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ABSTRAK 

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah Bagimanakah 
meningkatkan  prestasi penguasaan dasar-dasar tehknik lompat jauh bagi siswa 
dalam diterapkannya metode demontrasi dan Bagaimana pengaruh metode 

Meningkatkan performa terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot tahun pelajaran 2015/2016. Tujuan 

dari penelitian ini untuk Mengetahui peningkatan prestasi belajar dasar-dasar 
lompat jauh pada siswa, dan ingin mengetahui motivasi belajar siswa. Penelitian 
ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua putaran. 

Setiap putaran terdiri dari dua tahap yaitu rancangan, kegiatan dan pengamatan. 
Refleksi dan refisi Sasaran penelitian ini adalah Siswa Kelas XII dari data 

diperoleh berupa hasil tes praktik, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. 
Dari hasil analisa didapat bahwa prestasi belajar siswa mengalami  
peningkatakan dari siklus I sampai II yaitu, siklus I (70%), siklus II (81%) dan 

siklus III (91%). Simpulan dari penelitian ini adalah metode Meningkatkan 
performa dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa SMA Negeri 

1 Tanah Grogot serta model pembejalaran dapat digunakan sebagai salah satu 
alternative Pengajaran Pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan. 
 

Kata Kunci : Kebugaran Jasmani, Lompat Jauh, Performa 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Edy Purnomo dkk, (2011) Atletik merupakan cabang olahraga tertua di 

dunia dan sering disebut juga induk dari semua cabang olahraga. Hal ini 
disebabkan karena gerakan atletik sudah tercermin pada manusia purba. Secara 

tidak langsung gerakannya sudah mereka lakukan pada kehidupan sehari-hari yaitu 
seperti dalam mempertahankan hidup, mengembangkan hidup, dan dalam usaha 
menyelamatkan diri dari suatu gangguan. Dalam atletik terdapat nomor olahraga 

yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar.  
Mardiana, dkk (2010) lompat jauh gaya jongkok merupakan gerakan 

lompat yang pada saat di udara (melayang), kaki ayun/bebas diayunkan jauh ke 
depan dan pelompat mengambil suatu posisi langkah yang harus dipertahankan 
selama mungkin. Dalam tahap pertama saat melayang, tubuh bagian atas 

dipertahankan agar tetap tegak dan gerakan lengan mengayun dari depan atas terus 
kebawah dan kebelakang. Dalam persiapan untuk mendarat, kaki tumpu dibawa ke 
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depan, sendi lutut kaki ayun diluruskan dan badan dibungkukkan ke depan 
bersamaan kedua lengan diayunkan cepat kedepan pada saat mendarat.  

Menurut para ahli psikologi Oemar Hamalik, (2008) manusia itu bukanlah 

hanya sekedar mahluk reaksi yang hanya berbuat atau bereaksi jika ada 
perangsang yang mempengaruhinya. Belajar menurut psikologi Gestalt terjadi jika 

ada pengertian (insaight) yang muncul apabila seseorang setelah beberapa saat 
menceba memahami suatu masalah, tiba-tiba muncul adanya kejelasan, terlihat 
olehnya hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain, kemudian 

dipahami dan dimengerti maknanya. Dengan singkat belajar menurut gestalt.  
Pertama dalam belajar faktor pemahaman atau faktor  pengertian  (insight) yang 

dapat memahami atau mengerti hubungan antara pengetahuan dan pengalaman. 
Kedua, dalam belajar pribadi atau organisme memegang peranan yang paling 
sentral. Belajar tidak hanya dilakukan secara reaktif-mekanistis belaka, tetapi 

dilakukan dengan sadar, bermotif dan bertujuan.   
Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar  sesuatu adalah adanya 

perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat 
pengetahuan (kognitif), nilai dan sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor). 
Pembelajaran mempunyai pengertian yang lebih luas, mencakup pula kegiatan 

belajar mengajar yang tidak dihadiri guru secara fisik. Oleh karena itu, dalam 
pembelajaran yang ditekankan adalah proses belajar  mengajar yang terencana 

dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 
siswa. 

