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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat hasil belajar 

lompat tinggi setelah menggunakan gaya mengajar divergen. Dengan 

dilaksanakan penelitian tersebut, diharapkan mampu memberikan hasil maksimal 

yaitu menambah kreatifitas dan menjadi alternatif guru dalam proses 

pembelajaran selain itu juga menambah variasi dalam pembelajaran sehingga 

kebutuhan siswa untuk bergerak dapat terpenuhi. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 3 bulan selama dua siklus dengan satu siklus terdiri daridua kali 

pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas X TPM1 SMK Negeri 1 

Brondong Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 34 Siswa. Teknik 

pengumpulan data melalui tes. Analisis data menggunakan analisis deskripsif 

persentase. Hasil penelitian menunjukkan pada pra siklus tingkat ketuntasan 

52,94%, siklus I 73,53% dan siklus II 85,29%. Jadi dapat disimpulkan dengan 

menggunakan gaya divergen, hasil belajar lompat tinggi siswa Kelas X TPM 1 

SMK Negeri 1 BrondongTahun Pelajaran 2017/2018 dapat meningkat. 

 

Kata Kunci : Gaya Mengajar Divergen, Hasil Belajar, Lompat Tinggi 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Dalam pembelajaran lompat tinggi seorang guru harus bisa mengarahkan 

siswanya untuk bebas dan kreatif dalam mempelajari suatu pembelajaran namun 

tetap dalam pengawasan guru. Untuk mengakomadisi kreatifitas dan kebebasan 

siswa dalam mengikuti aktivitas pembelajaran lompat tinggi, seorang guru penjas 

harus bisa menggunkan metode, model dan gaya mengajar yang sesuai, agar 

semua potensi siswa dapat berkembang.  

Di dalam aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh masing-masing guru 

penjas, memiliki metode, model dan mengajar yang berbeda-beda. Dan tugas guru 

adalah memilih metode, model dan gaya mengajar yang tepat agar materi yang 

diberikan dapat tersampaikan. Beberapa metode, model dan gaya mengajar, yang 

sering dipergunakan oleh seorang guru diantaranya adalah pemrosesan informasi, 

gaya mengajar komando, divergen, pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Itulah 

beberapa metode, gaya dan strategi yang bisa dipergunakan oleh seorang guru. 

Dalam pembelajaran penjas seorang guru dituntut kreatifitasnya untuk 
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menggunakan gaya, metode dan strategi mengajar yang tepat, sehingga antusias 

siswa dalam pembelajaran cukup tinggi.  

Dalam pembelajaran lompat tinggi yang dilaksanakan di kelas X Teknik 

Pemesinan (TPM) 1 ini gaya mengajar yang dipilih adalah gaya mengajar 

divergen. Gaya mengajar divergen merupakan salah satu gaya mengajar yang 

berpusat pada siswa, Seperti yang diutarakan oleh Mosston (2004:2) “for the first 

time the learner is enganged in discovering and producing options within the 

subject matter.”. jadi siswa disini memiliki peran dan ikut serta secara langsung 

dalam membuat pilihan dan penemuan di dalam pembelajaran. Tugas siswa pada 

pembelajaran dengan gaya mengajar divergen adalah untuk menemukan jawaban 

terhadap permasalahan. 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat sebuah permasalahan 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Lompat Tinggi Melalui Penerapan Gaya 

Mengajar Divergen Pada Siswa Kelas X TPM 1 SMK Negeri 1 Brondong Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: Apakah dengan menggunakan gaya mengajar divergen hasil 

belajar lompat tinggi gaya peserta didik Kelas X TPM 1 SMK Negeri 1 Brondong 

Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat meningkat?. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat hasil belajar lompat 

tinggi Kelas X TPM 1 SMK Negeri 1 BrondongTahun Pelajaran 2017/2018 

setelah menggunakan gaya mengajar divergen. 

 

Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian tersebut, diharapkan mampu memberikan 

hasil maksimal kepada banyak pihak, terutama: 1) Bagi sekolah yaitu mampu 

memberikan pengertian dan terobosan baru dalam usaha peningkatan mutu 

pendidikan. 2) Bagi guru penjasyaitu akan menambah kreatifitas dan dapat 

menjadi alternatif guru dalam proses pembelajaran. 3) Bagi siswa yaitu menambah 

variasi dalam pembelajaran sehingga kebutuhan siswa untuk bergerak dapat 

terpenuhi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Pada prinsipnya hasil belajar  meliputi segala perubahan, baik pola berpikir, 

pengetahuan, informasi, kebiasaan, sikap, apresiasi maupun pengertian. Untuk 

melakukan perbuatan belajar seseorang harus menginginkan, berbuat, merekam, 

dan memperoleh sesuatu. Tanpa kegiatan tersebut tidak mungkin perbuatan belajar 

berlangsung dan mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. 

