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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Pengertian Pendidikan Jasmani 

 
Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memberikan  

perhatian pada aktivitas pengembangan jasmani manusia. Walaupun 

pengembangan utamanya adalah jasmani, namun tetap berorientasi 

pendidikan,, pengembangan jjasmani bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi 

sebagai alat untuk meencapai tujuan pendidikan. Menurut Nixcom dan Cozens 

dalam Ade Mardiana (2009 : 1.4) Pendidikan jasmani adalah pase dari proses 

pendidikan kesseluruhan yang berhubungan dengan aktivitass berat yang 

mencakup sistem, otot sserta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas 

tersebut. 

 
Ateng dalam Ade Mariana (2009:1.4) mengemukakan Pendidikan Jasmani 

merupakan bagian integrasi dari pendidikan secara keseluruhan melalui 

berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan individu secara 

organik, neuromaskuler, intelektual, emosional. Seato dalam Ade Mariana 

(2009:1.5) mengatakan bahwa pendidikan jasmani adalah bentuk pendidikan 

yang memberikan perhatian pada pengajaran, pengetahuan, sikap dan 

keterampilan gerak manusia. 
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Menurut Bucher dalam Ade Mariana (2009:1.5) kata pendidikan jasmani 

terdiri dari dua kata yaitu jasmani ( phsycal ) dan pendidikan ( education ). 

Kata jasmani memberi pengertian pada kegiatan bermacam-macam kegiatan 

jasmani, yang meliputi kekuatan jasmani, pengembangan jasmani, kecakapan 

jasmani, kessehatan jasmani dan penampilan jasmani. Sedangkan tambahan 

kata pendidikan yang kemudian menjadi pendidikan jasmani ( phsycal 

education ) merupakan satu pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara 

pendidikan dan jasmani saja. 

 
Ketika seseorang sedang melakukan aktivitass jasmani dalam bermain, 

berenang, berlari, sepak bola, senam, dan kegiatan jasmani lainnya, maka 

intenss pendidikan harus selalu ada dalam permainan itu. Dengan 

berpartisipasi dalam program pendidikan jasmani akan bermanfaat untuk : 

1. Memperbaiki tingkat kesehatan jasmani. 

2. Memberikan dasar keterampilan yang akan membuat bekerja lebih 

efisien, menarik dan hidup penuh semangat. 

3. Sebagai pendidikan sosial yang akan memberikan sumbangan pada 

pembentukan karakter dan hubungan antara manusia yang baik. 

 
Seaton dalam Ade Mardiana (2009:1.5) mengatakan bahwa pendidikan 

jasmani adalah bentuk pendidikan yang memberikan perhatian pada 

pengajaran pengetahuan, sikap dan keterampilan gerak manusia. Pendidikan 

jasmani memiliki keunikan dibandingkan dengan pendidikan yang lain, yaitu 

yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan karakter dan sifat sosial 

yang lebih besar untuk diwujudkan dalam praktek pengajaran.   
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Pendidikan jasmani memiliki dua komponen bermain dan olahraga, tetapi 

tidak mesti harus selalu ada keduanya, baik salah satu atau lengkap dalam 

takaran yang berimbang antara keduanya. Mengingat pendidikan jasmani 

adalah aktivita fisik yang mempunyai tujuan pendidikan. Yang akan dicapai 

adalah pendidikan, tapi olahraga dan bermain meskipun keduanya dapat 

dipakai dalam proses pendidikan tidak selalu mengandung takaran 

spendidikan sebagai tujuan yang penting.  

 
B. Konsep Dasar Penjas 

 

     MANUSIAN SEUTUHNYA 

                            Sehat/cerdas 
                                     Spiritual 
 
     ASPEK JASMANI            ASPEK ROHANI    Sehat/cerdas  
                           Intelektual 
 
                   Sehat/cerdas 
                       Emosional 
 
                   Sehat/cerdas 
                          Mental 
 
              Sehat/cerdas 
             sosial 
 
           Terampil  

         Segar 

      Bugar 

  

Gambar 1. Konsep dasar pendidikan jasmani (Siendentop dalam 
Husin, 2008). 

