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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar 

Lompat Jauh Melalui Pedekatan Bermain Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 

Hamparan Perak Kabupaten Deli SerdangTahun Ajaran 2014/2015 

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Hamparan Perak 

Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, 

waktu penelitian pada 4 September sampai dengan 18 September 2014. Objek 

dalam penelitian ini adalah pendekatan bermain yang terdiri dari lari 

memindahkan kotak, lompat tali, lompat lingkar dan lompat kotak untuk 

meningkatkan hasil belajar lompar jauh gaya jongkok. Sedangkan subjek dalam  

penelitian ini adalah siswa kelas VII-3 yang berjumlah 26 orang siswa. Penelitian 

ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembar fortofolio penilaian hasil belajar lompat jauh 

gaya jongkok. 

Data awal dari 26 orang/siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, 

ternyata hanya 10 orang siswa (38%) yang sudah memiliki ketuntasan belajar 

(Tuntas), sedangkan selebihnya yaitu 16 orang siswa (62%) belum memiliki 

ketuntasan belajar (Tidak Tuntas). Nilai rata-rata kelas yang diperoleh hanya 

mencapai 62,25. Dari hasil tes siklus I, dari 26 orang siswa telah ada 15 orang 

siswa (58%) sudah memiliki ketuntasan belajar (Tuntas), selebihnya 11 orang/ 

siswa (42%) yang belum memiliki ketuntasan belajar (Tidak Tuntas). Dan Nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh adalah 70,66. Belum memiliki ketuntasan secara 

klasikal. Dari hasil tes siklus II dari 26 orang/siswa telah ada 22 orang/siswa 

(85%) yang sudah memiliki ketuntasan belajar, hanya 4 orang siswa (15%) yang 

belum memiliki ketuntasan belajar. Dari siklus II ini telah mencapai ketuntasan 

belajar secara klasikal (tuntas). Dan Nilai rata-rata kelas yang diperoleh telah 

mencapai 80,04  

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil 

belajar siklus I ke siklus II yaitu sebesar 9,38 dan peningkatan ketuntasan 

klasikalnya sebesar 27%. Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa 

melalui penerapan pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar lompat 

jauh pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Hamparan Perak Kabupaten Deli 

Serdang Tahun Ajaran 2014/2015. 