Suryabrata (2012:50) menyatakan kegiatan belajar dapat diidentifikasi ciri-cirinya 

sebagai berikut : 1) Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada 

diri individu yang belajar, dalam arti perubahan tingkah laku baik aktual maupun 
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potensial. 2) Perubahan itu tidak harus segera tampak setelah proses belajar, tetapi 

nampak di kesempatan yang akan datang. 3) Perubahan itu pada pokoknya adalah 

didapatkannya kecakapan baru yang berlaku dalam waktu relatif lama. 4) 

Perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja). 

Sebagai pedoman berpijak dalam pembahasan selanjutnya dikutip 

pembahasan pokok terdapat dalam buku Pedoman Pelakanaan Kurikulum SMK 

Negeri 1 Brondong tentang pedoman penilaian sebagai berikut suatu hasil 

pendidikan dapat dianggap tinggi mutunya apabila kemampuan, pengetahuan dan 

sikap yang dimiliki para lulusan berguna bagi perkembangan selanjutnya baik di 

lembaga pendidikan yang lebih tinggi (bagi yang melanjutkan pelajaran) maupun 

di masyarakat kerja (bagi mereka yang terjun ke masyarakat kerja), sedangkan 

mutu itu sendiri baru mungkin kita capai bila proses yang kita selenggarakan di 

kelas benar-benar efektif bagi pencapaian kemampuan yang dimaksud (Kurikulum 

SMK Negeri 1 Brondong, 2017:27). 

Seorang siswa yang memiliki hasil belajar berarti bagi siswa bersangkutan 

memiliki kemampuan dan pengetahuan, bersikap moral yang cocok dengan 

pengetahuan yang dimilikinya dan dapat pula diukur kemampuannya itu dengan 

alat ukur yang ditentukan dengan menyesuaikan untuk keperluan itu.Jika siswa 

bersangkutan memiliki nilai atau rekor yang baik, maka dikatakan siswa itu hasil 

belajarnya baik ditandai dengan nilai yang baik pula. 

Sebagaimana disebutkan dalam buku “Petunjuk Pelaksanaan Penilaian” oleh 

Kemdikbud yang mengatakan bahwa tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk 

menentukan tingkat ketercapaiannya tujuan pendidikan dan atau tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, atau perangkat pengajaran 

(perangkat perencanaan kegiatan pembelajaran lainnya (Kemdikbud, 2017:3). 

Dari uraian tersebut diatas, yang dimaksud dari tujuan hasil belajar belajar 

adalah untuk menentukan ketercapaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh 

kurikulum dengan berpedoman pada seperangkat pembelajaran yang telah dibuat 

oleh guru sehingga guru dapat mengetahuai sejauh mana siswa dapat memahami 

tentang materi yang telah disampaikan. 

 

Pembelajaran Lompat tinggi 
Lompat tinggi merupakan salah satu nomor perlombaan atletik yang 

digunakan sebagai aktivitas pembelajaran Penjas. Keberadaan lompat tinggi 

sebagai aktivitas pembelajaran penjas ini, sudah secara eksplisit tersurat di dalam 

kurikulum. Dengan demikian sekolah (guru dan siswa) wajib melaksanakan 

pembelajaran aktivitas pembelajaran lompat tinggi dalam konteks Pendidikan 

Jasmani. 

Dalam pembelajaran aktivitas pembelajaran lompat tinggi, selain diajarkan 

1) awalan atau ancang-ancang, 2) tolakan, 3) teknik melayang di udara, dan 4) 

sikap mendarat dalam pembelajaran lompat tinggi. 

Selain hal-hal tersebut diatas, secara tidak langsung siswa diajarkan untuk 

menjaga kesehatannya, dengan membersihan tubuhnya setelah pembelajaran, 

sehingga terhindar dari penyakit seperti biang keringat. Selain itu di dalam 

pembelajaran pembelajaran lompat tinggi, siswa akan memahami sikap sportif. 
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Lompat tinggi merupakan bagian dari nomor perlombaan atletik. Muhajir 

(2006: 131) menyatakan bahwa lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan 

melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan atas dalam upaya 

membawa titik berat badan setinggi dan secepat mungkin jatuh (mendarat). Lebih 

lanjut Muhajir (2006: 131) menjelaskan bahwa lompat tinggi dilakukan dengan 

tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. 