 
 

a. Bugar 

 
Bugar adalah dasar bagi semua bentuk penampilan keterampilan gerak  

tingkat tinggi (ekselency). Perkembangan kebugaran fisik dan kesehatan 



13 
 

memberikan kontribusi pada efektivitas kehidupan dan kesenangan hidup, 

dan setiap komponennya harus diajarkan melalui perpaduan tubuh dan 

pikiran. Pertama, para siswa diharapkan mencapai tingkat kebugaran 

tertentu, dan kedua, para siswa mendapatkan sejumlah pengetahuan dan 

berkeinginan untuk hidup sepanjang hayat. Salah satu aspek dari kebugaran 

fisikal adalah kesehatan terkait kebugaran, termasuk komponen-komponen 

kekuatan, kelenturan, daya tahan, dan komponen tubuh. Kebugaran gerak 

memperluas definisinya termasuk keseimbangan, kelincahan, koordinasi 

dan kecepatan. 

 
b. Segar 

 
Segar akan dicapai melalui program pendidikan jasmani yang terencana, 

teratur, dan berkesinambungan. Dengan beban kerja yang cukup berat serta 

dilakukan dalam jangka waktu yang cukup secara teratur, kegiatan tersebut 

akan berpengaruh terhadap perubahan kemampuan fungsi organ-organ 

tubuh seperti jantung dan paru-paru. Sistem peredaran darah dan pernapasan 

akan tambah baik dan efisien, didukung oleh sistem kerja penunjang 

lainnya. Dengan bertambah baiknya sistem kerja tubuh akibat latihan, 

kemampuan tubuh akan meningkat dalam hal daya tahan, kekuatan dan 

kelentukannya. Demikian juga dengan beberapa kemampuan motorik 

seperti kecepatan, kelincahan dan koordinasi. Pendidikan jasmani juga 

membentuk gaya hidup yang sehat. Dengan kesadarannya anak akan 

mampu menentukan sikap bahwa kegiatan fisik merupakan kebutuhan 

pokok dalam hidupnya, dan akan tetap dilakukan sepanjang hayat. Sikap 
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itulah yang kemudian akan membawa anak pada kualitas hidup yang sehat, 

sejahtera lahir dan batin, yang disebut istilah wellness. Konsep sehat dan 

sejahtera secara menyeluruh berbeda dengan pengertian sehat secara fisik. 

Anak-anak dididik untuk meraih gaya hidup sehat secara total serta 

kebiasaan hidup yang sehat, baik dalam arti pemahaman dan prakteknya. 

Kebiasaan hidup sehat tersebut bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga 

mencakup juga kesejahteraan mental, moral dan spiritual. Tanda-tandanya 

adalah anak lebih tahan menghadapi tekanan dan cobaan hidup, berjiwa 

optimis, merasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. 

 
 c. Terampil 

Keterlibatan anak dalam asuhan permainan, senam, kegiatan bersama, dan 

lain-lain, merangsang perkembangan gerakan yang efisien yang berguna 

untuk menguasai berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut bisa 

berbentuk keterampilan dasar misalnya berlari dan melempar serta 

keterampilan khusus seperti senam atau renang. Pada akhirnya keterampilan 

itu bisa mengarah pada keterampilan yang digunakan dikehidupan sehari-

hari.  

 
d. Cerdas  

 
Memang sulit diamati secara langsung bahwa kegiatan yang diikuti oleh 

anak dalam pendidikan jasmani dapat meningkatkan kemampuan anak. 

