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ABSTRAK 

Pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam cabang olah raga senam 

irama masih jauh dari harapan, hal tersebut penulis alami di SMA NEGERI 4 
CIMAHI. Tes awal yang penulis laksanakan dalam kompetisi dasar. 1 

Mempraktikkan gerak dasar salah satu materi senam irama dengan koordinasi 
dan kontrol yang baik dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama, 
sportivitas, dan kejujuran dalam senam irama, menunjukan hanya 33% siswa 

yang nilainya diatas kriteria kelulusan minimal (KKM) yakni 75, hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan siswa menguasai materi pada mata pelajaran 

Penjas dalam cabang senam irama masih rendah. Tujuan penelitian ini  untuk 
mengetahui sejauh mana penggunaan Model Cooperative Leaming Type group 
investigation dalam pembelajaran senam irama dapat meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan siswa kelas X 2 dalam materi teknik dasar senam irama. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

Model Cooperative Leaming Type group investigation dapat meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan siswa kelas X 2 dalam materi teknik dasar senam irama, 
dibuktikan dengan meningkatnya ketuntasan belajar siswa. Sesudah menggunakan 

Model Cooperative Leaming Type group investigation mengalami peningkatan yang 
signifikan.  dengan nilai rata-rata siswa dari 68 pada prasiklus, menjadi 76 pada 

siklus I, dan terus meningkat menjadi 87 pada siklus II, ketuntasan belajar siswa 
untuk ranah psikomottorik yaitu dari prasiklus (26%), siklus I (65%), dan siklus II 
(100%), sedangkan untuk ranah efektif yaitu siklus I (65%), siklus II (100%). 

 
Kata kunci : Model Cooperative Learning Type group investigation, senam irama, 

kemampuan dan hasil belajar. 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari system 

pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani 
harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani 
bukan hanya mengembangkan ranahjasmani, tetapi juga mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 
keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas 

jasmani dan olah raga (Sadoso.1989:9). Pendidikan jasmani merupakan media 
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untuk mendorong perkembangan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan 
penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosioal-spiritual dan sosial), 
serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan 

dan perkembangan yang seimbang. Dalam proses pembelajaran pendidikan 
jasmani guru harus dapat mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik 

dan strategi permainan/ olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportifitas, 
jujurkeijasama, dan lain- lain) dari pembiasaan pola hidup sehat Pelaksanaannya 
bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian 

teoritis, namun melibatkan unsur fisik mental, intelektual, emosional dan sosial. 
Aktivitas yang diberikan dalampengajaranharusmendapatkansentuhandikdaktik-

metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. 
Melalui pendidikan jasmani diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai 
pengalaman untuk mengungkapkan kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, 

inovatif, terampil, meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani serta 
pemahaman terhadap gerak manusia (Dari Purwanto, 2003, Ilmu Pendidikan Teori 

dan Praktik).  
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman sehari-hari dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dikelas X SMA NEGERI 4 

CIMAHI, kota cimahi, kemampuan siswa dalam menguasai keterampilan senam 
irama belum memuaskan terbukti dari hasil observasi kegiatan belajar siswa. Tes 

keterampilan senam irama dari 43 orang siswa hanya sekitar 14 orang yang 
menguasai irama gerakan, power gerakan dan koordinasi gerakan. Salah satu 
penyebabnya adalah pemilihan metode pembelajaran yang kurangtepat.  

Bertitik tolak dari masalah di atas maka penulis melakukan refleksi terhadap 
proses pembelajaran dan melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk 

meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa. Untuk itu penulis melakukan 
perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas, karena penelitian 
tindakan kelas merupakan cara yang tepat bagi guru untuk mengatas i masalah di 

kelas itu sendiri. 
Berdasarkan latar belakangmasalah di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul “Meningkatkan Keterampilan Dan Hasil 
Belajar Siswa Dalam Materi Senam Irama Aerobic dengan menggunakan Metoda 
Penemuan (Discovery Learning)” (PTK pada Mata Pelajaran Penjaskes di kelas X 

IPA 5 SMA Negeri 4 Cimahi Semester II Tahun pelajaran 2017 – 2018). 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut : 

1. Apakah Metode Penemuan (Discovery Leaming) dapat meningkatkan keterampilan 
dan hasil belajar siswa kelas X IPA5 dalam teknik dasar senam irama Aerobic?  