Purnomo (2007: 79) menjelaskan beberapa tahapan dalam lompat tinggi 

gaya Gaya Stradle, yaitu: a) Tahap bermain (Games), b) Tahap teknik dasar (basic 

of technic). 

Dalam lompat tinggi terdapat bermacam-macam gaya atau cara melompat, 

berdasar pada saat sikap tubuh pelompat melewati mistar yang dipasang pada 

suatu ketinggian. Digunakannya salah satu cara melompat oleh seorang pelompat, 

tiada lain dimaksudkan agar dapat melewati ketinggian mistar yang setinggi-

tingginya. Sikap tubuh waktu melewati mistar dalam lompat tinggi penting sekali 

diperhatikan oleh setiap pelompat, yaitu agar dapat membawa atau mengangkat 

titik berat badan yang setinggi-tingginya. 

Muhajir (2006: 132-133) menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan 

latihan lompat tinggi gayastradle sebagai berikut: 

1. Latihan Teknik Ancang-Ancang (Awalan) 

Diawali dengan lari ancang-ancang sebagian lurus dan sebagian lari 

melengkung, berlari 3-6 langkah pada bagian yang lurus. Lari ancang-ancang 

pada bagian yang lurus dengan badan yang tegak, tambah kecepatan lari 

ancang-ancang dengan langkah lebar dan penuh kekuatan, condongkan badan 

kearah dalam pada bagian yang lengkung. Bahu lebih rendah pada bagian 

lengkung dari pada bahu yang di luar lengkungan dan teruskan menambah 

kecepatan lari ancang-ancang dengan langkah-langkah yang penuh kekuatan. 

Dengan penekanan khusus dorong kuat pada langkah terakhir (menjelang 

bertolak). 

Gambar 1 Latihan Teknik Ancang-Ancang 

 
Sumber : Muhajir, 2006: 132 

2. Latihan Teknik Bertolak 

Langkah akhir (ancang-ancang) adalah sedikit lebih pendek. Kaki yang 

bertolak harus mendarat dengan cepat dan dengan gerak percepatan. Jari-jari 
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kaki menunjuk kea rah posisi mendarat, kaki tidak harus parallel dengan bagian 

depan tempat mendarat dan naikkan paha kaki-bebas dengan cepat ke posisi 

horizontal (1) dan pertahankan posisi, ayun lengan ke atas setinggi kepala dan 

tetap pada posisi tersebut (2). Luruskan sendi mata-kaki, lutut dan sendi 

panggul. 

Gambar 2 Latihan teknik bertolak 

 
Sumber : Muhajir, 2006: 132 

3. Latihan Teknik Melawati Mistar 

Sesudah bertolak, teruskan memelihara sikap kaki bebas dalam posisi 

horizontal. Kaki yang bertolak agar tetap diluruskan, Gerakan lengan kiri sebagi 

lengan yang mendahului melewati mistar lompat, Angkat naik lebih tinggi 

pinggang sambil melewati mistar, Bila pinggang telah melewati mistar, tarik 

kepala ke dada dan luruskan kaki. 

Gambar 3 Latihan Teknik Melewati Mistar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhajir, 2006: 133 
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4. Latihan Teknik Mendarat 

Mendaratlah dengan seluruh punggung dibantu dengan lenganAgar lutut 

tetap terpisah pada waktu mendarat. 

Gambar 4 Latihan Teknik Mendarat 

 
Sumber : Muhajir, 2006: 133 

Serangkaian gerakan latihan lompat tinggi 

Gambar 5 Serangkaian Gerakan Latihan Lompat Tinggi 

 
Sumber : Muhajir, 2006: 133 

 

Gaya Mengajar Divergen 
Gaya mengajar merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru dan 

siswa dalam suatu kegiatan belajar mengajar dalam upaya untuk menjaga 

konsistensi belajar siswa. Mosston (2004:2) mengungkapakan bahwa : ”pola 

hubungan pembuatan keputusan yang dibuat guru dan siswa disebut gaya 

mengajar”. Dari uraian diatas jelas bahwa gaya mengajar bukan hanya suatu tata 

cara yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan bagaimana seorang 

guru bisa melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan.  

