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Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana
dengan melalui rintangan dapat meningkatkan hasil belajar meroda pada siswa
kelas VIII SMP Negeri 1 Sei Bingai terhadap pelajaran Pendidikan Jasmani di
Sekolah tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar
meroda pada senam lantai terhadap pelajaran pendidikan jasmani di sekolah tahun
2014.
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Sei
Bingai Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 2014/2015, sebanyak 40 siswa. Lokasi
penelitian ini berada di JL. Pendidikan No 5, Namo Ukur Selatan (dilokasi SMP
Negeri 1 Sei Bingai) Kabupaten Langkat. Dalam mengikuti pelajaran pendidikan
jasmani, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan
kelas (Classroom Action Research). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini
maka dilakukan tes hasil belajar I dan tes hasil belajar II yang berbentuk aplikasi
teknik dasar gerak meroda pada pembelajaran senam lantai, yang menggunakan
lembar portofolio
Setelah data terkumpul dan dilakukan analisis maka diperoleh hasil
penelitian bahwa hasil belajar gerak meroda pada pembelajaran senam lantai
melalui rintangan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sei Bingai: 1) Pada siklus
I, dari 40 siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, ternyata hanya 28 orang
siswa (70%) yang sudah memiliki ketuntasan belajar, sedangkan selebihnya 12
orang siswa (30%) belum memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata-rata yang
diperoleh hanya mencapai 70. 2) Pada siklus II, ternyata 35 orang siswa (87,5%)
sudah memiliki ketuntasan belajar, sedangkan selebihnya yaitu 5 orang siswa
(12,5%) belum memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata-rata yang diperoleh telah
mencapai 75,62.
Dari hasil penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa gerak meroda
pada pembelajaran senam lantai melalui rintangan pada siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Sei Bingai terhadap pelajaran pendidikan jasmani dapat meningkatkan
hasil belajar gerak meroda pada pembelajaran senam lantai.

