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ABSTRAK
Bondhan Wahyu Krisna. PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN
DIRECT INSTRUCTION DENGAN MEDIA VCD DAN TANPA MEDIA
VCD TERHADAP HASIL BELAJAR LOMPAT JANGKIT PADA SISWA
PUTRA KELAS XI SMA NEGERI 1 GONDANG SRAGEN TAHUN
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sebelas Surakarta, Desember 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya pengaruh
pendekatan pembelajaran direct instruction menggunakan media VCD terhadap
kemampuan lompat jangkit pada siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Gondang
Sragen tahun pelajaran 2012/2013. (2) Ada tidaknya pengaruh pendekatan
pembelajaran direct instruction tanpa menggunakan media VCD terhadap
kemampuan lompat jangkit pada siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Gondang
Sragen tahun pelajaran 2012/2013. (3) Pendekatan pembelajaran direct instruction
yang lebih baik pengaruhnya antara menggunakan media VCD dan tanpa
menggunakan media VCD terhadap kemampuan lompat jangkit pada siswa putra
kelas XI SMA Negeri 1 Gondang Sragen tahun pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan pretest
posttest design. Populasi penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Gondang
Sragen tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 78 orang yang terbagi dalam lima
(5) kelas. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 orang
dengan teknik random melalui undian. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dengan tes kemampuan lompat jangkit. Teknik analisis data yang digunakan
dengan uji t pada taraf signifikansi 5%.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) ada pengaruh pendekatan
pembelajaran direct instruction menggunakan VCD terhadap kemampuan lompat
jangkit. Melalui media VCD kesulitan-kesulitan gerakan lompat jangkit dapat
diulang-ulang, sehingga siswa memahami dan menguasai konsep gerakan lompat
jangkit yang benar. (2) Pendekatan pembelajaran direct instruction tanpa
menggunakan VCD dapat meningkatkan kemampuan lompat jangkit. Melalui
latihan secara berulang-ulang, maka siswa dapat melakukan gerakan lompat
jangkit dengan benar. (3) pendekatan pembelajaran direct instruction
menggunakan media VCD lebih baik pengaruhnya daripada tanpa menggunakan
media VCD terhadap kemampuan lompat jangkit.
Simpulan penelitian ini sebagai berikut: (1) Ada pengaruh yang signifikan
pembelajaran lompat jangkit dengan pendekatan direct instruction menggunakan
media VCD terhadap kemampuan lompat jangkit pada siswa kelas XI Jurusan
IPA SMA Negeri 1 Gondang Sragen tahun pelajaran 2012/2013, dengan nilai
perhitungan thit sebesar 3.734 dan ttabel sebesar 2.093 pada taraf signifikasi 5%. (2)
Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran lompat jangkit dengan pendekatan
direct instruction tanpa menggunakan media VCD terhadap kemampuan lompat
jangkit pada siswa kelas XI Jurusan IPA SMA Negeri 1 Gondang Sragen tahun
pelajaran 2012/2013, dengan nilai perhitungan t hit sebesar 3.622 dan ttabel sebesar
2.093 pada taraf signifikasi 5%. (3) Pembelajaran lompat jangkit dengan
pendekatan direct instruction menggunakan media VCD memiliki pengaruh yang
lebih baik terhadap kemampuan lompat jangkit pada siswa kelas XI Jurusan IPA
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SMA Negeri 1 Gondang Sragen tahun pelajaran 2012/2013. Kelompok 1
(pendekatan direct instruction menggunakan VCD) memiliki peningkatan
kemampuan lompat jangkit sebesar 7.09%. Sedangkan kelompok 2 (kelompok
pendekatan direct instruction tanpa menggunakan VCD) memiliki peningkatan
sebesar 6.36%.
Kata kunci: Pendekatan pembelajaran direct instructian menggunakan media
VCD, tanpa VCD, kemampuan lompat jangkit.
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jangkit pada siswa Sekolah Menengah Atas

PENDAHULUAN
Pendidikan

jasmani

merupakan

atau

Kejuruan

(SMA/SMK)

dibutuhkan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

strategi pembelajaran yang tepat. Seorang

kesatuan

Ini

guru Penjasorkes harus cermat dan tepat

artinya, kegiatan pembelajaran di sekolah

dalam membelajarkan lompat jangkit kepada

tidak

siswanya.

pembelajaran

akan

lengkap

di

sekolah.

jika

tidak

ada

Banyaknya

pendekatan

pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga

pembelajaran Penjasorkes menuntut seorang

dan

guru Penjasorkes harus selalu mengikuti

Kesehatan

(Penjasorkes).