Gaya mengajar divergen merupakan salah satu gaya mengajar yang berpusat 

pada siswa, Seperti yang diutarakan oleh Mosston “for the first time the learner is 

enganged in discovering and producing options within the subject matter.”.jadi 

siswa disini memiliki peran dan ikut serta secara langsung dalam membuat pilihan 

dan penemuan di dalam pembelajaran. Tugas siswa pada pembelajaran dengan 

gaya mengajar divergen adalah untuk menemukan jawaban terhadap 

permasalahan. Seperti yang diutarakan Mosston “ the role of the learner has been 

either to replicate and perform or to discover the specific target”. Gaya mengajar 
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divergen berbentuk tugas-tugas dimana siswa berperan dalam membuat 

keputusan.  Guru hanya bertugas memberikan dan membimbing siswa dalam 

permasalahan yang harus di selesaikan. Jawaban dari permasalahan itu harus 

memiliki jawaban yang banyak atau berbeda – beda, gaya mengajar divergen juga 

memberikan kesempatan pada siswa untuk merancang suatu kegiatan dalam 

sebuah pembelajaran yang diberikan oleh guru. Siswa dituntut untuk menemukan 

jawaban yang bervariasi dengan menggunakan kreatifitasnya, keaktifannya dan 

kerja sama dalam pembelajaran untuk menghasilkan jawaban-jawaban tersebut. 

Seperti yang diutarakan oleh Furqon (2008:68) menyatakan bahwa “gaya mengajar 

divergen merupakan suatu bentuk pemecahan masalah”. Sasaran metode divergen 

adalah: 1) Mendorong siswa untuk menemukan pemecahan ganda melalui 

pertimbangan-pertimbangan kognitif. 2) Mengembangkan “wawasan” ke dalam 

struktur kegiatan dan menemukan variasi. 3) Memungkinkan siswa untuk bebas 

dari guru dan melampaui jawaban-jawaban yang diharapkan. 4) Mengembangkan 

kemampuan untuk memerikasa dan menganalisis pemecahan-pemecahannya. 

Menurut Mosston (2004:200) Gaya mengajar divergen memiliki struktur 

“Stimulus > Cognitive Dissonance > Mediation > Discovery.”.Dari uraian 

tersebut alur gaya mengajar divergen diawali dengan pemberian rangsangan, ini 

bisa diberikan dalam bentuk memberikan permasalahan sehingga siswa dituntut 

untuk berfikir sehingga mereka terangsang untuk berfikir. Cognitive dissonance 

pada tahapan ini siswa akan mencari cara penyelesaian permasalahan dengan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Mediation pada tahapan ini siswa 

akan menemukan jawaban dan pada gaya mengajar divergen ini, siswa akan 

menemukan jawaban yang beragam. Discovery pada tahap ini siswa pembuatan 

jawaban dari permasalahan ke dalam bentuk praktek. 

Tujuan dari gaya mengajar divergen menurut Mosston (2004:201) yaitu: 1) 

To invite the cognitive capacities of the teacher in designing problems for a given 

subject matter area. 2) To invite cognitive capacities of the learner in discovering 

multiple solutions to any given problem in physical education. 3) To develop 

insight into the structure of the activity and discover the possible variations within 

this structure. 4) To reach the level of affective security that permits the teacher 

and the learner to go beyond accepted, conventional responses. 5) To develop the 

ability to verify solutions and organize them for specific purposees. 

Dari uraian di atas guru dalam penggunaan gaya mengajar divergen dituntut 

untuk membuat permasalahan pada pembelajaran yang akan diberikan, dan guru 

dituntut menggunakan pengetahuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut sehingga siswa dapat didorong untuk berfikir. Seorang guru harus dapat 

membiasakan siswa memiliki pandangan yang luas pada susunan pembelajaran 

sehingga dapat menghasilkan banyak jawaban ynag mungkin. Dengan gaya 

divergen, siswa diarahkan agar terbiasa dengan pencarian permasalahan, lalu siswa 

dituntut untuk menemukan solusi ke dalam praktek. 

