahap secara terpisah, yaitu tahap lari, tahap take off, tahap melayang 

di udara, dan tahap mendarat (landing). 

2.8.1  Tahap Lari 

Tahap lari merupakan tahap pertama dari serangkaian gerakan dalam cabang 

lompat jauh. Berikut ini akan diuraikan tentang tujuan latihan, petunjuk 

pelaksanaan, dan saran-saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang sering 

terjadi dalam tahap ini. 

1.  Tujuan latihan 

Tujuan latihan lari dalam cabang lompat jauh adalah untuk meningkatkan 

kecepatan horizontal secara maksimum tanpa menimbulkan hambatan 

sewaktu take off. 

2.   Petunjuk pelaksanaan 

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam latihan lari sebelum 

melompat, pada cabang lompat jauh, antara lain: 
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1) Jarak lari harus cukup panjang, sehingga memungkinkan peningkatan 

kecepatan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pada saat take off. 

2) Dalam keadaan lari, atlet harus tetap mampu mengontrol posisi tubuhnya, 

sehingga dapat melakukan take off yang efektif. 

3) Gerakan lari harus dilakukan secara konsisten dan uniform (seragam), 

sehingga atlet dapat mencapai titik take off dengan tepat. 

4) Untuk seorang pemula, sebaiknya jarak lari cukup 20-25 meter saja, 

sedangkan untuk yang sudah berpengalaman maka jarak lari terse-but 

dapat ditingkatkan hingga sejauh 30-45 meter tergantung pada 

kemampuan yang bersangkutan dalam menambah kecepatannya. 

3.   Saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang sering terjadi 

Saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam tahap 

ini, dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

1) Hindarkan   ketegangan   yang   berlebihan,    dengan   menekankan   

akumulasi kecepatan secara bertahap. 

2) Hindarkan   penurunan   kecepatan   pada   saat   menginjak   papan 

lompat. 

3) Hindarkan  langkah berlebihan, dengan menekankan pada kecepatan kaki 

sejauh kurang lebih 10 meter terakhir. 

4) Hindarkan memotong langkah, dengan memanjangkan jarak lari. 

5) Hindarkan  tercapainya  kecepatan  maksimum  yang  terlalu  dini, dengan 

mengurangi jarak lari. 
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2.8.2. Tahap Take Off 

Tahap take off merupakan tahap kedua dari serangkaian gerakan dalam 

cabang lompat jauh. Berikut ini akan diuraikan tentang tujuan latihan, petunjuk 

pelaksanaan, dan saran-saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang sering 

terjadi dalam tahap ini. 

1. Tujuan latihan 

Tujuan latihan take off (lepas landas) dalam cabang lompat jauh adalah 

mengubah gerakan lari menjadi suatu lompatan, dengan melakukan lompatan 

tegak lurus, sambil mempertahankan kecepatan horizontal semaksimal 

mungkin. 

2. Petunjuk pelaksanaan 

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam latihan take off, pada cabang 

lompat jauh, antara lain: 

1) Perubahan gerakan maju ke muka menjadi gerakan bersudut didapat 

dengan cara memberikan tenaga maksimum pada kaki yang akan take off. 

2) Pusat gaya berat si pelompat harus langsung jatuh di atas papan lompat 

begitu kaki yang akan take off menyentuh papan; dan sekali lagi, pada saat 

kaki terlepas dari papan lompat tadi. 

3) Kaki yang akan take off diletakkan tepat di atas papan lompat dengan lutut 

yang sedikit ditekuk untuk mendapatkan kekuatan. 

4) Gerakan ke depan dan ke atas dilakukan dengan sekuat tenaga, dibantu 

oleh lutut dari kaki yang memimpin, dan tangan yang berlawanan dengan 
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kaki yang digunakan untuk take off. Tujuannya adalah untuk memperkuat 

daya lompat. 

5) Paling baik kalau sudut take off berkisar di bawah 30°, tergantung pada 

kemampuan si pelompat mengkombinasikan kecepatan horizontal dan 

gerakan membuat sudut tadi. 

6) Lompatan yang lebih jauh dapat diperoleh bila pelompat menurunkan 

pinggulnya sejak dua langkah sebelum take off dan pada saat take off. 

Saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam tahap 

ini, dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

1) Supaya lompatan cukup jauh, usahakan untuk menekankan gerak pada 

lutut yang memimpin dan sesuaikan panjangnya langkah kedua terakhir 

sebelum melompat. 

2) Hindarkan dorongan dengan cara memperpendek langkah take off. 

3) Keterbatasan gerak kaki yang melakukan take off dapat dihindarkan 

dengan cara memperpanjang langkah sewaktu take off. 

2.8.3. Tahap Melayang di Udara 

Tahap melayang di udara merupakan tahap ketiga dari serangkaian rakan 

dalam cabang lompat jauh. Berikut ini akan diuraikan tentangtujuan latihan, 

petunjuk pelaksanaan, dan saran-saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang 

sering terjadi dalam tahap ini. 

1.  Tujuan latihan 

Tujuan latihan melayang di udara dalam cabang lompat jauh adalah: 

1) Melawan rotasi (putaran) yang timbul akibat take off. 