2. Bagaimana Peningkatan keterampilan dan hasil belajar siswa X IPA5 dalam 
materi teknik dasar senam irama aerobic menggunakan Metode Penemuan 
(Discovery Learning)? 

3. Berapa peningkatan keterampilan dan hasil belajar siswa kelas X IPA5 dalam 
teknik dasar-dasar senam irama aerobic dengan menggunakan Metode Penemuan 

psikomotorik? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui apakah Metode Penemuan (Discovery Leaming) dapat 

meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa kelas X IPA5 dalam teknik 
dasar senam irama Aerobic 

2. Untuk mengetahui bagaimana Peningkatan keterampilan dan hasil belajar siswa 
X IPA5 dalam materi teknik dasar senam irama aerobic menggunakan Metode 
Penemuan (Discovery Learning) 

3. Untuk mengetahui seberapa apa peningkatan keterampilan dan hasil belajar 
siswa kelas X IPA5 dalam teknik dasar-dasar senam irama aerobic dengan 

menggunakan Metode Penemuan psikomotorik? 
 

KAJIAN PUSTAKA 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 5 SMAN 4 CIMAHI 
Kota Cimahi yang berjumlah 43 orang. Kegiatan dilaksanakan pada semester II 

tahun ajaran 2016/2017. Lokasi penelitian ini adalah SMAN 4 Cimahi yang 
merupakan tempat peneliti mengajar.  

 
Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penemuan 

(Discovery Learning). Metode ini menuntun pada para siswa untuk memilih 
kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok. Metode Penemuan (Discovery Learning) dapat melatih siswa untuk 
menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat 
terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.  

Dalam Metode Penemuan (Discovery Learning)  terdapat tiga konsep 
utama, yaitu: penellitian atau enquiri, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika 

kelompok atau the dynamic of the learning group (dari Winaputra, 2001:75). 
Penelitian disini adalah proses dinamika siswa memeberikan respon terhadap 
masalah dan memecahkan masalah tersebut. Sebagai strategi belajar,  discovery 

lerning mempunyai prinsip yang sama inquiri dan problem solving artinya tidak 
ada perbedaan yang prinsipil. Dalam konsep belajar sesungguhnya metode 

Discovery Learning merupan pembentukan atau kategori-kategori atau konsep 
konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi.  
           Bruner memandang bahwa suatu konsep atau katagorisasi memiliki 5 unsur 

dan siswa dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui semua unsur 
dari konsep itu meliputi 1). Nama, 2). contoh contoh baik yang positif maupun 

yang negatif, 3) karakteristik, 4) rentangan, 5) kaidah. Didalam proses belajar 
bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa,dan mengenal dengan baik 
adanya perbedaan kemampuan.Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan 

mempasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi,lingkungan ini 
dinamakan Discovery Learning environment yaitu lingkungan dimana siswa dapat 
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melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal, dalam 
lingkungan ini siwa dapat belajar dengan baik dan lebih kreatif.  
          Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning guru berkembang 

sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 
secaa aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan (Sardiman, 2005:145) 
kondisi ini ingin mengubah kegiatan belajar mengajar  yang teacher oriented 
menjadi student oriented. Karakteristik yang paling jelas mengenai discovery 

sebagai metode mengajar ialah bahwa sesudah tingkat – tingkat inisial (pemulaan) 
mengajar,bimbingan guru hendaklah lebih berkurang daripada metode – metode 

mengajar lainya.  
Adapun langkah-langkah pembelajaran penemuan terdiri atas persiapan dan 

pelaksanaan. Pada tahap persiapan dilakukan dengan menentukan tujuan 

pembelajaran, melakukan identitas karakteristik siswa (kemampuan awal, minat , 
gaya belajar,dll). Selanjutnya memilih materi pelajaran, menentukan topik–topik 

yang harus dipelajari oleh siswa secara induktif, mengembangkan bahan–bahan 
ajar yang berupa contoh–contoh ilustrasi, tugas dan lain- lain. Mengatur topik-topik 
pembelajaran dari yang sederhana ke yang komplek dan melakukan penilaian 

proses dan hasil belajar siswa. 
Pelaksanaan Pembelajaran Penemuan dibagi ke dalam beberapa tahap yaitu 

Stimulasi (Pemberian Rangsangan), pertama-tama pada tahap ini pelajar 
dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingunganya.kemudian dilanjutkan 
untuk tidak memberi generalisasi,agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 

Disamping itu guru dapat menemukan kegiatan PBM dengan mengajukan 
pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktifitas belajar lainya yang bersifat pada 

pemecahan masalah.Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 
interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam 
mengeksplorasi bahan.dengan demikian seorang guru harus mampu menguasai 

teknik – teknik dalam memberikan stimulus kepada siswa agar tujuan 
mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.  