Dari tujuan penerapan gaya mengajar divergen yang diuraikan oleh Mosston 

di atas, maka hasil belajar yang diharapkan terjadi dan dinilai oleh guru dalam 

pembelajaran aktivitas pembelajaran lompat tinggi berupa, respons jawaban yang 

diberikan oleh siswa seperti banyaknya gerakan yang dilakukan dalam melakukan 

tendangan, cara berfikir siswa dalam menemukan dan merumuskan cara 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                      Volume IV, Nomor 4, Juli 2018 
 

Wisnu Aditya Kurniawan   489  

 

melakukan tendangan yang berbeda-beda tiap gerakan, siswa terbiasa mencarai 

jawaban yang dapat muncul dalam pembelajaran, dan  siswa dituntut untuk 

terbiasa  saling mengkoreksi antar sesama siswa jika terdapat gerakan yang sama.  

Dalam penerapan gaya mengajar divergen ini dijelaskan oleh Mosston 

(2004:202) menjelaskan ada beberapa tahapan pengambilan keputusan yang dibuat 

oleh guru yaitu: 1) Preimpact,the teacher make decision about the general subject 

matter, decision about specific topic, and decision about design problem of series 

that will elicit divergent solution. Teacher must first have insight into specifik 

elements of the activity, the sequence of the activity, and the structure of  the 

activity. 2) Impactset the learner decides which multiple and divergent solutions 

adre applicable to the problem. The solutions discovered by the learner become 

the subject matter, the content of the episode. 3) Post Impact, the learner 

makesevaluation decisions about the discover solutions.vthe more the learner is 

engaged in the post impact phase, the more the objective of this style is reached. 

Dari uraian di atas terdapat 3 tahapan yang harus dibuat oleh guru, pertama 

pre impact, pada tahapan ini guru menyiapkan materi yang dapat mengarahkan 

siswa kedalam pemikiran divergen, guru harus menyusun kegiatan yang terhubung 

dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. Impact pada tahapan ini guru 

harus mengarahkan dan membimbing siswa untuk memutuskan penyelesaian dari 

permasalahan yang diberikan.Post impact, pada tahapan ini siswa akan memeriksa 

jawabannya, jika siswa bisa menemukan jawaban yang beragam maka tujuan dari 

gaya ini tercapai.  

Agar tujuan dari gaya mengajar divergen  dapat tercapai, maka seorang guru 

Penjasharus menyusun kegiatan pembelajaran dan menerapkan aspek dalam gaya 

mengajar divergen  yang diutarakan oleh Mosston (2004:206) “ 1) The design of a 

single problem and its consequences, 2)  The design of sequence of problem, 3) 

Guidelines for designing problems in various acticities.”.dari uraian tersebut guru 

Penjasterlebih dahulu ahrus menysusun permasalahan tunggal yang harus 

diselesaikan oleh siswa juga membuat kemungkinan-kemungkinan yang akan 

diberikan oleh siswa. Lalu menyusun bentuk permasalahan yang berkelanjutan, 

bentuk permasalahan yang dibuat harus berhubungan dari permasalahan tunggal 

yang dibuat, seperti penambahan pada inti masalah sehingga siswa dapat meencari 

jawaban permasalahan tersebut.Membuat garis pembimbing untuk permasalahan 

yang dibuat kedalam kegiatan yang beragam.Dari setiap kegiatan yang beragam 

tersebut harus terhubung sehingga penyelesaian divergen dapat diterapkan oleh 

siswa. 

Tujuan utama dari gaya mengajar ini adalah untuk membiasakan siswa 

menghasilkan berbagai macam jawaban terhadap permasalahan tunggal. Mosston 

mengungkapkan tugas guru dan siswa yang terjadi pada penggunaan gaya 

mengajar divergen yaitu: Role of learner: 1) To produce divergent responses ( 

multiple responses to the same questions). 2) To ascertain the validity of the 

responses. 3) To verify responses in some subject matter tasks.Role of Teacher: 1) 

To make the decision about the question to be asked. 2) To accept the responses. 

3) To serve of verification in some subject matter tasks. 

Didalam penggunaan suatu gaya mengajar terdapat kelebihan dan 

kekurangan, menurut Berliana (2008) yang di kutip oleh Muldan (2011:25) yaitu: 
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Kelebihan: 1) Melibatkan aspek kognitif sehingga memberikan kemungkinan 

untuk berkembang secara harmonis. 2) Memahami pernyataan dan jawaban 

memberikan kesempatan kepada siswa memahami hubungan antara proses dan 

hasil belajar. 3) Ganjaran dan dorongan yang tetap yang terkandung dalam proses 

belajar mengajar cenderung mendorong siswa membentuk citra dirinya dan 

membangkitkan perhatian dan keterlibatannya pada pokok bahasan.Kekurangan: 