Karena

pembelajaran Penjasorkes memiliki banyak

perkembangan

manfaat untuk mencapai tujuan pembelajaran

pendidikan.

secara keseluruhan.

Penjasorkes harus cermat dan tepat dalam

Pembelajaran cabang olahraga atletik
mempunyai peran penting sebagai dasar
untuk

menunjang

penguasaan

dan

kemajuan

Selain

itu,

dibidang

seorang

guru

menyajikan materi pelajaran melalui media
pembelajaran yang tepat.

cabang

Berkaitan

dengan

pendekatan

olahraga lainnya. Toho Cholik M. & Rusli

pembelajaran tersebut, penelitian ini akan

Lutan (2001: 63) menyatakan, “Atletik

mengkaji dan membandingkan pendekatan

merupakan salah satu cabang olahraga yang

pembelajaran

penting,

gerakan-

menggunakan media VCD dan tanpa media

gerakan dasar dari hampir semua cabang

VCD. Dari pendekatan pembelajaran tersebut

olahraga”. Secara garis besar nomor-nomor

belum

cabang olahraga atletik terdiri dari: jalan,

terhadap peningkatan kemampuan lompat

lari, lompat dan lempar. Dari tiap-tiap nomor

jangkit, sehingga perlu dikaji dan diteliti

atletik

secara lebih mendalam baik secara teori

karena

tersebut

mengandung

di

dalamnya

terdapat

beberapa nomor yang dilombakan.

diketahui

maupun

Lompat jangkit merupakan salah satu

direct

tingkat

praktek

melalui

(langsung)

efektifitasnya

penelitian

eksperimen.

nomor lompat yang diajarkan pada siswa

Penelitian

ini

dilaksanakan

pada

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah

siswa kelas XI Jurusan IPA SMAN 1

Menengah Kejuruan (SMK). Lompat jangkit

Gondang Sragen tahun pelajaran 2012/2013.

merupakan nomor lompat dalam cabang

Salah satu sisi menarik siswa kelas XI

olahraga

Jurusan IPA SMAN 1 Gondang Sragen tahun

atletik

yang

cukup

sulit,

dibandingkan dengan nomor lompat lainnya.

pelajaran 2012/2013

Karena gerakan dalam lompat jangkit sangat

lompat

kompleks dan dibutuhkan koordinasi gerakan

Pembelajaran lompat jangkit yang telah

yang baik. Upaya membelajarkan lompat

diberikan belum menunjukkan hasil yang

commit to user
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perlu
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maksimal. Guru Penjasorkes di SMAN 1

http://suediguru.blogspot.com/2009/06/medi

Gondang Sragen telah mengajarkan lompat

a-pembelajaran - alat - peraga – dan -

jangkit secara langsung baik pengenalan

alat.html dijelaskan bahwa, “Perbedaan antar

teknik dari awalan, tolakan, melayang di

media dengan alat peraga terletak pada

udara dan pendaratan. Karena terbatasnya

fungsi, bukan substansinya saja. Sumber

waktu pembelajaran Penjasorkes yaitu 2 x 40

belajar dikatakan alat peraga jika hal tersebut

menit

(2)

fungsinya hanya sebagai alat bantu. Hal

pertemuan, sehingga hal ini berdampak

tersebut dikatakan media jika sumber belajar

kurang maksimal kemampuan lompat jangkit

itu merupakan bagian yang integral dari

para

seluruh kegiatan belajar”.

yang

diberikan

siswanya.