Namun demikian dapat ditegaskan di sini bahwa pendidikan jasmani yang 

efektif mampu merangsang kemampuan berfikir dan daya analisis anak 

ketika terlibat dalam kegiatan fisiknya. Pola permainan yang memerlukan 
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tugas tertentu akan menekankan pentingnya kemampuan nalar anak dalam 

hal membuat keputusan. Taktik dan strategi yang melekat dalam berbagai 

permainan pun perlu dianalisis dengan baik untuk membuat keputusan yang 

cepat dan tepat. Secara tidak langsung, keterlibatan anak dalam pendidikan 

jasmani merupakan latihan untuk menjadi pemikir dan pengambil keputusan 

yang mandiri. Dalam kegiatan pendidikan jasmani banyak selaki adegan 

pembelajaran yang memerlukan diskusi terbuka yang menantang penalaran 

anak. Teknik gerak dan prinsip-prinsip yang mendasarinya merupakan topik 

yang menarik untuk didiskusikan. Peraturan permainan dan variasi gerak 

juga bisa dijadikan rangsangan anak untuk memikirkan cara pemecahannya.  

 
e. Cerdas Sosial 

 
Cerdas sosial atau keterampilan hidup bermasyarakat sangat mementingkan 

kemampuan pengendalian diri. Dengan kemampuan ini seseorang bisa 

berhasil mengatasi masalah dengan kerugian sekecil mungkin. Anak yang 

rendah kemampuan pengendalian dirinya biasanya ingin memecahkan 

masalah dengan kekerasan dan tidak merasa ragu untuk melanggar berbagai 

ketentuan. Pendidikan jasmani menyediakan pengalaman nyata untuk 

melatih keterampilan mengendalikan diri, membina ketekunan dan motivasi 

diri. Hal ini diperkuat lagi jika proses pembelajaran direncanakan sebaik-

baiknya. Setiap adegan pembelajaran dalam permainan dapat dijadikan 

arena dialog dan perenungan tentang apa sisi baik/buruknya suatu 

keputusan. Tak pelak, ini merupakan cara pembinaan moral yang efektif. 
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f. Cerdas Mental 

 
melalui pendidikan jasmani kepercayaan diri dan citra diri (self esteem)  

anak akan berkembang. Secara umum citra diri diartikan sebagai cara kita 

menilai diri sendiri. Citra diri ini merupakan dasar untuk perkembangan 

kepribadian diri anak. Dengan citra diri yang baik seorang merasa aman dan 

berkeinginan mengeksplorasi dunia. Dia mau dan mampu mengambil 

resiko, berani berkomunikasi dengan teman, dan orang lain, serta mampu 

menaggulangi stre. Disitulah penjjas menyediakan kesempatan pada anak 

untuk membuktikannya. Ketika anak berhasil mempelajari berbagai 

keterampilan gerak dan kemampuan tubuhnya, perasaan positif akan 

berkembang dan ia merasa optimis atau mampu berbuat sesuatu. Dengan 

perasaan itu anak akan merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan 

(intelektual) yang baik dan pada gilirannya akan mempengaruhi pula 

kwalitas usahanya dilain waktu, agar sama seperti yang dicitrakannya. 

Kejadian demikian yang berulang-ulang akan memperkuat kepercayaan 

bahwa dirinya memiliki kemampuan,  sehingga terbentuk menjadi 

kepercayaan diri yang kuat. Karna itu penting bagi guru penjas untuk 

menyajikan tugas-tugas mengajar yang bisa menyediakan pengalaman sukse 

dan menimbulkan perasaan berhasi (feeling of succes) pada setiap anak. 

Salah satu siasat yang dapat dilakukan adalah ukuran keberhasilan belajar 

tidak bersifat mutlak. Tiap anak memakai ukurannya masing-masing.  

 
g. Cerdas Emosional 
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Dalam hal olah rasa, pendidikan jasmani menempati posisi yang sungguh 