2) Mendapatkan posisi mendarat yang paling ekonomis dan efisien. 
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2.   Petunjuk pelaksanaan 

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam latihan melayang di udara, 

pada cabang lompat jauh, antara lain: 

1) Sekali pelompat melepaskan kakinya dari tanah, pusat gaya berat tubuhnya 

akan bergerak dalam lintasan parabola. 

2) Tidak ada suatu apapun yang dapat mempengaruhi atau mengubah 

kecepatan atau arah gerakan dari pusat gaya berat tubuh pelompat tadi. 

Tetapi ia dapat mengatur tungkainya sedemikian rupa, sehingga dapat 

menghindarkan terjadinya rotasi. 

3) Gerakan dari tungkai ini terutama ditujukan untuk mendapatkan posisi 

mendarat yang lebih efisien. 

Ada tiga teknik pilihan dalam tahap melayang ini, yaitu: teknik the sail, 

teknik the hang, dan teknik the hitch kick. Pada teknik the sail, kecepatan 

menyudut akan bertambah dan tidak ada daya untuk melawan gaya rotasi, 

sehingga akan memaksa tumit jatuh terlampau dini. Oleh karena itu, teknik the 

sail sama sekali tidak dianjurkan untuk digunakan. Karena alasan itu pula, maka 

dalam buku ini hanya akan diberikan penjelasan tentang teknik the hang dan 

teknik the hitch kick. 

 
2.8.4. Tahap Mendarat 

Tahap mendarat (landing) merupakan tahap terakhir dari serangkaian gerakan 

dalam cabang lompat jauh. Berikut ini akan diuraikan tentang tujuan latihan, 

petunjuk pelaksanaan, dan saran-saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang 

sering terjadi dalam tahap ini. 
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1. Tujuan latihan 

Tujuan  latihan  melakukan  pendaratan  (landing)  dalam  cabang lompat 

jauh adalah: 

1) Mendapatkan suatu posisi dengan kedua kaki menyentuh pasir sejauh 

mungkin di depan pusat gaya berat tubuh pelompat. 

2) Mencegah (jangan sampai) tubuh pelompat jatuh ke belakang. 

2. Petunjuk pelaksanaan 

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam melakukan pendaratan 

(landing), pada cabang lompat jauh antara lain: 

1) Posisi landing yang terbaik hendaknya merupakan lanjutan dari pola 

melayangkan pusat gaya berat tubuh; tentunya harus terletak sejauh 

mungkin, yaitu pada jarak horizontal terbesar antara tumit dan pusat gaya 

berat tubuh. 

2) Tubuh bagian atas harus setegak mungkin dengan tungkai terjulur lurus ke 

depan. 

3) Tangan yang terletak di belakang tubuh sebelum landing, hams segera 

dilempar ke muka begitu kaki menyentuh pasir. 

4) Gerakan segera dari tangan akan membantu tubuh untuk bertumpu di atas 

kaki. 

5) Posisi landing yang efisien tergantung pada teknik yang digunakan pada 

waktu melayang. 
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Saran perbaikan atas beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam tahap ini, 

dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

1) Cegah peluncuran kaki yang terlampau awal dengan cara memperlambat 

lengkapnya gerakan melayang. 

2) Hindarkan terjatuhnya tubuh ke belakang, dengan cara menekukkan kedua 

lutut begitu tumit menyentuh pasir; gerakan ini hendaknya disertai dengan 

ayunan tangan ke depan yang cepat. 

3) Cegah gerakan rotasi ke depan yang terlampau awal dari tubuh dengan cara 

mempertahankan kelurusan tubuh sedapat-dapatnya sampai sesaat sebelum 

landing. 

 
Perbedaan dari kedua metode tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

 Metode bagian Repetitif mempelajari elemen gerak yang baru itu langsung 

dirangkaikan dengan elemen gerak yang telah dimiliki sebelumnya hanya melalui 

contoh atau penjeasan saja, tanpa penguasaan terlebih dahulu. Sedang metode 

bagian Progresif adalah mempeajari elemaen gerak yang baru harus dipeajari dan 

dilatih dahulu sehingga menjadi gerak yang telah di kuasai, baru kemudian 

dirangkaikan dengan gerakan yang teah dimiliki sebelumnya. 

 Keuntungan metode bagian Repetitif adalah: anak berkesempatan 

mengulang gerakan yang dipelajari lebih sering. 

 Kerugian metode bagian Repertitif adalah : anak relative kurang 

menguasai gerakan yang terdahulu karena langsung dirangkai dengan gerakan 

yang baru. 
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 Keuntungan metode bagian Progresif  

1. Anak lebih menguasai tiap elemen gerak yang di ajarkan 

2. Anak lebih mudah menggabungkan tiap elemen gerak dengan elemen 

gerak yang baru dipelajari. 

Kerugian metode bagian Progresif : Anak dalam merangkai gerakan relatif 

membutuhkan waktu. 

 Dari perhitungan untung ruginya metode bagian Repetitif dan metode 

bagian Progresif dalam pelaksanaan pengajaran lompat jauh, diduga metode yang 

menguntungkan adalah metode bagian repertitif, karena elemen gerak telah 

dikuasai sebelumnya dan lebih mudah daam penggabungan atau koordinasi 

elemen gerak selanjutnya. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat Dumadi bahwa diantara ketiga metode 

bagian tersebut yang paling banyak digunakan dan berhasil adalah metode bagian 

Progresif. Sedangkan Nasution mengatakan dalam kecakapan (Dalam hal ini 

ketrampilan olahraga) yang terlalu kompleks, dapat digunakan metode bagian. 

asal saja bagian-bagian tersebut dapat hubungan dan tidak merupakan bagian-

bagian yang terpisah ( Nasional, 1982 : 64). 