mengalami

dalam

Sebagian

kesulitan

dua

besar

untuk

siswa

melakukan

Atletik merupakan cabang olahraga

gerakan lompat jangkit. Penguasaan teknik

yang mendasari dari semua cabang olargara

yang masih rendah merupakan kendala untuk

yang lain. Atletik mempunyai karakteristik

mendapatkan

maksimal.

gerakan yang paling dasar yang menjadi

Terbatasnya jam pembelajaran yang relatif

kebiasaan kita sehari-hari seperti: berjalan,

singkat

tidak

berlari, melompat dan melempar. Gerakan-

memungkinkan meningkatkan kemampuan

gerakan tersebut adalah gerakan alami yang

lompat jangkit secara maksimal, jika tidak

dilakukan manusia dalam aktivitasnya sehari-

ditunjang latihan di luar jam pelajaran

hari. Berdasarkan hal tersebut, maka nomor-

sekolah.

nomor utama dalam cabang olahraga atletik

lompatan

merupakan

yang

faktor

yang

terdiri dari: jalan, lari, lompat dan lempar.
Lompat jangkit sering disebut juga

KAJIAN PUSTAKA
Media seringkali disamakan dengan
alat bantu. Dalam bahasa Inggris

dengan lompat jingkat atau lompat tiga

media

(triple jumps). Namun demikian istilah

memiliki arti yang sama dengan medium

lompat tiga, bukan berarti gerakannya hanya

yang

yaitu

terdiri tiga gerakan melompat saja yang

perantara dan perantaraan, sehingga dapat

dilakukan secara berturut-turut. Sedangkan

kita pahami bahwa media pembelajaran

gerakan sebenarnya terdiri dari berjingkat

adalah sesuatu yang dapat dijadikan saran

(hop), melangkah (step), melompat (jump).

penghubung untuk mencapai pesan yang

Itulah sebabnya lompat jangkit atau lompat

harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan

tiga sering disebut pula “hop-step-jump”. Aip

belajar. Dengan demikian media dan alat

Syarifuddin

bantu jelas berbeda. Menurut Suedi Ahmad

“Lompat jangkit adalah suatu bentuk gerakan

(2009)

lompat yang merupakan rangkaian urutan

mengandung

beberapa

arti

dalam

commit to user
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kurikulum yang berlaku dan dalam
pengembangannya mengaplikasikan
prinsip-prinsip pembelajaran sehingga
program tersebut memungkinkan
peserta didik mencerna materi
pelajaran secara lebih mudah dan
menarik. Secara fisik Video/VCD
pembelajaran merupakan program
pembelajaran yang dikemas dalam
kaset video atau VCD dan disajikan
dengan menggunakan peralatan VTR
atau VCD player serta TV monitor.
Program video yang dimaksud dalam
pedoman ini adalah program-program
yang diproduksi oleh PUSTEKKOM
DEPDIKNAS.

gerak yang dilakukan dengan berjingkat,
melangkah dan melompat dalam usaha
mencapai

jarak

yang

sejauh-jauhnya”.

Menurut Soegito, Bambang Wijanarko dan
Ismaryati (1993: 151) bahwa, “Lompat
jangkit adalah serangkaian gerak yaitu
awalan, tumpuan, jangkit (jengket), langkah,
lompat

dan

mendarat.

Menurur

Yusuf

Adisasmita (1992: 72) menyatakan, “Lompat
jangkit biasa disebut lompat tiga, tetapi kalau
dilihat gerakannya lebih tepat disebut jingkat,
langkah, lompat. Lompat jangkit terdiri tiga
bagian yaitu: jingkat, langkah dan lompat
yang harus dilakukan secara berturut-turut
dengan satu tumpuan pada balok tumpuan”.
Sedangkan Mochamad Djumidar A. Widya
(2004: 79) menyatakan, “Lompat jangkit
adalah rangkaian suatu gerakan lari, lompat
dengan suatu gerakan yang cepat dari
lompatan-lompatan atau tumpuan yang telah
ditentukan yaitu dua kali jingkat yang sama
dan satu kali kaki dengan gerakan yang tidak
terputus”.
lompat

jangkit

dipelajari secara terperinci. Namun sebelum
membelajarkan

lompat

dengan

pendekatan

direct

jangkit

menggunakan

media

VCD

yaitu,

guru

menyampaikan materi lompat jangkit kepada
siswa.