unik. Kegiatan yang selalu melibatkan anak dalam kelompok kecil maupun 

kelompok besar merupakan wahana yang tepat untuk berkomunikasi dan 

bergaul dalam lingkup sosial. Dalam kehidupan sosial, setiap individu akan 

belajar untuk bertanggung jawab melaksanakan peranannya sebgai anggota 

masyarakat. Di dalam masyarakat banyak norma yang harus ditaati dan 

aturan main yang melandasinya.  Melalui penjas norma dan aturannya 

dipelajari, dihayati dan diamalkan. Untuk dapat berperan aktif, anak pun 

akan menyadari dirinya dan kelompoknya harus menguasai beberapa 

keterampilan yang diperlukan. Sesungguhnya bahwa kegiatan pendidikan 

jasmani disebut sebagai ajang nyata melatih keterampilan-keterampilan 

hidup (life skill), agar seseorang dapat hidup berguna dan tidak 

menyusahkan masyarakat. Keterampilan yang dipelajari bukan hanya 

keterampilan gerak dan fisik semata, melainkan terkait pula dengan 

keterampilan sosial, seperti berempati pada orang lain, menahan sabar, 

memberikan respect atau penghargaan pada orang lain serta mempunyai 

motivasi yang tinggi, dan lain-lain. Seorang ahli menyebut bahwa kesemua 

keterampilan diatas adalah keterampilan hidup sedangkan ahli yang lain 

memilih istilah kecerdasan emosional (emotional intellegence). 

 
h. Cerdas Intelektual 

pemahaman tentang pentingnya aktivitas jasmani dan bagaimana 

keterkaitannya dengan kesehatan dan kesejahteraan adalah penting. 

Pengetahuan prinsip – prinsip ilmiah terkait aktivitas jasmani, latihan, dan 

kesehatan perlu dimasukan dalam program pendidikan jasmani. Karena itu, 
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penting untuk mengajarkan tentang tubuh sebagaimana pentingnya 

mengajarkan matematika dan bahasa. Unsur – unsur yang terkait 

pengetahuan dan pemahaman ini keterampilan merencanakan dan 

mengimplementasikan kebugaran atau program pengendalian berat badan, 

evaluasi kebugaran, dan keamanan dan kenyamanan berapartisipasi dalam 

aktivitas jasmani. Pengetahuan tentang aturan permainan, strategi, dan 

teknik meningkatkan partisipasi kedalam berbagai aktivitas jasmani. 

Permainan juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk 

memecahkan masalah dalam situasi emosional tertentu. Para siswa juga 

perlu belajar proses untuk menampilkan keterampilan fisikal dan prinsip-

prinsip dasar gerakan (seperti: kesetimbangan, penyerapan daya) yang 

sering ada dalam berbagai aktivitas jasmani. 

 
i. Cerdas Spiritual 

 
Melalui pendidikan jasmani siswa diarahkan pada pembentukan konsep 

religius dimana terbentuknya melalui nilai-nilai moral, sportivitas, disiplin 

dan tanggung jawab mengarahkan siswa pada pemahaman nilai spiritual. 

Selain itu pemahaman akan rasa berbagi dan kerjasama memupuk anak 

menjadi pribadi yang utuh dan memiliki nilai spiritual. Dari penjelasan 

diatas, manusia seutuhnya dapat diartikan sebagai manusia yang mempunyai 

kepribadian yang baik. Kepribadian itu terdiri dari empat aspek yaitu 

religius, sosial, psikis, dan fisik. Aspek religius yaitu hubungan manusia 

dengan tuhan, yang berarti manusia yang beriman. Aspek sosial mempunyai 

arti bahwa manusia itu selalu ada keberuntungan dengan manusia lain. 
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Aspek psikis yang berkaitan dengan daya fikir, penalaran dan emosi, 

sementara itu aspek fisik berkenaan dengan kondisi tubuh dan kemampuan 

motorik. Apabila keempat aspek kepribadian tersebut berkembang dengan 

baik, maka akan mewujudkan manusia yang seutuhnya. 

 

C. Gaya Mengajar 

 
Belajar dibidang formal tidak selalu menyenangkan. Apalagi jika anda harus 

belajar dengan terpaksa. Misalnya, anda harus belajar karna itulah satu-

satunya cara untuk lulus, mendapatkan pekerjaan atau bahkan kenaikan 

pangkat. Menghadapi keterpaksaan untuk belajar jelas bukan hal yang 

menyenangkan. Tidak akan mudah bagi seorang untuk berkosentrasi belajar 

jika ia merasa terpaksa. Oleh karna itu anda perlu mencari jalan bagaimana 

agar belajar menjadi hal yang menyenangkan, atau walaupun tetap terpaksa, 

tapi dapat menjadi lebih mudah dan efektif. 