Problem Statement ( Pernyataan Identifiksi Masalah), setelah dilakukan 
simulasi langkah –langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda –agenda masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran ,kemudian salah satu dipilih dan dirumuskan 
dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan hipotesis) sedangkan 

menurut permasalahan yang dipilih selanjutnya dan dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan atau hipotesis,sebagai jawaban sementara atas per tanyaan yang 
diajukan. 

Data collection (Pengumpulan data), jumlah kelas X di SMA Negeri 4 
Cimahi adalah ada 12 kelas. Sedangkan yang menjadi sumber data penelitiannya 

yaitu siswa kelas X IPA 5 SMA 4 Cimahi Tahun Ajaran 2017-2018 yang jumlah 
siswa ada 43 orang, 23 orang lelaki dan 20 orang perempuan. Dipilihnya kelas X 
IPA 5 jadi sumber penelitian yaitu dikarenakan di kelas X IPA 5 masih banyak 

siswa yang kurang dalam materi senam irama aerobic  
Instrumen yang digunakan yaitu tes lapangan, tes dilaksanakan tiga kali 

yaitu prasiklus, siklus I dan siklus II. Tes pertama kegiatan dan pengamatan, 
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meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun 
pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak dari ditetapkannya 
metode demonstrasi, bila tes kedua disebut refleksi, peneliti mengkaji melihat dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan 
lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat,bila tes ketiga Rancangan atau 

rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan membuat 
rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya untuk 
mengukurnya yaitu dengan cara menerapkan metode penemuan (Discovery 

Learning) dalam materi senam irama aerobic.  
 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai 
dengan Rancangan penelitian yang telah diuraikan adalah Observasi dan 

wawancara. Observasi ini digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang 
kemampuan dan ketrampilan guru dalam mealaksanakan pembelajaran pendekatan 

CTL dengan cara peneliti mengamati para guru melakukan pembelajaran CTL 
melalui FGD mulai dari perencanaan siklus I sampai dengan pelaksanaan siklus 
yang terakhir. (Muhajir, N. 2009:76) 

Sedangkan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 
dilakukan dua pihak yaitu si pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan tersebut (Maleong L, 2013) atau bentuk komunikasi verbal yang 
bertujuan memperoleh informasi atau teknik pengumpulan data dengan cara 

komunikasi langsung dengan responden baik dalam situasi yang sebenarnya 
maupun buatan (Surachmad W, 2009 dalam Syukur, 2010). Penelitian ini 

menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data tentang 
pendapat guru terhadap pembelajaran kontekstual yang dikaitkan dengan 
penelitian tindakan. 

 
Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan perpaduan antara teknik analisis data kualitatif 
dan teknik analisis data kualitatif karena sebagian data yang diperoleh berupa data 
kuantitatif. Analisis data kualitatif dari penelitian ini akan dilakukan melalui 3 

tahap, yaitu Reduksi data Paparan Data dan Penyimpulan. Sedangkan analisis data 
kuantitatif dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data dengan jenis 

statistik deskriptif karena adanya data-data kemampuan guru yang dihitung 
berdasarkan hasil pengamatan yang berupa skala nilai dan dimasukkan dalam 
tabel-tabel.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Prasiklus 

Sebelum melakukan tindakan dalam penelitian, peneliti melakukan 

observasi awal kelas. Hasil Observasi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran penjas masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut, 

maka diputuskan untuk proses pembelajaran dengan menggunakan metode 
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penemuan (Discovery Learning) pada materi senam irama aerobic di kelas X IPA 
5 SMAN 4 CIMAHI Kota Cimahi.  

Pembelajaran dimulai dengan tes awal dikelas X IPA 5.untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa pada materi senam irama.Nilai tes awal diajukan acuan 
untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X IPA 5 SETELAH DIGUNAKAN 

metode latihan. Soal tes awal berupa materi teknik senam irama aerobic, soal tes 
awal ini yang akan digunakan sebagai acuan setelah siswa menggunakan metode 
penemuan (Discovery Learning). 