1) Nampak sangat bertele-tele sering menimbulkan kebosanan bila tidak segera 

menemukan target belajarnya. 2) Diperlukan banyak waktu untuk membimbing 

siswa, yang menimbulkan keengganan guru membuat persiapan secara cermat. 3) 

Sangat menekankan pada laju kecepatan belajar siswa.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kelas X TPM 1 SMK Negeri 1 

Brondong Tahun Pelajaran 2017/2018yang berjumlah 34 siswa yang seluruhnya 

laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada Minggu kedua bulan Februari 2018 

sampai dengan minggu kedua bulan April 2018, yang dilaksanakan dengan 

menggunakan 2 siklus selama 2 x pertemuan atau 2 x (4x45 menit). Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelas X TPM 1 SMK Negeri 

1 Brondong Tahun Pelajaran 2017/2018. Pengambilan lokasi ini dengan 

pertimbangan karena peneliti sebagai guru pada Sekolah tersebut, sehingga dapat 

memudahkan peneliti melakukan perencanaan sampai pelaporan hasil penelitian. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 

Dalam tahap perencanaan ini, peneliti melakukan refleksi awal terlebih 

dahulu, untuk mengenalkan berbagai data yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, diantaranya analisis tes praktek sebelum dilakukan penelitian tindakan, 

metode yang digunakan pada pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan lain – lain. 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan sebagai 

berikut dengan merencanakan jumlah siklus, yaitu dua siklus. Setiap siklus 

memerlukan waktu dua kali pertemuan / tatap muka pembelajaran.Menetapkan 

kelas yang digunakan sebagai subyek / kelas penelitian, yaitu siswa Kelas X TPM 

1 SMK Negeri 1 BrondongTahun Pelajaran 2017/2018. Menetapkan model 

pembelajaran yang digunakan, yaitu gaya divergen. Menetapkan jenis media 

pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran lembar kerja siswa, dan alat tes. 

Menetapkan cara observasi. Yaitu menggunakan metode observator dan 

dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan tindakan. Menetapkan jenis data dan 

cara pengumpulan data, yaitu jenis data kualitatif yang dikumpulkan melalui 

observasi, angket, wawancara, dan data kuantitatif dikumpulkan melalui komulatif 

hasil evaluasi belajar siswa dan berupa ulangan harian. Menetapkan cara 

pelaksanaan refleksi, yaitu dilaksanakan oleh semua tim peneliti dan dilakukan 

setiap selesai pemberian tindakan.  

Pelaksanaan proses pembelajaran diantaranya melalui kegiatan yaitu 

Memberikan pre–tes. Memberikan motivasi belajar kepada siswa melalui 
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pemberian fakta–fakta relevan yang terdapat disekitarnya dan melaksanakan 

apersepsi. Melakukan kegiatan inti pembelajaran dengan langkah-langkah model 

gaya divergen. Kegiatan penutup yang terdiri atas: Membuat rangkuman dan 

kesimpulan, Melaksanakan post-tes dan Rencana tindak lanjut. 

Kegiatan obsevasi dilakukan oleh semua tim peneliti termasuk pelaku 

tindakan untuk mengumpulkan data. Pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator 

untuk mengamati aktifitas guru dalam menerapkan model pemanasan permainan 

siswa selama proses pembelajaran. 

Data yang diperoleh dari hasil obserasi, angket siswa, wawancara, maupun 

dari hasil tes praktek, semuanya dianalisis dan hasilnya dijadikan sebagai bahan 

penyusunan perencanaan tindakan pada siklus berikutnya. Pada tahap refleksi ini 

ada beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai patokan keberhasilan. 

Dari tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas ini menurut Arikunto 

(2009:74) ada empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus yang dapat 

digambarkan  sebagai berikut, yaitu: 

Gambar 6. Tahap-Tahap dalam PTK 

 

 

Siklus I 

 

 

Siklus II 

 

 

 

Sumber : Arikunto, 2009:74 

Arikunto (2010:3) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut 

diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 

Jadi, pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua siklus saja. Hal 

ini dikarenakan, dengan dua siklus diharapkan hasil belajar lompat tinggi Kelas X 

TPM 1 SMK Negeri 1 BrondongTahun Pelajaran 2017/2018 setelah menggunakan 

gaya mengajar divergen diharapkan sudah dapat meningkat. 