 
Para ahli bidang pendidikan mencoba mengembangkan teori mengenai gaya 

mengajar sebagai cara untuk mencari jalan agar belajar menjali hal yang 

mudah dan menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui belajar membutuhkan 

konsentrasi. Situasi dan kondisi untuk berkosentrasi sangat berhubungan 

dengan gaya mengajar, jika anda dapat mengelola pada kondisi apa, dimana, 

kapan dan bagaimana anda dapat memaksimalkan pembelajaran. 

 
Pada tahun 1966, Muska Mosston telah membuat sumbangan yang sangat 

monumental terhadap metodologi pengajaran pendidikan jasmani. Mosston 

telah mengidentifikasi bahwa dalam pengajarannya cara guru bisa dibedakan 
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dari bagaimana ia memperlakukan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

Cara guru melibatkan siswaini akhirnya lajim disebut gaya mengajar 

(teaching style). Pemilahan gaya pengajaran menurut Mosston lebih berupa 

sebuah kontinum, dengan spektrum gayanya didasarkan pada jumlah 

pembuatan keputusan yang diberikan guru pada murid.  Kontinum berarti 

berangkai secara bersinambung dari satu titik ke titik lain, tanpa ada 

pemisahan yang jelas. Dengan demikian, gaya yang satu lebih dibedakandari 

gaya lainnya oleh besarnya pemberian kesempatan dari guru kepada murid 

dalam hal mengambil keputusan.  

 
Pada ujung kontinum yang satu, guru membuat semua keputusan,sedang pada 

sisi yang lain, mayoritas pengambilan keputusan diserahkan kepada murid. 

Uraian selintas tentang gaya-gaya mengajar diperlihatkan pada kotak 1-

1.Sejak itu, banyak guru semakin mengerti tentang kompleksitas proses 

pengajaran. Disadari benar, bahwa proses pengajaran penjas 

 mengandung banyak kondisi yang harus diperhitungkan, termasuk dalam hal 

betapa bervariasinya keadaan murid, terutama gaya belajarnya. Oleh karena 

itu, sebenarnya amatlah mustahil jika guru hanya memanfaatkansatu gaya 

dalam seluruh fase suatu pelajaran.. Setiap aksi pengajaran mengedepankan 

keputusan-keputusan yang sama, tetapi dapat ditangani dengan cara yang 

berbeda dalamwaktu yang berbeda. Misalnya, guru dapat memutuskan untuk 

memberi umpan balik kepada siswa dengan memberitahukan secara langsung, 

dengan meminta siswa memecahkan masalahnya sendiri, atau dengan 

meminta siswa lain untuk membantu mereka. Dalam hal tersebut, telah pula 

disadari bahwa memutuskan metode gaya pengajaran apa yang akan 
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digunakan bukan hanya mempertimbangkan tentang bagaimana melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

 
Guru dapat memilih gaya khusus didasarkan tujuan guru, apakah untuk 

proses kognitif, untuk mendorong interaksisosial yang positif di antara siswa, 

atau untuk menggunakan ruang dan alat secara lebih efisien. Guru dapat 

memilih untuk merancang pelajaran dengan format pengorganisasianyang 

berbeda. Mereka juga dapat memilih cara yang berbeda untuk 

mengkomunikasikantugas kepada siswa dan menyediakan tahapan 

pembelajaran, umpan balik, danpenilaiannya. Karena gaya mengajar intinya 

memberikan kesempatan pada murid untuk mengambil keputusan, di 

manakah siswa dan guru dapat berbagi kesempatan tersebut. Menurut 

Mosston, guru dan siswa dapat saling tawar menawar dalam memperoleh 

kesempatan dalam perihal perencanaan, pelaksanaan, dan dalam 

penilaianpelaksanaannya. Atau dalam istilah yang di pakainya, Mosston 

menyebutnya setting pre-impact, impact, dan post-impact. 

 
Tabel 1. Gaya pengajaran menurut Muska Mosston 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaya A  Komando (Command Styles) 

Semua keputusan dikontrol guru. Murid hanya 
melakukan apa yangdiperintahkan guru. Satu aba-aba, 
satu respons siswa. 