Data Hasil belajar siswa pada prasiklus siswa memperoleh nilai rata –rata 
60 dengan nilai tertinggi 78 dan nilai terendah 44, siswa yang yang hasil 

belajarnya dari atas KKM hanya 14 orang sekitar 32 %  dari nilai KKM  yang 
ditetapkan adalah 75. Hal memberi gambaran bahwa hasil belajar pada materi 
teknik dasar senam aerobic pada mata pelajaran penjas masih tergolong sangat 

rendah 
Pada tahap perencanaan peneliti mempersiapkan rencana pelajaran 1,soal 

formatif 1 dan alat–alat pengajaran yang mendukung.selain itu juga 
mempersiapkan lembar observasi penfelolaan pembelajaran dengan menggunakan 
metode penemuan (discovey learning)dan lembar ativitas siswa 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 1 dilaksanaakan pada 
tanggal 16 january 2017 dan 23 january 2017 di kelas X 1PA 5 dengan jumlah 

siawa 43 orang .adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran 
yang sudah disipkan.. pengamatan dan observasi dilaksakan bersamaan dengan 
proses belajar mengajar. 

Grafik 1. Hasil Belajar Siswa Dalam Materi Senam Irama Aerobic Prasiklus 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan dari hasil prasiklus di ranah psikomotor terlihat bahwa hanya 
29 orang atau 69% siswa yang mencapai nilai ≥75 dan ada 15 orang atau 31% 
kurang dari nilai KKM yang ditetapkan 75, artinya 15 orang siswa kelas X IPA 5 

SMA Negeri 4 Cimahi Tahun Ajaran 2017-2018 pada materi teknik dasar senam 
irama aerobic pada bidang studi penjas masih tergolong rendah. Untuk ranah 

efektif siswa yang mendapatkan nilai C sebanyak 11 atau 27%, siswa yang 
mendapatkan nilai B sebanyak 25 atau 50%, dan siswa yang mendapatkan nilai A 
sebanyak 10 atau 23%. Untuk lebih lengkapnya bisa d ilihat dari grafik 2 dan 

Grafik 3; 
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Siklus I 

Grafik 2. Hasil Belajar Siswa Dalam Materi Senam Irama Aerobic Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dilihat dari aspek-aspeknya, kemampuan senam irama dideskripsikan 
seperti aspek irama gerakan rata-ratanya 2,2, aspek power gerakan rata-ratanya 

2,3, dan aspek koordinasi gerakan 2,2.  
Berdasarkan hasil silklus ke I di atas siswa hanya mmperoleh rata” 75 

dengan nilai tertinggi 89 dan nilai trendah 56 siswa yang hasil belajarnya diatas 

KKM sekitar 66% dari nilai yang ditetapkan yaitu 75. Dalam hal ini materi 
pembelajaran pada senam irama aerobic mengalami peningkatan jika dibanding 

dengan nilai prasiklus. 
Grafik 3. Hasil Belajar Siswa Dalam Materi Senam Irama Aerobic Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan gambar diatas bahwa aktifitas guru yang paling dominan pada 
siklus ini adalah menjelaskan materi yang sulit,membimbing dan mengamati 

siswa,dalam menemukan konsep adalah 23% .jika dibandingkan dengan siklus 
sebelumnya. Sedangkan untuk aktifitas sebelumnya masih terlalu rendah.  

Nilai afektif dalam materi senam aerobic dengan menggunakan metode 

penemuan (Discovery Learning)  Siswa Kelas X IPA 5 SMAN 4 Cimahi Semester 
II Tahun Ajaran 2017-2018. Dilihat dari aspek-aspeknya kedisiplinan, ketekunan, 

dan ketepatan waktu rata-ratanya 7,8 atau persentasinya 77%. 
Berdasarkan dari hasil Siklus II di ranah psikomotor terlihat bahwa 44 

orang atau 100% siswa yang mencapai nilai ≥75 dan tidak ada siswa yang kurang 

dari nilai KKM yang ditetapkan 75, artinya 44 orang siswa kelas X IPA 5 SMA 
Negeri 4 Cimahi Tahun Ajaran 2017-2018 pada materi teknik dasar senam irama 
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Aerobic pada bidang studi penjas tergolong mampu. Untuk ranah efektif siswa 
yang mendapatkan nilai C tidak ada, siswa yang mendapatkan nilai B sebanyak 29 
atau 70%, dan siswa yang mendapatkan nilai A sebanyak 13 atau 30%. Mengingat 

observasi selama siklus II nilai yang diperoleh siswa dalam penilaian k inerja ranah 
psikomotorik 81% memperoleh nilai diatas 78 dan ranah afektif 100% 

memperoleh nilai diatas C. Secara keseluruhan ranah psikomotorik dan ranah 
afektif  telah tercapai ketuntasan belajar  maka penelitian ini diakhiri pada sikl;us 
ke II. 