Pembelajaran penjaskes juga mengalami perkembangan dalam hal out put 

yang diharapkan. Oleh karena itu, model pembelajaran haruslah menyesuaikan 
dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Adakalanya, tujuan baik, tapi metode 

pembelaajran tidak sebagus dengan tujuan, maka yang didapati hanyalah 
pembelaajran tanpa makna. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis akhirnay megnambil sebuah 

judul “Upaya Memaksimalkan Kemampuan  Lompat Jauh Dengan Meningkatkan 
Performa Pada Siswa Kelas XII IPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Grorot Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan suatu maslaah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana peningkatan prestasi penguasaan dasar-dasar Lompat Jauh bagi 
siswa dengan diterapkannya metode Meningkatkan performa? 

2. Bagaimanakah pengaruh metode Meningkatkan performa terhadap motivasi 

belajar dasar-dasar lomat jauh pada siswa SMA Negri 1 Tanah Grogot? 
 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Mengetahui peningkatan prestasi belajar dasar-dasar Lompat Jauh pada siswa 

setelah diterapkan metode Meningkatkan performa.  
2. Mengetahui pengaruh motivasi belajar dasar-dasar Lompat Jauh pada siswa 

setelah diterapkan metode Meningkatkan performa.  
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Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat: 
1. Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang sesuai dengan mata 

Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan.  
2. Meningkatkan motivasi pada Mata pelajaran pendidrikan Jasmani Olah dan 

Kesehatan 
 
KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Kebugaran Jasmani  

Kebugaran jasmani meliputi dasar fisiologis yang dibutuhkan untuk 

kehidupan sehari-hari. Menurut The President`s Council on Physical Fitness and 
Sports yang dikutib oleh Charles T. Kuntzleman and The Editors of Consumer 
Guide, 1978 (dalam Junusul Hairy (2010:15) menyatakan bahwa kebugaran 

jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas seharihari dengan giat dan 
dengan penuh kewaspadaan, tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih 

dapat menikmati waktu senggangnya serta menghadapi hal yang tak terduga 
sebelumnya. Sesuai dengan definisi tersebut maka kebugaran jasmani yang 
diperlukan oleh masing-masing individu sangat berbeda dan bervariasi, tergantung 

pada sifat tantangan fisik yang dihadapinya 
Ditinjau dari ilmu faal (fisiologi) kebugaran jasmani (PPIKOR 2012:53) 

adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap 
pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari 
tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Menurut (Sadoso Sumosardjuno ; 

1989 Dalam Junusul Hairy (2010:15) mendefinisikan kesegaran jasmani adalah 
kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang, 

tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan 
tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan 
mendadak.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani 
adalah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu pekerjaan fisik yang dikerjakan 

seharihari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Tanpa menimbulkan 
kelelahan yang berarti disini maksudnya adalah setelah seseorang melakukan 
pekerjaannya, orang tersebut masih memiliki cukup semangat dan energi untuk 

menikmati waktu luangnya maupun untuk keperluan mendadak yang lain.  
Penggunaan istilah kebugaran jasmani hingga dewasa ini masih dijumpai 

masih dijumpai penafsiran yang berbeda-beda dari berbagai kalangan pendidikan 
jasmani maupun olahraga. Giriwijoyo (2010:17) menjelaskan bahwa:  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat digambarkan bahwa 

kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk melakukan suatu 
tugas tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Maka, seseorang yang 

memiliki tingkat kebugaran jasmani yang relatif tinggi akan dapat menunaikan 
tugas atau aktifitasnya dengan mudah serta memiliki cadangan tenaga untuk 
melakukan kegiatan diwaktu senggang dan keperluan-keperluan yang bersifat 

mendadak dan seseorang yang memiliki kebugaran jasmani akan dapat memenuhi 
kebutuhan untuk pekerjaan dan aktivitas secara optimal.   
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Dari pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa kebugaran jasmani 
merupakan gambaran tentang kemampuan fungsional dari alat-alat tubuh. Hal ini 
didasarkan pada hasil yang dicapai, seperti contoh: orang yang lemah tetapi sehat 

(statis) dengan melatih fisiknya maka ia akan menjadi orang yang lebih sehat 
(dinamis). Mengenai kesehatan jasmani manusia tidak akan terlepas dari keadan 

istirah dan bergerak. Oleh karena itu makaa kesehatan itu dibagi menjadi dua: 
sehat sedang bergerak dan sehat sedang istirahat atau diam. Giriwijoyo (2010:7) 
menjelaskan, maka dapat dibedakan dengan adanya sehat statis dan sehat dinamis. 