 
Gaya B  Latihan (Practice Style) 

Guru memberikan beberapa tugas, siswa menentukan 
di mana,kapan, bagaimana, dan tugas mana yang 
akan dilakukan pertamakali. Guru memberi umpan 
balik. 

 
Gaya C  Berbalasan (Reciprocal Style) 

Satu siswa menjadi pelaku, satu siswa lain menjadi   
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1.Pre-impact set , mencakup semua keputusan yang harus dibuat sebelum  

terjadinyatatap muka antara guru dengan murid. Keputusan dalam setting 

ini mencakup tugasgerak yang harus dipelajari, waktu, pengorganisasian 

alat, tempat berlangsungnyagerak, kriteria keberhasilan, serta prosedur dan 

materi penilaiannya. Keputusan inimenegaskan tentang maksud  

Gaya D  Menilai diri sendiri (Self Check style) 
Siswa diberi petunjuk untuk bisa menilai penampilan 
dirinya sendiri. Pada saat latiha, siswa berusaha 
menentukan kekurangan dan mencoba memperbaikinya. 

 
Gaya E   Partisipatif atau Inklusif (Inclusion Style) 

Guru menentukan tugas pembelajaran yang memiliki ria 
yang berbeda tingkat kesulitannya, dan siswa 
diberikeleluasaan untuk menentukan tingkat tugas mana 
yang sesuaidengan kemampuannya. Dengan begitu, setiap 
anak akanmerasa berhasil, dan tidak ada yang merasa tidak 
mampu. 

 
Gaya F   Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) 

Guru membimbing siswa ke arah jawaban yang benar 
melaluiserangkaian tugas atau permasalahan yang 
dirancang guru.Guru setiap kali meluruskan 
atau memberikan petunjuk untukmengarahkan anak pada 
penemuan itu. 

 
Gaya G  Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Guru menyediakan satu tugas atau permasalahan 
yang akanmengarahkan siswa pada jawaban yang bisa 
diterima untukmemecahkan masalah itu. Oleh karena itu, 
jawaban ataupemecahan yang diajukan siswa bisa bersifat 
jamak. 
 

Gaya H, I, J Program yang dirancang siswa/Inisiatif siswa/Pengajaran 
diri Sendiri (Learner designed program/learner 
initiated/self-teaching), Siswa mulai mengambil tanggung 
jawab untuk apa pun yangakan dipelajari serta bagaimana 
hal itu akan dipelajari 
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2. Impact set, meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan maksud di atas, atau hal-hal yang diputuskan pada tahap pre-

impact set. Keputusandalam tahap ini menentukan aksi. 

3. Post-impact set, memasukkan keputusan yang berhubungan dengan 

penilaianpenampilan atau pelaksanaan tugas pada masa impact set serta 

kesesuaian antara maksud dan aksi. Pemberian koreksi dan umpan balik 

serta penilaian, termasuk pada setting ini 

 
Baik guru maupun murid memiliki kemungkinan untuk membuat keputusan 

dalam setiap setting pembelajaran di atas. Ketika sebagian atau seluruh 

keputusan dari setiap kategori ditentukan oleh seorang pembuat keputusan 

(misalnya saja guru), maka tanggung jawab orang itu menjadi sangat 

maksimum, sedangkan orang lain (siswa) tanggung jawabnya menjadi 

minimum. Dengan melihat dan menetapkan siapa yang mengambil keputusan 

tentang apa, dimana, dan bagaimana-nya, kita dapat mengenal struktur gaya 

mengajar yang dipilih guru. Kita dapat mengenali apakah guru mencoba 

memberi tanggung jawab pada siswa atau tidak. Sebagai contoh, pada gaya 

A, guru yang membuat keputusan tentang apa, di mana,kapan, dan 

bagaimana-nya dari pembelajaran, murid hanya mengikuti keputusan itu. 