Pada tahap ini dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang 
masih kurang  baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran  

dengan menggunanak metode penemuan. Dari data tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut. Selama  proses belajr mengajar guru telah melaksanakan  
pembelajaran dengan baik meskipun ada beberapa ada beberapa aspek yang belum 

sempurna,tetapi untuk masing –masing aspek prosentasenya cukup besar.  
Berdasarkan dari hasil pengamatan diketahui bahwa siswa yang aktif selam proses 

belajar berlangsung terbukti dengan hasil rata –rata nilai 87,nilai tertinggi 99 dan 
nilai terendah 78.dengan de ikian yang yang siswa belajarnya diatas KKM  
sebanyak 43 Orang. Yaitu mencapai 100% tuntas.  

Grafik 4. Hasil Belajar Siswa Dalam Materi Senam Irama Aerobic Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dilihat dari aspek-aspeknya, kemampuan senam irama dideskripsikan 
seperti aspek irama gerakan rata-ratanya 2,6, aspek power gerakan rata-ratanya 
2,6, dan aspek koordinasi gerakan 2,5.  

Nilai Afektif Dalam Materi Senam Irama Aerobic Dengan menggunakan 
Metode Penemuan (Discovery Learning) Siswa Kelas X IPA 5 SMAN 4 Cimahi 

Semester II Tahun Ajaran 2017-2018. Yang dapat di deskripsikan siswa yang 
dapat nilai C tidak, siswa yang mendapatkan nilai B sebanyak 29 orang, 
sedangakan yang mendapat nilai A 13 orang.berarti siswa yangmendapatkan nilai 

C 100 %. Secara klasikal termasuk termasuk katagori tuntas.  
Mengingat dari hasil observasi selama siklus II nilai yang diperoleh siswa 

dalam penilaian kerja ranah psikomororik 81% memperoleh nilai diatas 78,dan 
ranah afektif 100 %  memperoleh nilai diatas C  secara keseluruhan ranah afektif 
dan ranah psikomotorik telah mengalami ketuntasan belajar. Maka penelitian ini di 

akhiri pada siklus II.Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana apa yang 
sudah baik dan yang masih kurang .selama proses berlangsung dalam proses 

belajar mengajar guru telah melaksanan pembelajaran dengan baik.  
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Berdasarkan hasil data pengamatan bahwa siswa yang aktif selama belajar 
mengajar telah terbukti dengan baik, sehingga dapat diketaui kelebihan pada siklus 
ini mengalamiperbaikan yang cukup meninggkat.dan dapat dilihat dalam grafik 

dibawah ini. 
Grafik 5. Hasil Belajar Siswa Dalam Materi Senam Irama Aerobic Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus 

dan berdasarkan seluruh pembahanan serta analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pembelajaran dengan menggunakan Metode Penemuan (Discovery Leaming) dapat 

meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa kelas X IPA5 dalam teknik 
dasar senam irama Aerobic, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya ketuntasan 

belajar siswa untuk ranah psikomotorik dan ranah afektif. Sebelum melakukan 
tindakan dalam penelitian terlebih dahulu melakukan observasi awal,hasil 
observasi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran penjas  

masih tergolong sangat rendah  
2. Peningkatan keterampilan dan hasil belajar siswa X IPA5 dalam materi teknik 

dasar senam irama aerobic sebelum dan sesudah menggunakan Metode 
Penemuan (Discovery Learning) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal 
tersebut dibuktikan pada observasi dengan nilai rata-rata siswa dari 68 pada 

prasiklus, menjadi 76 pada siklus I dan meningkat menjadi 87 pada siklus II. 
3. Besar peningkatan keterampilan dan hasil belajar siswa kelas X IPA5 dalam 

teknik dasar-dasar senam irama aerobic dengan menggunakan Metode Penemuan 
psikomotorik yaitu dari prasiklus (33%), siklus I (69%), siklus II (100%), sedangkan 
untuk ranah afektif yaitu siklus I (78%),  siklus II (99,5%).dengan demikian hasil yang 

diharapkan dengan metoda penemuan sangat meningkat dari hasil belajar siswa,baik dari 
ranah afektif,kognitif dan psikomotornya. 
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