Sehat dinamis (sehat dalam kondisi aktif  atau dinamis) sedangkan sehat dinamis 
(sehat dalam kondisi istirahat atau statis)”.  

Kebugaran jasmani tidak bias kita dapatkan dengan   tiba-tiba akan tetapi 
melalui proses olahraga. Seperti pendapat Giriwijoyo (2010:19) bahwa: “Olahraga 
ditinjau terutama dalam kaitannya dengan pembinaan kebugaran jasmani atau 

peningkatan derajat sehat jasmani”. Salah satu usaha untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani yaitu dengan cara latihan olahraga. Sedangkan olahraga 

menurut Giriwijoyo (2010:19) menjelaskan bahwa: “Adanya sesuatu yang 
berhuungan dengan peristiwa mengolah yaitu mengolahraga atau mengolah 
jasmani”. Dari pendapat tersebut dapat digambarkan bahwa satu cara 

meningkatkan kebugaran jasmani adalah dengan latihan olahraga, yaitu suatu 
proses mengolah jasmani yang dilakukan berulang kali dan menambah beban 

proses latihannya. Sedangkan cara meningkatkan kebugaran jasmani yaitu dengan 
cara latihan atau berolahraga.  

Dengan demikian untuk menciptakan hidup yang lebih baik (hidup sehat) 

seseorang harus bertindak sesuai standar gaya hidup sehat, karena kesehatan 
merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manisia dan 

kebutuhan pokok manusia disamping kebutuhan lainnya.  
 
Performa atau Penampilan  

Performa merupakan penampilan yang dapat dicapai seorang pemain 
dengan melibatkan aspek mental, teknik dan fisik yang saling berhubungan secara 

harmonis. Keberhasilan seorang atlet ditentukan oleh kesiapan fisik, teknik, dan 
mental. Kondisi fisik, teknik dan psikis atau mental akan mempengaruhi performa 
baik saat latihan maupun saat bertanding. Kurangnya kesiapan dari aspek-aspek 

tersebut dapat menimbulkan keraguan yang besar dan rasa tidak percaya diri yang 
menghalangi kemampuannya untuk tampil optimal.  

Dalam setiap pertandingan cabang olahraga sepak bola, sebuah tim sepak 
bola diharapkan untuk menang, sehingga dapat menciptakan gol sebanyak-
banyaknya. Untuk memenangkan pertandingan harus mempunyai pemain yang 

berkualitas, namun untuk menjadi pemain yang berkualitas tidak semudah yang di 
bayangkan banyak berbagai permasalahan psikologis yang dialami pemain. Dalam 

kenyataannya selain teknik, taktik dan latihan fisik yang mutlak perlu dilakukan 
pemain, problema psikologis yang menyertai pemain juga turut memiliki peran 
yang penting untuk menentukan penampilan pemain secara maksimal.  

Persoalan yang sering ditanyakan oleh pengurus dan pelatih olahraga pada 
hakikatnya terarah pada suatu sasaran yaitu bagai mana membina pemain agar 

mencapai penampilan puncak (peak performance). Menurut Khaibar, (2008:159) 
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menjelaskan bahwa: “Penampilan puncak adalah penampilan optimum yang 
dicapai seorang atlet”. Pada dasarnya arti dari penampilan itu sendiri belum 
membuat suatu kesimpulan tentang seorang pemain untuk menjadi juara.  

 

Materi Lompat Jauh 

Lompat jauh dapat dilakukan dengan beberapa jenis gaya, salah satunya 
gaya berjalan di udara. Gaya ini disebut juga gaya menendang dengan gerakan 
kaki yang memutar ke depan atau berjalan saat melayang di udara akan 

memudahkan pelompat dalam mempersiapkan pendaratan.  
Dalam melakukan gaya ini, tungkai diayun dengan kuat tinggi ke depan. 

Pada saat melakukan tolakan, tungkai lurus ke bawah dan dibawa ke belakang 
badan dengan lutut ditekuk. 