Sebelum

siswa

mempraktekkan

lompat jangkit terlebih dahulu melihat
gerakan lompat jangkit melalui VCD. Dalam
VCD telah dibuat atau diprogram cara belajar
lompat jangkit dari tahapan-tahapan yang
mudah dan gerakan secara keseluruhan
gerakan

lompat

jangkit.

Setelah

siswa

(mempraktekkan)

VCD, selanjutnya mempraktekkan secara
langsung sesuai dengan gambaran gerakan
lompat jangkit dalam VCD.

gerakan lompat jangkit, terlebih dahulu siswa
diberikan gambaran gerakan lompat jauh
melalui

pembelajaran

memahami gerakan lompat jangkit melalui

Teknik-teknik

guru

Pelaksanaan

media

VCD.

Dalam

http://

vcdpembelajaran

Pembelajaran lompat jangkit dengan
pendekatan direct tanpa menggunakan media
VCD

pada

prinsipnya

sama

dengan

menggunakan VCD. Letak perbedaannya

.com/menu.php?mod=pedoman dijelaskan:
Video/VCD pembelajaran adalah
suatu media yang dirancang secara
sistematis dengan berpedoman kepada

tidak menggunakan VCD. Hal ini artinya,
siswa tidak memiliki gambaran gerakan
lompat jangkit dari VCD. Siswa hanya
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memperoleh penjelasan dan contoh dari guru

sajikan

tentang gerakan lompat jangkit yang baik dan

berikut:

dalam

bentuk

tabel

sebagai

benar.
Pelaksanaan

pembelajaran

lompat

jangkit dengan pendekatan direct tanpa

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Tes Awal
dan Tes Akhir Kemampuan
Lompat Jangkit

media VCD yaitu: guru menjelaskan teknik
gerakan

lompat

jangkit

Tes
Tes
awal
kemampuan
lompat jangkit
Tes
akhir
kemampuan
lompat jangkit

yang meliputi:

awalan pertama dan kedua, jingkat (lompat
pertama),

langkah

(lompatan

kedua),

lompatan (lompatan ketiga) dan pendaratan.
Selanjutnya

guru

yang sederhana atau mudah, misalnya cara
melakukan awalan, membuat cherk mark
(tanda) untuk gerakan jingkat, lompat dan
dari

tahap-tahap

pembelajaran yang sederhana telah dikuasai
siswa, selanjutnya ditingkatkan pada gerakan
yang

sulit

atau

Tinggi
sekali

Perlakuan
Sebelum

guru dapat merancang pembelajaran dari cara

Jika

0.97

2. Uji Perbedaan sebelum Diberi

Dari teknik-teknik lompat jangkit tersebut

sebagainya.

Kategori
Tinggi
sekali

mendemonstrasikan

gerakan lompat jangkit yang baik dan benar.

lain

Reliabilitas
0.98

kompleks

yaitu,

merangkaikan gerakan lompat jangkit secara

diberi

perlakuan

kelompok yang dibentuk dalam penelitian
diuji perbedaannya terlebih dahulu. Hal
ini dengan maksud untuk mengetahui
ketetapan anggota pada kedua kelompok
tersebut.

Sebelum

diberi

perlakuan

berangkat dari keadaan yang sama atau
tidak.

Hasil

uji

perbedaan

antara

kelompok 1 dan kelompok 2 sebelum
diberi perlakuan sebagai berikut:

keseluruhan.

Tabel

4.6.