 
2.10 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masaih lemah kebenaran. 

Pendapat seorang ahli menyatakan bahea “ Hipotesis merupakan jawaban yang 

sementara terhadap permasalahan penilitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Suharsimi Arikunto 1993 : 62). 
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 Pendapat Suharsimi hampir sama dengan yang dikatakan Sutrisno Hadi 

sebagai berikut: “Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya 

dan masih perlu dibuktikan kenyataannya” (Sutrisno Hadi, 1988 : 257). 

 Sesuai dengan penelitian dan pemikiran yang dikemukakan dalam 

landasan teori di atas maka perumusan hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan pengaruh yang berarti antara mengajar mengunakan 

pembelajaran dengan metode repetitif melalui media VCD dan metode bagian 

Progresif terhadap hasil belajar lompat jauh gaya jongkok. 

2. Mengajar lompat jauh dengan metode bagian progresif lebih baik dari    

pembelajaran dengan metode repertitif melalui media VCD terhadap hasil 

belajar lompat jauh  

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

kontrol. metode kontrol merupakan metode yang menggunakan gejala yang 

disebut latihan. dengan latihan yang diberikan akan terlihat hubungan sebab 

akibat sebagai pengaruh dari pelaksanaan latihan. 

 Kontrol merupakan kegiatan percobaan untuk meneliti peristiwa atau 

gejala yang muncul pada kondisi tertentu dan setiap gejala yang muncul diamati 

dan dikontrol secermat mungkin sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat 

munculnya gejala tersebut (Mukhamad Ali 1982 :130). 

Salah satu tugas penting dalam receach ilmiah adalah menetapkan ada 

tidaknya hubungan sebab akibat antara fenomena-fenomena dan membuat hukum-

hukum tentang hubungan sebab akibat (Sutrisno Hadi 2001:427). 

Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

kontrol merupakan suatu kegiatan percobaan untuk meneliti suatu peristiwa, 

dengan menetapkan ada tidaknya hubungan sebab akibat dan setiap gejala yang 

muncul diamati dan dikontrol secermat mungkin, sehingga diketahui hubungan 

sebab akibat munculnya gejala tersebut. 

3.1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksudkan untuk di teliti. 

Populasi dibatasi sedikitnya memiliki satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi 2001: 

220). 

48 
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Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, populasi adalah  merupakan 

keseluruhan individu yang akan dijadikan subjek penelitian. Keseluruhan individu 

tersebut paling sedikit memiliki sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa putra kelas VII 

SMP N 3 Kalikajar 2008/2009 dengan jumlah 100 siswa dari lima kelas. 

Adapun alasan mengambil populasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mereka sama-sama dalam satu sekolahan  

2. Mereka  sama kelas 1 

3. Mereka mempunyai jenis kelamin yang sama  

4. Sesuai dengan kurikulum 2006 KTSP Penjaskes kelas VII mendapat 

pelajaran atletik nomor lompat jauh    

3.2 Sampel  

Setelah populasi ditetapkan dengan jelas, selanjutnya apakah populasi itu  

diteliti keseluruhan  atau sebagian saja, pengertian ini disebut sampel. Sampel 

adalah penarikan sebagian populasi untuk mewakili keseluruhan populasi 

(Winarno Surachmad, 1982:93).   

“ Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang hendak diselidiki” 

( Sutrisno Hadi, 2001: 70 ). 

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang hendak diselidiki 

dan mempunyai satu mempunyai satu sifat yang sama atau dapat mewakili. 

3.3 Cara Pemilihan Sampel 

Mengenai besarnya sampel yang harus diambil dalam penelitian menurut 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa: “Apabila  populasi cukup homogen 



 50

terdapat populasi di bawah 100 digunakan sampel sebesar 50% dibawah 1000 

digunakan sample sebesar 25% diatas 1000 dugunakan sebesar 15% (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 170). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil sampel 50 anak dari jumlah 

populasi yang ada yaitu 100 siswa, maka dari itu jumlah sample 50 diperoleh dari 

100 x 50% = 50 siswa. 

Dalam pelaksanaan pengambilan sampel peneliti mengunakan teknik 

random samping, yaitu dengan cara undian peneliti membuat gulungan dari kertas 

sebanyak 100 gulungan kemudian 50 gulungan diberi tulisan sampel, 50 lainnya 

gulungan kosong. Kemudian gulungan tersebut dimasukan dalam kaleng dan 

kocok, setiap siswa disuruh mengambil satu gulungan dan dibuka secara bersama-

sama setelah semua siswa mengambil gulungan tersebut. Dari semua siswa  

tersebut siswa mendapat tulisan sampel dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian. Sedangkan siswa yang mendapat gulungan kosong tidak menjadi 

sampel. Kemudian sampel tersebut diberi tes awal, hasil tes awal tersebut di-

match atau dipasangkan dengan mengunakan teknik ABBA. 