Gerak tungkai ayun masih terangkat sampai posisi horizontal sehingga posisi 

kedua tungkai terlihat seperti sedang berjalan atau berlari. Kemudian, tepat 
sebelum mendarat, tangan dibawa ke belakang tubuh dan diayunkan ke depan 

dengan kuat, sementara kaki dipersiapkan untuk mendarat.  
1. Teknik Dasar Lompat Jauh  

Keseluruhan rangkaian gerak teknik  lompat jauh terbagi dalam  awalan, 

tolakan, melayang di udara, dan pendaratan.  
Teknik-teknik dasar ini harus dikuasai dengan baik untuk mendapatkan 

koordinasi gerak yang baik sehingga menghasilkan jarak lompatan yang jauh.  
a. Awalan 
b. Tolakan 

c. Melayang di Udara 
 

 
Gambar 1. Lompat Jauh Gaya Melayang di Udara 

 
d. Pendaratan 

2. Peraturan Dasar Lompat Jauh 
Berikut ini beberapa peraturan dasar dalam lompat jauh.  

a. Lintasan Lari Awalan 

b. Papan Tolak 
c. Bak Pendaratan 

3. Peraturan Perlombaan Lompat Jauh 
Dalam perlombaan lompat jauh, terdapat beberapa aturan khusus 

sebagai berikut. 

a. Jika jumlah peserta lebih dari 8 peserta, tiap peserta diberi tiga kali 
kesempatan melompat dan kemudian diambil 8 pelompat dengan hasil 

lompatan terbaik. Jika hasil lompatan yang sama pada urutan yang 
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kedelapan, maka diberikan tiga kali kesempatan lompatan kepada masing-
masing pelompat. Jika jumlah peserta 8 orang atau kurang, setiap peserta 
diberikan 6 kali kesempatan lompatan.  

b. Seorang pelompat dinyatakan gagal apabila melakukan hal-hal berikut: 
1. Menyentuh tanah dibelakang garis batas tumpuan dengan bagian tubuh 

manapun, baik sewaktu membuat ancang-ancang lompat maupun 
sewaktu lari kencang tanpa membuat tolakan.  

2. Menolak dari luar ujung balok tumpuan, baik sebelum maupun 

sesudah garis perpanjangan garis tumpuan.  
3. Pada waktu mendarat, pelompat menyentuh tanah di luar zona 

pendaratan atau bak lompat sebelum melakukan pendaratan yang benar 
pada bak pendaratan. 

4. Sesudah melompat dengan sempurna, pelompat berjalan balik melalui 

bak lompat. 
5. Mendarat dengan melakukan suatu gerakan salto. 

6. Semua lompatan harus diukur dari tempat bekas pendaratan di bak 
lompat ke balok tumpuan. Cara pengukuran harus tegak lurus dengan 
garis tumpuan atau perpanjangannya. Pengukuran dilakukan dari sisi 

bekas pendaratan yang terdekat dengan balok tumpuan lalu ditarik 
lurus ke sisi balok tumpuan yang dekat dengan bak lompat.  

 
METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) Karena 
penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian dskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 
teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 
dicapai. 

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 
dengan guru mata Penjas dan  di dalam proses belajar mengajar dikelas yang 

bertinak sebagai pengajar adalah guru mata diklat sedangkan peneiti bertindak 
sebagai pengamat, penanggung jawab penuh  penelitian tindakan  adalah pengamat 
(peneliti). Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan hasil 

pembelajaran di kelas dimana peneliti secara penuh terlibat dalam penelitian mulai 
dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.  

 
Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh  data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 
SMA Negri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser. 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnuya penelitian atau saat 
penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 
semester ganjil. Subyek penelitian adalah siswa-siswa Kelas XII IPA.2 tahun 

pelajaran 2015/2016. 
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Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut tim 
Pelatih Proyek PGSM, PK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 
tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi  dimana  praktek 
pembelajaran tersebut dilakukan  (dalam Mukhlis, Dwi Saputra, 2008:3) 

Sedangkan menurut Mukhlis, Dwi Saputra, (2008:5) PTK adalah suatu 

bentuk kajian yang bersifat sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk 
memperbaiki kondisi pembelajaran yan dilakukan. Adapun tujuan utama dari PTK 

adalah untuk memperbaiki/ meningkatkan praktek pembelajaran secara 
berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannnya adalah menumbuhkan 
budaya meneliti dikalangan guru (Mukhlis, Dwi Saputra, 2008:5). 