 

Rencana Penelitian Tindakan  
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun tahapan-tahapan 

dalam penelitian tersebut, yaitu: 

Tahapan Perencanaan/Planing rancangan-rancangan dalam tahap ini adalah: 

pembuatan desain pembalajaran yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), Pembuatan lembar unjuk kerja siswa, Persiapan sarana dan prasarana 

Dilanjutkan ke siklus 

berikutnya 
Apabila permasalahan 

belum terselesaikan 

Permasalahan 

Permasalahan 

baru hasil 

refleksi 

Perencanaan 

tindakan I 

Pelaksanaan tindakan I 

Refleksi I Pengamatan/ 

Pengumpulan data I 

Perencanaan tindakan 

II 

Pelaksanaan tindakan II 

Refleksi II Pengamatan/ 

Pengumpulan data II 
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dalam penelitian yang meliputi Penyediaan alat peraga permainanMatras dan 

mistar 

Pada Tahapan Pelaksanaan Tindakan (Action) guru melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran gaya divergen untuk meningkatkan 

hasil belajar lompat tinggi. 

Pada tahap pengamatan, peneliti melakukan pengamatan terhadap kinerja 

siswa yang kemudian dicatat pada lembar unjuk kerja praktek siswa dalam 

melakukan lompat tinggi. 

Sedangkan refleksi peneliti melakukan beberapa proses dalam pencapaian 

tahap refleksi dan selalu berdiskusi dengan teman sejawat sesama guru penjaskes 

untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat juga menghasilkan rekontruksi 

makna situasi pembelajaran kelas dam memberikan dasar perbaikan selanjutnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi 

pada kinerja siswa dalam melakukan praktek lompat tinggi yang dicatat pada 

lembar unjuk kerja. Pengumpulan data dilakukaan pada pertemuan kedua. 

 

Teknik Analisis Data  
Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengkategorisasi data yang 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: tinggi/baik, sedang, dan kurang. 

Tabel 1 Kategorisasi Skor 

Skor Kategori 

0-74 Kurang 

75-84 Sedang 

85-100 Tinggi 

Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

f 

P =         x 100% 

n 

Keterangan : 

P : Persentase 

f : Frekuensi 

n : Jumlah siswa 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus dengan 2 (dua) kali 

pertemuan persiklus.Berdasarkan hasil validasi dengan ahli pembelajaran, dalam 

setiap pertemuan sebelum pelaksanaan pembelajaran peneliti menyiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai pedoman pembelajaran lompat tinggi. 

Guru dalam penelitian ini adalah sebagai penyampai materi ke siswa mulai dari 

pemanasan untuk menyiapkan siswa menuju materi inti hingga siswa merasa siap 

melakukan pelajaran inti dan diakhiri dengan pendinginan dengan berpasangan. 
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Siklus I 

Diawali dengan mengidentifikasi  masalah yang dihadapi oleh siswa Kelas X 

TPM 1 SMK Negeri 1 Brondong Tahun Pelajaran 2017/2018 dalam melakukan 

lompat tinggi. Selanjutnya peneliti merencanakan untuk melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan gaya divergen. 

Refleksi yang ditujukan pada guru pendidikan jasmani bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) materi melakukan lompat tinggi, serta tingkat kesulitan guru dalam 

menjalankan program tersebut. 

Pertemuan kedua berlangsung 4 x 45 menit dengan 45 menit untuk 

pemanasan permainan, 45 menit latihan melakukan lompat tinggi, 45 menit untuk 

menyiapkan kondisi siswa dalam pelaksanaan evaluasi pada akhir pembelajaran, 

sisanya untuk pelaksanaan observasi setelah pembelajaran. 

Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan cara siswa melakukan lompat tinggi 

sebanyak 3 kali percobaan secara urut menurut nomor absen. Bersamaan dengan 

siswa melakukan tes, peneliti mengamati teknik gerakan yang dilakukan siswa 

yang melakukan tes. Dari hasil pengamatan, didapatkan data yang berupa simbol-

simbol angka yang nantinya dapat menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam 

melakukan lompatan. Dari data yang berupa simbol-simbol angka tersebut 

nantinya dapat diketahui berapa jumlah siswa yang kurang bisa, siswa yang 

kemampuannya sedang dan berapa siswa yang dapat melakukan dengan gerakan-

gerakan yang baik/tinggi. 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

melakukan lompat tinggi, hal ini bisa dilihat siwa tidak ada yang mendapatkan 

nilai dibawah 75 atau dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) setelah 

diberikan tindakan oleh peneliti. 