Adapun tujuan teknik pengambilan sampel dengan rondom sampling 

peneliti memberikan hak yang sama pada populasi untuk dijadikan subyek 

peneliti. Sehingga peneliti terhindar dari perasaan ingin mengistimewakan satu 

atau beberapa subyek untuk dijadikan sampel. 

3.4 Variabel 

Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa : Variabel penelitian  

adalah “ obyek yang di teliti”. 
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   Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab. Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas yaitu : 

1. Belajar lompat jauh dengan metode bagian Repetitif melalui media                   

Video CD 

2. Belajar lompat jauh dengan metode bagian Progresif. 

3.4.2 Variabel terikat 

Variabel terikat adalah Variable yang dipengaruhi. Variabel terikat dalam 

hal ini adalah hasil belajar lompat jauh. 

 
3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Faktor yang penting dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan 

data adalah metode pengumpuan data. Data yang diperoleh nantinya di analisis 

dan di simpulkan. 

Data merupakan keterangan untuk mendukung penelitian. Sedangkan data 

dapat berbentuk kalimat, angka maupun laporan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan tes dan pengukuran 

lompat jauh dengan berpedoman petunjuk pelaksanaan peraturan perlombaan 

atlentik. (PB PASI, 1996 : 147-148) 

Memperhatikan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dasar 

menggunakan metode kontrol adalah kegiatan percobaan yang meliputi tes pra 

kontrol dan diakhiri dengan tes hasil belajar untuk menguji kebenaran. Salah satu 

tugas penting dalam research ilmiah adalah menetapkan ada tidaknya hubungan 
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sebab akibat antara fenomena-fenomena dan membuat hukuman, hukuman antara 

sebab akibat (Sutrino Hadi, 2001:427 ). 

Jadi untuk penelitian sangat cocok menggunakn metode kontrol dan 

sebagai polanya adalah Matched By Subject Design yang disingkat dengan pola 

M.S. Matched By Design sudah tentu sekaligus berarti juga kelompok matching 

karena hakekat subyek matching adalah sedemikian rupa sehingga pemisah 

subyek masing masing ke kelompok kontrol dan kelompok control secara 

otomatis akan sama antara kedua kelompok tersebut adapun pairing of subyek 

yang setingkat atau seimbang dijalankan atas dasar penyelidikan pendahuluan 

sebelumnya (Sutrisno Hadi 2001:484). 

Kemudian dari hasil tes awal tersebut di-match atau dipasangkan dengan 

menggunakan teknik ABBA, sehingga didapat dua kelompok control. Kelompok 

eksperimen diajarkan menggunakan pembelajaran dengan metode Repetitif  

melalui media VCD dan kelompok kontrol menggunakan metode Progresif. 

 
3.6. Instrumen Penelitian 

3.6.1 Peaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian meliputi dua tahap yaitu : 

3.6.1.1 Tahap Persiapan: 

1. Peneliti mengajukan permohonan ijin kepada Kepala sekolah SMP N 3 

 KALIKAJAR  untuk mengunakan siswa putra kelas VII sebagai sampel 

 penelitian. 
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2. Tempat Penelitian 

Untuk tempat penelitian, peneliti mengunakan lapangan olahraga di  

Lapangan kembaran Wonosobo, setelah mendapatkan ijin dari Kepala     

SMP N 3 KALIKAJAR. 

3. Subyek Penelitian 

Sebagai subyek penelitian adalah siswa putra kelas VII SMP N 3 

KALIKAJAR   Tahun  Ajaran 2008/2009. 

4.  Waktu Penelitian 

 Untuk pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan menggunakan jumlah 

waktu dalam sekali pertemuan yaitu 80 menit, hal ini sesuai dengan jam 

pelajaran di sekolah. Pelaksanaan secara keseuruhan 13 kali pertemuan 

termasuk post test,  

5.  Alat Penelitian dan Perlengkapan 

 Sebelum mengunakan alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk 

penelitian, peneliti mengajukan ijin permohonan memakai alat dan 

perlengkapan seperti: roll meter, cangkul, TV ,VCD player. 

6. Tenaga Pembantu 

 Untuk kelancaran pelaksanaan pre test dan post test penelitian, peneliti 

mohon bantuan pada rekan seangkatan dan  rekan guru SMP N 3 kalikajar 

3.6.1.2 Tahap Pelaksanaan  

     1) Pre test 

    Pre test sebagai dasar untuk menyamakan kemampuan awal sampel. Pre 

test dilaksanakan sebagai dasar atau latar belakang penelitian. 
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Langkah-langkah pelaksanaan tes sesuai peraturan perlombaan atletik   pre test 

dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2008 di lapangan kembaran,dengan 50 

siswa sebagai sempel .dilaksanakan jam 09.30 WIB sampai selesai 

2) Pelaksanaan Progarm Kegiatan Penelitian 

     Pelaksanaan program dimulai dari tanggal 5 Januari 2009  sampai 

dengan tanggal 24 Januari 2009, pelaksanan dilakukan oleh dua 

kelompok,masing masing kelompok dengan jumlah 25 siswa setiap kelompok 

akan diajarkan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok, kelompok eksperimen 

