
                                                                                                                                                            
 

i 
 

ABSTRAK 
 

KHAIRUL SALEH. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Lompat Jauh Melalui 
Gaya Mengajar Komando Pada Siswa Kelas X SMA N 1 Batang Angkola 
Tahun Ajaran 2012/2013. (Pembimbing : BUDI VALIANTO) 
Skripsi : Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2013. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar lompat jauh 

melalui gaya mengajar komando pada siswa kelas X SMA N 1 Batang Angkola 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

Lokasi penelitian di SMA N I Batang Angkola, Kabupaten Tapsel. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X8 SMA N I Batang Angkola Tahun 
Ajaran 2012/2013, yang berjumlah 34 orang siswa yang akan melakukan lompat 
jauh melalui gaya mengajar komando. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yang terdiri 

dari dua siklus, siklus I dan II. Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti 

memberi pre test untuk mengetahui letak kesulitan pada pelajaran lompat jauh, 

dilanjutkan dengan siklus I dan pos test siklus I, siklus II dan diakhri dengan 

pemberian pos tes siklus II dengan instrumen penelitian lembaran pengamatan test 

hasil belajar lompat jauh dengan menggunakan lembar fortopolio. 

Dengan menggunakan gaya mengajar komando dapat meningkatkan hasil 

belajar lompat jauh siswa mulai dari tes awal, siklus I dan siklus II. pada tes awal 

yang dilakukan dari 34 orang siswa terdapat 9 orang siswa (26,48%) yang berhasil 

dalam mencapai ketuntasan belajar dengan rata-rata nilai 56,85. Pada postest 

siklus I mencapai 26 orang siswa (76,47%) yang berhasil dalam mencapai 

ketuntasan belajar dengan rata-rata nilai 72,05. Dan pada postest siklus II 

mencapai 30 orang siswa (88,23%) yang berhasil dalam mencapai ketuntasan 

belajar dengan rata-rata nilai 76,96. Telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

baik secara individu maupun secara klasikal.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui gaya mengajar 

komando dapat meningkatan hasil belajar lompat jauh pada siswa kelas X8 SMA 

N 1 Batang Angkola Tahun Ajaran 2012/2013. 
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