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ABSTRAK
Penelitian dilator belakangi oleh pembelajaran seorang guru yang harus mampu menerapkan
berbagai model pembelajaran baik didalam kelas maupun dilapangan dengan menciptakan
pembelajaran uang menarik bagi siswa. Modifikasi media olahraga yang menggunakan alat sederhana
merupakan satu metode baru yang lebih menarik dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran
lompat jauh. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : apakah terdapat pengaruh
proses pembelajaran dengan penerapan modifiikasi media olahraga lompat jauh pada siswa?.
Penelitian ini menggunakan kardus bekas sebagai modifikasi media olahrag. Penelitian ini
dilaksanakan pada siswa kelas IX SMK PGRI 4 Kediri, dan pembelajaran tersebut menggunakan
lompat jauh gaya jongkok. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Terdapat peningkatan yang
signifikan antara hasil belajar pengaruh modifikasi media olahraga lompat jauh gaya jongkok
siswa/siswi SMK PGRI 4 Kediri. (2) Terdapat hubungan yang signifikan dengan modifikasi media
pembelajaran menggunakan kardus bekas untuk latihan, memberikan konstribusi siswa lebih
tertarikdengan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya
keteertarikan siswa pada materi lompat jauh gaya jongkok. Berdasarkan simpulan di atas penelitian ini
juga memberikan deskripsi yang jelas bahwa melalui pendekatan bermain menggunakan alat bantu
dalam pembeajran lompat jauh gaya jongkok dapat meningkat kan hasil belajar siswa sehingga
penelitian ini dapat digunakan media pengajaran dengan pendekatan bermain menggunakan alat bantu
pembelajaran.
Kata Kunci : pembelajaran, modifikasi, lompat jauh.
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