Dalam gaya B, keputusan tentang apa, di mana, kapan, dan bagaimana itu 

diserahkankepada siswa pada saat memasuki tahap impact set, sehingga 

beberapa tujuan baru dapatdicapai. Pada setiap gaya berikutnya, keputusan-

keputusan lain secara sistematis dialihkan kepada siswa sehingga spektrum 

gaya mengajar tergambarkan secara penuh. 
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Menurut Dra. Tite Juliantine, M.pd (2009:2) strategi belajar-mengajar sering 

juga disebut dalam istilah gaya (style) mengajar merupakan suatu prosedur 

memilih, menetapkan, dan memadukan kegiatan-kegiatan dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran. Ada berbagai macam bentuk strategi 

pengajaran, yaitu (1) strategi komando, (2) strategi dua kawan berpasangan, 

(3) strategi tugas perorangan, (4) strategi pemecahan masalah tertuntun, (5) 

strategi inkuiri. Penyusunan suatu strategi merupakan kegiatan awal dari 

seluruhproses belajar-mengajar. Strategi mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan, bahkan sangat menentukan. 

Oleh sebab itu seorang guru jika ingin tercapai tujuan pengajarannya, maka 

dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun 

strategi belajarmengajar. Mengajarkan sejumlah kegiatan belajar merupakan 

upaya pokok dalam mewujudkan pendidikan jasmani untuk mencapai 

tujuannya. Pada dasarnya, hal tersebut menuju kepada peningkatan 

kemampuan dan kondisi fisik, perkembangan mental dan sosial anak didik 

melalui kegiatan anak seutuhnya. 

 
Dalam proses-belajar mengajar tidak ada satu ketentuan yang menandaskan 

bahwa hanya satu strategi yang paling efektif untuk pengajaran pendidikan 

jasmani. Jadi dalam menerapkan strategi pengajaran selalu harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi pada waktu proses belajar-mengajar berlangsung. 

 
D. Reciprocal Teaching 

 
Dalam pembelajaran reciprocal, tanggung jawab memberikan umpan balik 

bergeser dari guru ke teman sebaya. Pergeseran peranan ini memungkinkan 
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Peningkatan interaksi sosial antara teman sebaya dan umpan balik secara 

langsung. Pengamat diharuskan untuk memberikan umpan balik dari hal yang 

mereka amati. Pembelajaran reciprocal merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang menekankan pada umpan balik yang diberikan teman 

sebayanya.  

 
Mosston dan Asworth (1994) dalam Yudha M. Saputra (2010:38) 

memaparkan, “Dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi reciprocal, 

guru akan memulai dengan memperhatikan perubahan yang lebih besar dalam 

membuat keputusan dari guru kepada anak”. Anak memiliki tanggung jawab 

untuk memperhatikan penampilan dari teman atau pasangannya dan 

memberikan umpan balik atau komentar segera pada setiap kali melakukan 

aktivitas pembelajaran.  

 
Gaya reciprocal tersebut memiliki karakteristik dapat mengaktifkan siswa dan 

guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam batas batas tertentu, gaya 

mengajar reciprocal memberi kesempatan siswa belajar menguasai 

keterampilan lebih lama dan kesempatan mengevaluasi oleh pasangannya 

lebih intensif. Dengan pendekatan gaya mengajar tersebut, siswa menjadi 

lebih aktif dalam belajar dan memperoleh bimbingan belajar, termasuk 

didalamnya memperoleh kesempatan mengevaluasi yang lebih lama dan 

intensif. 

 
1. Anatomi Gaya Reciprocal 

Didalam perangkat keputusan sebelum pertemuan, pengadaan umpan balik 

langsung digeser kepada seorang pengamat (a). 
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a.  Kelas diatur berpasanggan dengan peranan-peranan khusus untuk setiap 

patner. 

 1. Salah satu dari pasangan adalahh “ pelaku” (p). 

 2. Lainnya menjadi pengamat (a). 

3. Guru (G) memegang peranan khusus untuk berkomunikasi dengan 

pengamat. 

 
 

p   
    p           a 

p              a                G 
             G   

 

 
4.  Peranan pelaku sama seperti dalam gaya latihan. 

5. Peranan pengamat adalah memberikan umpan balik kepada pelaku 

dan berkomunikasi dengan guru. 