akan diajar dengan metode bagian repetitif melalui media Video CD oleh 

peneliti dan kelompok kontrol akan diajarkan dengan metode bagian progresif 

oleh  guru penjas selama 13 hari sesuai kesepakatan bersama di tempat berbeda 

setiap jam 13.00 sampai dengan jam 14.30.WIB di lapngan kembaran  

      3) Post test 

          Post test dilaksanakan setelah pertemuan ke-12, pada tanggal 24 Januari 

2009 post test dilaksankan dilapangan kembaran Wonosobojam 09.30 

WIBsampai selesai. Langkah pelaksanaan sama dengan pelaksanakan  pre test 

kedua kelompok di tes sesuai kelompok penelitian dan,.sesuai dengan peraturan 

perlombaan atletik. Hasil yang sah dicatat dan hasil yang terjauh dijadikan 

dasar perhitunangan hasi penelitian.Pelaksanaan post test peneliti dibantu 

beberapa guru SMP N 3 KALIKAJAR, dan teman seangkatan yaitu : 

  1. Gatot Handoko, S.Pd ,Guru Penjas 

  2.  Suamin, S. Pd, Guru bahasa 

  3.  Tri Utomo S.Pd Guru Penjas dan merangkap kepala sekolah   

  4. Soim Khoroni mahasiswa PJKR UNNES angkat 2004 
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  5. Ujang Wahyudi mahasiswa Geografi UNNES angkatan 2004 

  6. Choiriyah mahasiswi IKM angkatan 2004, 

  Pelaksanaan post test berhasil dengan baik 

 
3.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Penelitian 

3.7.1 Faktor kesungguhan hati 

 Faktor kesungguhan dalam mengikuti pelajaran akan mempengaruhi hasil 

belajar yang dicapai anak . Atas dasar tersebut peneliti mengambil langkah awal 

untuk menghindari penyimpangan dalam mengikuti pelajaran serta usaha agar 

anak coba mempunyai kesungguhan dalam pelajaran pelajaran. Adapun usaha 

tersebut antara lain : 

1. Peneliti bersama rekan guru memberikan pengarahan dan penjelasan tentang 

penelitian. 

2. Nilai akhir tes lompat jauh digunakan sebagai penilaian mid semester. 

3.7.2 Faktor Kegiatan Anak Coba  

 Kegiatan anak coba yang dilakukan diluar penelitian sangat sulit kontrol, 

hal ini karena kondisi tempat tinggal anak coba tidak satu tempat. Untuk itu 

peneliti menekankan dan memberikan penjelasan agar  tidak melakukan kegaitan 

yang yang sama diluar jam penelitian sebab dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

3.7.3 Faktor Kemampuan Anak Coba 

 Tiap anak caba memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima 

dan menyerap materi pelajaran yang diberikan, sehingga kemungkinan melakukan 

gerakan yang salah dapat terjadi. Untuk itu dalam memberikan materi pelajaran 

diusahakan dengan jelas dan selalu dilakukan koreksi secara langsung terhadap 
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anak coba yang melakukan kesalahan serta koreksi secara klasikal setelah 

pelajaran  selesai dan memberikan kesempaatan kepada anak coba untuk bertanya 

bila kurang jelas.karena pada kelompok eksperimen siswa melihat Video CD dan 

memperpraktekan apa yang mereka lihat melalui pembelajaran ini  

3.7.4 Faktor Guru 

 Kemampuan guru sebagai pelatih dalam pemberian atau penyampaian 

materi pelajaran dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk itu peneliti sebagai 

pelatih berusaha semaksimal mungkin untuk tetap konsisten pada program yang 

sudah ditetapkan dan di rencanakan. Dalam pelaksanakan penelitian.Pelatihan 

kedua kelompok eksperimen dan kontrol ini pelatih melatih sendiri tanpa dibantu 

orang lain, untuk menghindari salah persepsi anak coba.dan hasil penelitian 

3.7.5 Faktor Kebosanan  

 Dalam suatu proses belajar mengajar kejenuhan dan kebosanan anak coba 

sering muncul di pertengahan dan akhir penelitian akan mungkin terjadi,seperti 

model pembelajaran yang monotun   perlu adanya variasi dalam menyampaikan 

materi pelajaran dengan system lomba dan permainan dalam melakukan aktivitas 

latihan.akan membantu mengurangi kebosanan  

3.7.6 Faktor Cuaca 

 Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di daerah 

pegunungan factor cuaca sangat mempengaruhi proses belajar mengajar,apa lagi  

dilakukan di lapangan terbuka, maka  faktor cuaca yaitu : hujan dan panas 

matahari dapat menganggu jalannya penelitian.solusi bila terjadi hujan siswa di 

beri pembelajaran di gedung olah raga, pergantian jam pembelajaran atau hari 

yang sudah di sepakati oleh semua pihak. 
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3.8 Analisis Data 

 Menurut Sutrisno Hadi bahwa “analisis data terhadap kontrol yang 

didasarkan pada subject matching  selalu menggunakan t-trst yang digunakan 

dengan rumus pendek “ Rumus pendekl adalah rumus yang serba guna dan 

efisien” ( Sutrisno Hadi, 2001 : 491). 

Rumus pendek : 

   

 

   

 

 

 Keterangan : 

  t  : hasil analisis data 

  MD  : mean deferences 

 ∑ d ²  : jumlah dari deviasi perbedaan mean 

∑   : Sigma 

N  : Jumlah pasangan subyek ( Sutrisno Hadi, 2001. 455 ) 

Rumus ini dapat dipersiapkan untuk penyelidikian kontrol yang 

mengunakan matching subject.  