PTK terdiri atas empat tahap, yaitu planning (Rencana), action  (tindakan), 
observasi (pengamatan) dan reflection (refleksi). Siklus spiral dari tahap-tahap 

PTK dapat dilihat pada gambar berikut: 
1. Rangangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan maslaah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di 

dalamnya instrument penelitian dan perangkat pembelajaran. 
2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil 
atau dampak dari ditetapkannya metode demonstrasai.  

3. Refleksi, peneliti mengkaji melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak 

dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 
pengamat. 

4. Rancangan/rencana yagn direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 
membuat rangangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Observasi terbagi dalam dua putaran, dimana pada masing-masing putaran 

dikenal perilaku yang sama (alur kegiatan yang sama dan membahas satu sub 
pokok bahasan yang diahiri dengan tes praktek di akhir masing-masing putaran. 

Dibuat dalam dua putaran dimaksudkan untuk memperbaiki system pengajaran 
yang dilaksanakan. 
 

Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Silabus 
Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar.  

2. Rencana Pembelajaran (RPP) 
Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masig 
RP berisi kompetensi dasar, indicator pencapaian hasil belajar, tujuan 
pembelajran khusus dan kegiatanb belajar mengajar.  

3. Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar 
a. Lembar observasi pengelolahan metode Meningkatkan performa, untuk 

mengamati kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.  
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b. Lembar observasi aktivitas siswa dan guru untuk mengamati aktivitas 
siswa dan guru selama proses pembelajaran.  

4. Angkat Motivasi Terhadap Metode Meningkatkan performa 

Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa-siswa tersebut 
menyenangi model pembelajaran yang ditawarkan penulis.  

5. Tes praktek 
Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman materi yang diajarkan. 

Tes praktek ini diberika setiap akhir putaran.  
6. Lembar observasi  penilaian kinerja siswa ranah psikomotor 

7. Lembar observasi penilaian kinreja siswa ranah afektif.  
 
Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 
pengolahan metode Meningkatkan performa, observasi aktivitas siswa dan guru 

angket motivasi siswa dan tes praktek.  
 
Teknik Analisa  Data 

Untuk mengetahui efektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 
mengetahui prestasi belajar yang dicapai sisw juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran.  

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 
siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 
memberikan evaluasi berupa tes praktek pada setiap akhir putaran, Analisa ini 

dihitung dengan menggunakan statistic sederhana yaitu: 
1. Untuk menilai tes praktek 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa yang 
selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut  sehingga 
diperlukan rata-rata tes praktek dapat dirumuskan 





N

X
X  

Dengan   X  = Nilai rata-rata 

   X  = Jumlah semua nilai siswa 

   N  = Jumlah siswa 

2. Untuk ketuntasan belajar 
Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 

(Depdikbud, 1994) yaitu siswa telah tuntas belajar bila di kelas tersebut  
mendapat 85% yang telah mencapai daya serap dari sama  dengan. 
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Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus 
sebagai berikut: 

  %100x
siswa

aruntasbelajSiswayangt
P






 
 

3. Untuk lembar observasi 
a. Lembar observasi pengolahan metode penampilan dan eksperimen untuk 

menghitung lembar observasi pengolahan metode penampilan dan 
eksperimen digunakan rumus sebagai berikut: 

   
2

_ 21 PP
X


  

Dimana : P1 = pengamatan 1 dan P2 = pengamat 2 

b. Lembar  observasi aktivitas guru dan siswa 
Untuk menghitung lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

% = %100x
X

X


 dengan 

2

tan 21 PP

amatjumlahpeng

lpengamajumlahhasi
X


  

Dimana: % = persentase angket 

X   = Rata-rata 

 X = Jumlah Rata-rata 

P1  = Pengamat 1 

P2  = Pengamat 2 
Untuk menghitung persentase angket digunakan rumus sebagai berikut: 

  
n

Z
P    dimana P = Persentase 

  Z = Alternatif jawaban (A,B,C,D)    