Peningkatan hasil belajar melakukan lompat tinggi dikarenakan siswa telah 

benar-benar siap dalam melakukan pembelajaran lompat jauh, dikarenakan siswa 

telah diberikan pemanasan permainan yang telah disesuaikan dengan karakteristik 

dari materi pembelajaran lompat tinggi. 

 

Siklus II 

Pada pertemuan pertama mengidentifikasi  masalah yang dihadapi oleh 

siswa Kelas X TPM 1 SMK Negeri 1 BrondongTahun Pelajaran 2017/2018 dalam 

melakukan lompat tinggi. Selanjutnya peneliti merencanakan untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan gaya divergen. 

Refleksi dari siklus I menunjukkan kemampuan guru dalam pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) materi melakukan lompat tinggi perlu 

untuk ditingkatkan, serta kesulitan guru dalam menjalankan program tersebut perlu 

untuk ditingkatkan. 

Pertemuan kedua ini berlangsung 4 x 45 menit dengan 45 menit untuk 

pemanasan permainan, 35 (tiga puluh) menit latihan melakukan lompat tinggi, 45 

menit untuk menyiapkan kondisi siswa dalam pelaksanaan evaluasi pada akhir 

pembelajaran, sisanya untuk pelaksanaan observasi setelah pembelajaran. 

Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan cara siswa melakukan lompat tinggi 

sebanyak 3 kali percobaan secara urut menurut nomor absen. Bersamaan dengan 
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siswa melakukan tes,peneliti mengamati teknik gerakan yang dilakukan siswa 

yang melakukan tes. Dari hasil pengamatan, didapatkan data yang berupa simbol-

simbol angka yang nantinya dapat menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam 

melakukan lompatan. Dari data yang berupa simbol-simbol angka tersebut 

nantinya dapat diketahui berapa jumlah siswa yang kurang bisa, siswa yang 

kemampuannya sedang, dan berapa siswa yang dapat melakukan dengan gerakan-

gerakan yang baik/tinggi. 
Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar melakukan lompat tinggi, hal ini bisa dilihat siwa tidak ada yang 

mendapatkan nilai dibawah 75 atau dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

setelah diberikan tindakan oleh peneliti. 

Peningkatan hasil belajar melakukan lompat tinggi dikarenakan siswa telah 

benar-benar siap dalam melakukan pembelajaran lompat tinggi, dikarenakan siswa 

telah diberikan tindakan yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari materi 

pembelajaran lompat tinggi. 

 

Pembahasan 

Setelah data jumlah siswa yang benar dan jumlah siswa yang salah dalam 

melakukan lompat tinggi diketahui, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. 

Tujuan analisis data ini adalah untuk mengetahui jumlah siswa yang benar dan 

jumlah siswa yang salah dalam persen (%) sehingga peneliti lebih mudah dalam 

mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.  

Rekapitulasi hasil penelitian sebelum dan setelah menggunakan gaya 

mengajar divergen 

Tabel 2 Persentase Pra Siklus, Siklus I, dan Silus II 

No. Ketuntasan Jumlah  Persentase 

1. Pra Siklus 18 52,94 % 

2. Siklus I 25 73,53 % 

3. Siklus II 29 85,29% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pra siklus tingkat ketuntasan 

adalah 52,94% pada siklus II adalah 73,53% dan pada siklus II adalah 85,29%. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar lompat tinggi siswa Kelas X TPM 1 

SMK Negeri 1 Brondong Tahun Pelajaran 2017/2018sudah mengalami 

peningkatan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari uraian pada bab sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

pra siklus tingkat ketuntasan adalah 52,94% pada siklus II adalah 73,53% dan pada 

siklus II adalah 85,29%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan gaya 

divergen, hasil belajar lompat tinggi siswa Kelas X TPM 1 SMK Negeri 1 

Brondong Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat meningkat. 
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Saran  
1. Gaya divergen ini mungkin belum diketahui oleh semua guru, namun dengan 

itikad atau niat untuk melaksanakan gaya mengajar ini, peneliti yakin guru-guru 

pendidikan jasmani yang pernah belajar tentang berbagai gaya mengajar dapat 

menerapkan gaya mengajar divergen ini. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan langkah-langkah yang 

lebih efektif, praktis dan ekonomis. 

3. Sebaiknya guru pendidikan jasmani menggunakan cara atau metode 

pembelajaran yang berbeda-beda. 
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