 

 
               | MD |   
 t =  
                 d² 
                    
              N(N- 1) 
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BAB   IV 

                                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian                                                   

Setelah melakukan penelitian di SMP Negeri 3 Kalikajar  mengenai hasil 

belajar lompat jauh antara yang diajar menggunakan pembelajaran dengan metode 

bagian repetitif (melalui media Video CD) dan metode bagian progresif pada 

siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar, maka diadakan tes untuk mengetahui 

peningkatan jauhnya lompatan.   

4.1.1 Deskripsi Hasil Pre Test  Lompat Jauh 

Sebelum responden diberikan perlakuan pembelajaran dengan metode 

bagian repetitif (melalui media Video CD) dan metode bagian progresif dilakukan 

pre test terlebih dahulu dengan hasil dirangkum sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Hasil  Pre Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol  

25 275.00 410.00 335.6800 32.74742

25 275.00 400.00 335.5600 31.59388

25

Pre Test (Kelompok
Eksperimen)
Pre Test (Kelompok
Kontrol)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Hasil penelitian menunjukkan hasil pre test kelompok eskperimen dengan 

metode pembelajaran bagian repetitif (melalui media Video CD) diperoleh hasil 

pre test skor rata-rata sebesar 335,68, skor maksimal sebesar 410,00,  skor  

minimal sebesar 275 dengan standar deviasi sebesar 32,74. Sedangkan  pada 

kelompok kontrol dengan metode pembelajaran bagian progresif diperoleh hasil 
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rata-rata sebesar 335,56, dengan skor maksimal sebesar 400, skor minimal sebesar 

275 dengan standar debiasi sebesar 31,59. 

4.1.2 Deskripsi Hasil Post Test  Lompat Jauh 

Setelah responden  diberikan perlakuan pembelajaran dengan metode bagian 

repetitif (melalui media Video CD) untuk kelompok eksperimen dan metode 

bagian progresif  untuk kelompok kontrol dilakukan post test dengan hasil 

dirangkum sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Hasil  Post  Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol  

25 325.00 435.00 365.4400 30.87890

25 320.00 434.00 356.0000 29.85939

25

Post Test (Kelompok
Eksperimen)
Post Test (Kelompok
Kontrol)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Setelah dilakukan latihan sebanyak 13 kali maka langkah terakhir adalah 

dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil  antara pre test 

dengan post test baik untuk kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen.  

Hasil pre test kelompok eskperimen dengan metode pembelajaran bagian Repetitif 

(melalui media Video CD) diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 365,44, skor 

maksimal sebesar 435,00, Skor minimal sebesar 325,00 denngan standar deviasi 

sebesar 30,87. Sedangkan  pada kelompok kontrol dengan metode pembelajaran 

bagian progresif diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 356,00, dengan skor 

maksimal sebesar 434,00, skor minimal sebesar 320,00  dengan standar deviasi 

sebesar 29,85. 
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4.1.3 Uji Normalitas 

4.1.3.1 Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data pada kelompok kontrol 

yang didapatkan tersebut berdistribusi normal ataukah tidak berdistribusi normal. 

Uji normalitas data digunakan uji Chi kuadrat. Dalam uji normalitas ini data 

dimasukkan dalam tabulasi, yang kemudian dikelompokkan  berdasarkan  hasil 

dari test responden. Hasil uji normalitas data kelompok kontrol  dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data  Kelompok Kontrol 

Kelas Interval Oi Ei 
(Oi-Ei)² 

Ei 
325.00 - 343.00 3.656 7 3.058 
344.00 - 362.00 5.585 6 0.031 
363.00  381.00 5.911 5 0.140 
382.00 - 400.00 4.335 3 0.411 
401.00 - 419.00 2.203 3 0.289 
420.00 - 438.00 0.775 1 0.065 
   X2 

hitung 3.995 
   
Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi-kuadrat 

kelompok kontrol  diperoleh hasil χ2
hitung = 3,995. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel chi-kuadrat dengan dk = 6 – 3 = 3  dari taraf signifikansi 5% 

diperoleh  nilai chi – kuadrat χ2
tabel = 7,81.  Data berdisitrubis normal jika harga 

chi           kuadrat hitung lebih kecil dari nilai chi – kuadrat tabel.  Karena χ2
hitung < 

χ2
tabel atau 3,995 < 7,81 maka dapat disimpulkan bahwa data hasil post test 

kelompok kontrol berdistribusi normal.  
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4.1.3.2 Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan pada 

kelompok eskperimen tersebut berdistribusi normal ataukah tidak berdistribusi 

normal. Uji normalitas data digunakan uji Chi kuadrat. Dalam uji normalitas ini 

data dimasukkan dalam tabulasi, yang kemudian dikelompokkan  berdasarkan  

hasil dari test responden. Hasil uji normalitas data kelompok eksperimen  dilihat 

pada tabel berikut ini 

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data  kelompok  Eksperimen 

Kelas Interval O0 Ei 
(O0-Ei)² 

Ei 
320.00 - 339.00 4.487 9 4.538 
340.00 - 359.00 6.410 4 0.906 
360.00  379.00 5.943 7 0.188 
380.00 - 399.00 3.576 3 0.093 
400.00 - 419.00 1.396 1 0.113 
420.00 - 439.00 0.354 1 1.182 
   X2 

hitung 7.020 
 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi-kuadrat 

kelompok kontrol  diperoleh hasil χ2
hitung = 7,020. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel chi-kuadrat dengan dk = 6 – 3 = 3  dari taraf signifikansi 5% 

diperoleh  nilai chi – kuadrat χ2
tabel = 7,020.  Data berdisitrubis normal jika harga 

chi           kuadrat hitung lebih kecil dari nilai chi – kuadrat tabel.  Karena χ2
hitung < 