  N = Jumlah responden 
Aspek yang diamati 

Mengadakan analisis terhadap data hasil pengamatan yanbg menggunakan 
rating scale, hal ini dimaksudkan apakah penelitian bisa dihentikan atau 
dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

a. Ranah Psikomotor 
Skala penilaian yang digunakan sesuai dengan instrument yang telah 

direncanakan, yaitu antara 1-3 (1= kurang tepat, 2 = cukup dan 3 = tepat) untuk 
aspek penilaian. Hal ini berarti  bahwa: 

 Skor minima yang  diperoleh siswa adalah : 1 x 4 =4 

 Skor maksimal yan diperoleh siswa adalah : 3 x 4 = 12 

 Medium skor adalah  : 8
2

)124(



 

 Dibuat rentang skor dan dikonversi menjadi nilai rapor sebagai pedoman 

penilaian 
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Tabel 1. Pedoman Penilaian Ranah Psikomotor 

No Rentang skor  Nilai Rapor  Predikat 

1 11-12 A Baik sekali 
2 9-10 B Baik  

3 7-8 C Cukup  
4 5-6 K Kurang  
5 3-4 KS Kurang sekali 

Sumber : Data Primer (2015) 

Mutu Pembelajaran dikatakan baik apabila siswa yang mendapat nilai 
diatas 70 mencapai 85% atau lebih dari keseluruhan siswa.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

1. Tahap Perencanaan 
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran 1, soal tes Psikomotor 1 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolahan 
pembelajaran metode Meningkatkan performa dan lembar observasi aktivitas 

siswa. 
2. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 
tanggal 5 September di Kelas XII IPA 1 dengan jumlah siswa 40 siswa. Adapun 
proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan 
pelaksanaan belajar mengajar.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes Psikomotor I dengan 
tujuan untuk mengetahui keberhasln siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai 

berikut: 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Psikomotor Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2      
3 

Nilai rata-rata tes Psikomotor 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Prosentase ketuntasan belajar  

73 

28 
70% 

  Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa degnan menerapkan metode 
Demonstasi diperoleh nilai rata-rata presentasi belajar siswa adalah 71.04 dan 
ketuntasan belajar mencapai 70 % atau ada 28 siswa dari 25 siswa sudah tuntas 

belajar.  Hasl tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai 70 hanya 

sebesar 70%% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 
sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksud dan digunakan guru. 
3. Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan sebagai berikut 
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a. Guru kurang baik dalam memotivasi siswa  dan dalam menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 

b. Guru kurang baik dalam pengelolaan waktu 

c. Siswa kurang bisa antusias  selama pembelajaran berlangsung 
4. Revisi 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 
kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus 
berikutnya. 

a. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 
menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.  
b. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 

informasi- informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan.  

c. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa 
sehingga siswa bias lebih antusias.  

Siklus II 

1. Tahap Perencanaan 
Pada tahap in peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes Psikomotor 2 dan alat-alat pengajaran 
yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan 

pembelajaran dan lembar observasi siswa.  
2. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 23 September  2015 di  Kelas XII IPA 2 dengan jumlah siswa 40 
siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada 
siklus I, sehingga kesalahan atau kekuarangan pada siklus I tidak terulang lagi 
pada siklus II.  

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 
belajar mengajar. Sebagai pengamat adalah peneliti dibantu oleh seorang guru 

pendidikan olahraga kesehatan. 
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes Psikomotor II 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

belajar mengajar yang dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes praktek  
II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Tes Psikomotor Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 
2 

3 

Nilai rata-rata tes Psikomotor 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Prosentase ketuntasan belajar  

74 
32 

80% 

   Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes praktek sebesar 74 
dan dari 40 siswa yang telah tuntas sebanyak 32 siswa dan 8 siswa belum 
mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang te lah 

tercapai sebesar 74% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 
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yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan 
belum mengerti apa yang dimaksud dan digunakan guru. 

Hasil pada siklus II ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I.  

Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya 
peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran. Sehingga 

siswa menjadi lebih terbiasa  dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa 
lebih mudah dala memahami materi yang telah diberikan.  

3. Refleksi 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari 
hasil pengamatan sebagai berikut 

a. Guru kurang baik dalam memotivasi siswa dan dalam menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 

b. Guru kurang baik dalam pengelolaan waktu 

c. Siswa kurang bisa antusias selama pembelajaran berlangsung 
4. Revisi 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II ini masih terdapat 
kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus 
berikutnya. 

a. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 
menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.  
b. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 

informasi- informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan.  

c. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa 
sehingga siswa bias lebih antusias.  