HASIL ANALISA

Rangkuman

Hasil

Uji

Perbedaan Tes Awal pada

Pembahasan hasil penelitian ini memaparkan

Kelompok 1 dan Kelompok 2.

hasil uji reliabilitas tes awal dan tes akhir,
hasil uji perbedaan tes awal dan tes akhir

Kelompok

N

Mean

K1
K2

20
20

8.18
8.17

t

Ttabel
5%

kemampuan lompat jangkit dan prosentase

0.816

2.093

peningkatan kemampuan lompat jangkit.
3. Uji Perbedaan sesudah Diberi

Hasil penelitian sebagai berikut:

Perlakuan

1. Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas tes awal dan

(a) Hasil uji perbedaan tes awal dan tes

tes akhir kemampuan lompat jangkit
commit to user
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Tabel 4.7. Rangkuman Uji Perbedaan

kemampuan

lompat

jangkit

antara

Hasil Tes Awal dan Tes

kelompok 1 dan kelompok 2 sebagai

Akhir pada Kelompok 1

berikut:

N

Kelompok
Tes awal 20
Tes akhir 20

Mean thitung
8.18
8.76

ttabel

Tabel 4.10. Penghitungan Prosentase

5%

Peningkatan Kemampuan Lompat Jangkit

3.734 2.093

(b) Hasil uji perbedaan tes awal dan tes

antara Kelompok 1 dan Kelompok 2
Kelompok

N

Kelompok 1
Kelompok 2

20
20

Mean
Pretest
8.18
8.17

Mean
Posttest
8.76
8.69

Mean
Different
0.58
0.52

Prosentase
Peningkatan
7.09%
6.36%

akhir pada kelompok 2 yaitu:
Tabel 4.8. Rangkuman Hasil Uji
Perbedaan Tes Awal dan Tes Akhir
pada Kelompok 2.

KESIMPULAN
1. Ada

pengaruh

yang

signifikan

pembelajaran lompat jangkit dengan
Kelompok

N

Mean

Tes awal

20

8.17

Tes akhir

20

8.69

thitung

ttabel

pendekatan

5%

direct

menggunakan
3.622

2.093

media

instruction
VCD

terhadap

kemampuan lompat jangkit pada siswa
kelas XI Jurusan IPA SMA Negeri 1
Gondang

(c) Hasil uji perbedaan tes akhir antara

Kelompok

N
20

K1

Mean

thitung

20

K2

pelajaran

sebesar 3.734 dan ttabel sebesar

2.093

pada taraf signifikasi 5%.
2. Ada

pengaruh

yang

signifikan

pembelajaran lompat jangkit dengan

ttabel
5%

pendekatan

8.76
2.475

tahun

2012/2013, dengan nilai perhitungan thit

kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu:
Tabel 4.9. Rangkuman Hasil Uji
Perbedaan
Tes
Akhir
antara
Kelompok 1 dan Kelompok 2

Sragen

direct

menggunakan

2.093

8.69

instruction

media

VCD

tanpa

terhadap

kemampuan lompat jangkit pada siswa
kelas XI Jurusan IPA SMA Negeri 1

4.

Perbedaan Prosentase Peningkatan

Gondang

Kemampuan Lompat Jangkit

2012/2013, dengan nilai perhitungan thit

Untuk

mengetahui

prosentase

penghitungan

porsentase

tahun

pelajaran

sebesar 3.622 dan ttabel sebesar

peningkatan kemampuan lompat jangkit
dilakukan

Sragen

2.093

pada taraf signifikasi 5%.
3. Pembelajaran lompat jangkit dengan

peningkatan hasil tes awal dan tes akhir

pendekatan

kemampuan

Hasil

menggunakan media VCD memiliki

peningkatan

pengaruh yang lebih baik terhadap

penghitungan

lompat

jangkit.

prosentase

commit to user
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kemampuan lompat jangkit pada siswa
kelas XI Jurusan IPA SMA Negeri 1
Gondang

Sragen

tahun

pelajaran

2012/2013. Kelompok 1 (pendekatan
direct instruction menggunakan VCD)
memiliki
lompat

peningkatan
jangkit

sebesar

Sedangkan

kelompok

pendekatan

direct

menggunakan

kemampuan

2

7.09%.
(kelompok

instruction
VCD)

tanpa

memiliki

peningkatan sebesar 6.36%.
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