χ2
tabel atau 7,020 < 7,81 maka dapat disimpulkan bahwa data hasil post test 

kelompok eksperimen berdistribusi normal.  
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4.1.4 Uji hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji t atau t tes untuk 

mengetahui adakah hasil belajar lompat jauh antara yang diajar menggunakan 

pembelajaran dengan metode bagian Repetitif (melalui media Video CD) dan 

metode bagian Progresif pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar  diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5  Ringkasan hasil perhitungan dengan uji t  

Metode Pukulan Rata-
rata 

thitung t tabel Simpulan 

Pre Test 
(Kelompok Eksperimen) 335,68 

0,17 2,01 Tidak Ada 
perbedaan rata-rataPre test 

(Kelompok Kontrol) 335,56 

Post Test 
(Kelompok Eksperimen) 365,44 

2,51 2,01 Ada perbedaan 
rata-rata Post Test 

(Kelompok Kontrol) 
356,00 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui  untuk hasil tes awal  hasil belajar 

lompat jauh antara yang diajar menggunakan pembelajaran dengan metode bagian 

repetitive (melalui media Video CD) untuk kelompok eksperimen dan metode 

bagian progresif untuk kelompok kontrol pada siswa putra kelas VII SMP N 3 

Kalikajar  diperoleh thitung = -0,17  sedangkan ttabel sebesar = 2,01, karena hasil     t 

hitung <  t tabel, maka dapat diketahui tidak ada perbedaan  antara hasil hasil belajar 

lompat jauh antara yang diajar menggunakan pembelajaran dengan metode bagian 

repetitive (melalui media Video CD) dan metode bagian progresif pada siswa 

putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar.  

Hasil post test hasil belajar lompat jauh antara yang diajar menggunakan 

pembelajaran dengan metode bagian repetitif (melalui media Video CD)            
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untuk kelompok eksperimen dan metode bagian progresif untuk kelompok kontrol 

pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar  diperoleh thitung = 2,51  sedangkan 

ttabel sebesar = 2,01, karena hasil     t hitung >  t tabel, maka dapat diketahui ada 

perbedaan  antara hasil hasil belajar lompat jauh antara yang diajar menggunakan 

pembelajaran dengan metode bagian repetitif (melalui media Video CD) dan 

metode bagian progresif pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar.  

Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji perbedaan rata-rata peningkatan hasil 

tes  berikut ini: 

 Tabel  4.6 Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Peningkatan Hasil  latihan 

Sumber Data Tes awal Tes akhir 

Metode Bagian repetitive (melalui 
media Video CD) 

335,68 365,44 

Metode bagian progrsif 335,56 356,00 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui  mean dari hasil belajar lompat jauh 

dengan Metode Bagian repetitif (melalui media Video CD) lebih besar jika 

dibandingkan dengan mean dari hasil belajar lompat jauh dengan metode bagian 

progresif  sebesar 365,44 > 456,00.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode bagian repetitive 

(melalui media Video CD) memberikan peningkatan hasil yang signifikan 

terhadap hasil lompat jauh dibandikan dengan metode bagian progresif pada siswa 

putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar Tahun Pelajaran 2008/2009. 

4.2 Pembahasan 

Dalam proses belajar mengajar metode merupakan salah satu aspek yang 

sangat pengting dalam menunjang keberhasilan tujuan Intruksional yang ingin 
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dicapai .Penggunaan metode yang tepat akan memudahkan anak di dalam 

menyerap materi pelajaran. Untuk meningkatkan hasil belajar anak, guru dapat 

menerapkan berbagai model pembelajaran yang ada saat ini. Dengan penggunaan 

berbagai model pembelajaran diharapkan akan diperoleh hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan hasil pembelajaran sebelumnya.  Model pembelajaran 

dengan metode bagian repetitive adalah mempelajari elemen gerak yang baru, 

langsung dirangkaikan dengan elemen gerak yang telah dimiliki sebelumnya, 

hanya lewat penjelasan atau contoh saja, tanpa penguasaan lebih dahulu. 