 
Siklus III 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap in peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 
terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes Psikomotor 2 dan alat-alat pengajaran 

yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan 
pembelajaran metode demonstasi dan lembar observasi siswa.  

2. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar 
mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada 

siklus I, sehingga kesalahan atau kekuarangan pada siklus I tidak terulang lagi 
pada siklus II.  

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

belajar mengajar. Sebagai pengamat adalah peneliti dibantu oleh seorang guru.  
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes Psikomotor III 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses 
belajar mengajar yang dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes praktek  
III. Adapun data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Tes Psikomotor Siswa pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 
2    

3 

Nilai rata-rata tes Psikomotor 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Prosentase ketuntasan belajar  

79 
37 

92% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes praktek sebesar 79  

dan dari 40 siswa yang telah tuntas sebanyak 37 siswa dan 2 siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah 
tercapai sebesar 92% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini 

mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil 
belajar pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan 
guru dalam menerapkan pembelajaran pembelajaran kerjasama sehingga siswa 

menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga  siswa lebih 
mudah dala memahami materi yang telah diberikan.  

3. Refleksi 
Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik 

maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar. Dari data-data 

yang telah diperoleh dapat diuraikan  sebagai berikut: 
a. Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran  dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum 
sempurna, tetapi persentasae pelaksanaannya untuk masing-masing aspek  
cukup besar. 

b. Berdasarkasan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama 
proses belajar berlangsung 

b. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan 
dan peningkatan sehingga  menjadi lebih baik 

c. Hasil belajar siswa pada siklus II mencapai ketuntasan. 

4. Revisi  
Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran dengan baik dan 

dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar 
mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu 
banyak, tetapi yuang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah 

memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar 
pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran 

dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai. 

 

Pembahasan 

Ketuntasan Hasil belajar siswa dapat dilihat Melalui hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran pertemuan terbimbing memiliki dampak positif 
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan 

belajar meningkat dari siklus I, II dan III) untuk ranah psikomotor yaitu siklus I 
(70%), siklus II (80%) dan siklus III (92%) pada siklus III ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal telah tercapai. 
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Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran dapat dibuktikan 
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar 
dengan menerapkan metode demonstrasi dalam setiap siklus mengalami 

peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat 
ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang 

terus mengalami peningkatan. 
Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran dapat dilihat Berdasarkan analisis 

data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran paling dominan adalah belajar dengan sesama anggota kelompok, 
mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru dan diskusi antara siswa/antara 

siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan 
aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah metode demonstrasi dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas 
guru yang muncul diantaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam 

mempraktikkan hasil pembelajaran, menjelaskan/melatih menggunakan alat, 
memberi umpan balik dalam prosentase untuk aktivitas diatas cukup besar.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Upaya Memaksimalkan  
Kemampuan  Lompat Jauh Dengan Meningkatkan Performa Pada Siswa Kelas   
XI Tahun Pelajaran 2015./2016 Semester Ganjil, Dari hasil kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan selama tiga siklus dan berdasarkan seluruh pembahaan serta 
analisis yang telah dilakukan dapa disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan metode pembelajaran ini memiliki  dampak positif dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai  dengan peningkatan 
ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (70%), siklus II 

(81%) dan siklus III (91%) 
2. Penerapan metode pembelajaran ini mempunyai pengaruh positif,  yaitu dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengna rata-rata 
jawaban  siswa yang  menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan 
metode pembelajaran ini sehingga mereka menjati termotivasi untuk belajar.  

 
Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 
belajar mengajar lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi 
siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan metode pembelajaran penjas memerlukan persiapan yang 
cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik 

yang benar-benar bisa  diterapkan dalam proses  belajar mengajar sehingga 
diperoleh hasil yang optimal.  

2. Dalam rangka meningkatkan  prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya 
dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, 
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sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di lingkungan SMA Negri 1 Tanah Grogot pada Kelas X1I.tahun 
pelajaran 2015/2016 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 
diperoleh hasil yang lebih baik. 
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