Keuntungannya anak dapat melakukan gerakan yang berkelanjutan dan 

kerugiannya anak kurang menguasai gerakan berikutnya karena langsung 

dirangkaikan tanpa penguasaan lebih lanjut. (Dumadi dkk, 1992 : 17). Diharapkan 

dengan model pembelajaran dengan menggunakan model refetitif dengan media 

CD diharapkan siswa akan dapat melihat langsung tentang teknik-tehnik dalam 

olahraga lompat jauh sehingga akan menghasilkan lompatan yang lebih jauh 

dibandingkan dengan pembelajaran secara teori dan praktek yang telah diterapkan 

selama ini, 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh bahwa hasil rata-rata post 

test antara kelompok eskperimen dengan kelompok kontrol ada perbedaaan yang 

signifikan diantara keduanya.  Kelompok eksperimen dengan menggunakan 

metode metode bagian repetitive (melalui media Video CD) memberikan hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan hasil dari kelompok kontrol yang 

menggunakan metode bagian progresif.  Hasil rata-rata  test yang menggunakan 

metode metode bagian repetitive (melalui media Video CD) diperoleh sebesar  
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365,44  sedangkan dengan metode bagian progresif  rata-rata hasil yang diperoleh 

sebesar 365,00. Disamping itu berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh hasil 

bahwa ada perbedaaan antara siswa yang  belajar  dengan menggunakan metode 

repetitif awalan – memdarat dengan yang menggunakanan metode bagian 

progresif awalan – memdarat. Hasil yang lebih baik tersebut dikarenakan dengan 

menggunakan metode bagian repetitif awalan – memdarat gerakan berkelanjutan 

sesuai dengan gerakan lompat jauh yang sesungguhnya dalam lompat jauh. 

Sehingga dapat terkondisikan gerakan urutan  pada lompat jauh pada media VCD  

. Sedangkan pada metode bagian progresif awalan – mendarat, terdapat kurangnya 

koordinasi pada gerakan lanjutan dan tidak terkondisinya satu rangkaian gerakan 

lompat jauh gaya jongkok 

Hasil uji hipotesis dengan uji t untuk mengetahui adakah perbedaan rata-

rata data pre test dan data post test  pada lompat jauh gaya jongkok yang 

menggunakan metodebagian repetitif awalam – memdarat dengan metode 

progresif awalan – mendarat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada data pre test 

tidak ada perbedaan atau dapat dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata yang 

berarti sedangkan pada data post test dan data peningkatan hasil test lompat jauh 

atau ada perbedaan rata-rata yang sangat signifikan diantara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol. Perbedaan rata-rata post test dan peningkatan hasil  

belajar lompat jauh yang sangat signifikan menunjukkan bahwa metode belajar  

lompat jauh  yang menggunakan metode bagian repetitif (melalui media Video 

CD) dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Roestiyah (1989 : 15) bahwa 

ada dua faktor yang mempenggaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan 

faktof eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dalam diri siswa 

meliputi: bakat, kemampuan, motivasi, sikap, dan lain-lain.sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu siswa meliputi lingkungan 

belajar, sarana dan prasarana belajar, metode menggajar, media pengajaran, dan 

lain-lain. Dengan penggunaan metode bagian repetitif (melalui media Video CD) 

ternyata siswa lebih mudah dalam memahami gerak-gerak dan langkah-langkah 

dalam  melaksanakan  olahraga lompat jauh. Karena dalam metode ini siswa 

melihat secara langsung dan dilanjutkan dengan praktek secara langsung teknik-

teknik yang benar. Sedangkan pada  pembelajaran dengan metode progresif siswa  

mempelajari elemen gerak yang baru harus dipelajari dan dilatih dahulu sehingga 

menjadi gerak yang telah dikuasai lalu merangkai gerak yang telah dimiliki 

sebelumnya. Elemen gerak  yang pertama dipelajari dan dikuasai sehingga 

menjadi gerak, kemudian merangkaikan dengan elemen gerak yang baru tersebut 

tersebut harus harus dipelajari dan dikuasai sehingga menjadi gerak yang dikuasai 

lalu merangkaikan elemen gerak tersebut. Keuntungannya anak lebih mudah 

dalam penggabungan atau koordinasi elemen gerak selanjutnya. Sedangkan 

kelemahan dalam metode ini adalah siswa harus dapat menguasai metode yang 

dulu, kemudian menggabungkan dengan gerak yang baru. Sehingga siswa akan 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk menguasai teknik-teknik dalam 

olahraga lompat jauh. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

metode bagian repetitif (melalui media Video CD) memberikan peningkatan hasil 

yang signifikan terhadap hasil lompat jauh dibandingkan dengan metode bagian 

progresif pada siswa putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar Tahun Ajaran 2008/2009. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat 

diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata  hasil belajar lompat jauh pada siswa putra kelas VII SMP Negeri 3 

Kalikajar Tahun Ajaran 2008/2009 dengan menggunakan metode bagian 

repetitif (melalui media Video CD) diperoleh skor rata – rata 365,44 dan 

yang menggunakan metode bagian progresif  diperoleh skor rata – rata 

356,00.  

2. Ada perbedaan yang signifikan antara hasil hasil belajar lompat jauh antara 

yang diajar menggunakan pembelajaran dengan metode bagian repetitif 

(melalui media Video CD) dan metode bagian progresif terhadap pada siswa 

putra kelas VII SMP N 3 Kalikajar Tahun ajaran 2008/2009. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa ada pengaruh yang baik 

penggunaan metode metode bagian repetitif (melalui media Video CD) dalam 

meningkatkan keterampilan lompat jauh siswa, alangkah baiknya jika metode ini 

dapat digunakan secara umum oleh guru-guru mata pelajaran olahraga sebagai 

suatu alternative motode pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar lompat 

jauh yang sebaik-baiknya. 
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