6. Guru mengamati baik “p” maupun “a” tetapi hanya berkomunikasi 

dengan “a”. 

 -  Guru membuat keputusan sebelum pertemuan. 

 -  Pelaku membuat keputusan selama pertemuan. 

-  Pengamat membuat keputusan umpan balik sesudah pertemuan. 

 

Pra pertemuan    

Dalam pertemuan 

Pasca Pertemuan 

 

   

G G G 

G S P 

G G A 
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Keterangan : 
   G : Keputusan Guru 
   S : Keputusan Siswa 
   P : Pelaku 

2. Sasaran Gaya Reciprocal 

 
Sasaran gaya reciprocal ini berhubungan dengan tugas dan peranan siswa.  

a. Tugas 

1. Memberi kesempatan untuk latihan berulang kali dengan seorang   

pengamat. 

2. Siswa menerima umpan balik langsung. 

3. Sebagai pengamat, siswa memperoleh pengetahuan mengenai 

penampilan tugas. 

 
b. Peranan siswa 

1. Memberi dan menerima umpan balik. 

2.Mengamati penampilan teman, membandingkan dan 

mempertentangkan dengan kriteria yang ada, menyampaikan 

hasilnya kepada pelaku. 

3. Menumbuhhkan kesabaran dan toleransi terhadap teman. 

4. Memberikan umpan balik. 

 
 

3. Pelaksanaannya Gaya Reciprocal 

 
a. Dalam gaya reciprocal ada tuntutan-tuntutan baru bagi guru dan 

pengamat. 

1. Guru menggeser umpan balik kepada siswa (a). 
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2. Pengamat harus belajar bersikap positif dan memberi umpan balik. 

3. Pelaku harus belajar menerima umpan balik dari teman sebaya. 

 

 b. Keputusan-keputusan 

1. Sebelum pertemuan 

Guru menambahkan lembaran desain kriteria kepada pengamat untuk 

dipakai dalam gaya ini. 

2. Selama pertemuan 

a. Guru menjelaskan peranan-peranan baru dari pelaku (p) dan 

pengamat (a). 

b. Perhatian bahwa pelaku berkomunikasi dengan pengamat dan 

bukan dengan guru. 

c. Jelaskan bahwa peranan pengamat adalah untuk menyampaikan 

umpan balik berdasarkan kriteria yang terdapat dalam lembaran 

yang diberikan. 

3. Sesudah pertemuan 

 a. Menerima kriteria. 

b. menggamati penampilan pelaku. 

c. membandingkan dan Mempertentangkan penampilan dengan 

kriteria yang berbeda. 

d. Menyimpulkan apakah mengenai penampilan benar atau salah. 

e. Menyampaikan hal-hal mengenai penampilannya kepada pelaku. 

4.  Peranan guru adalah : 

a. Mennjawab pertanyaan-pertanyan dari pengamat. 
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b. Berkomunikasi dengan pengamat saja. 

-  Ini memungkinkan timbulnya saling percaya antara 

    pelaku dan pengamat. 

-  Komunikasi guru dengan pelaku akan mengurangi 

  peranan pengamat. 

5. Pada waktu tugas telah terlaksana, pelaku dan pengamat bergantian 

peranan. 

6. Proses pemilihan partner dan pemantau keberhasilan proses adalah 

penting. 

7. Guru bebas untuk mengamati banyak siswa selama pelajaran 

berlangsung. 

 
4. Pertimbangan-pertimbangan khusus untuk Reciprocal Teaching 

 
 Interaksi antara guru dan pengamat : 

a.  Pengamat harus dianjurkan untuk berkomunikasi menurut kriteria yang 

telah disusun. 

b. Pastikan bahwa pengamat memberikan umpan balik yang akurat yang 

berhubungan dengan kriteria. 

1. Seringkali pengamat terlalu kritis dan harus belajar mengikuti 

  kriteria yang telah ditentukan. 

2. Guru perlu menekankan tanggung jawab positif dari pengamat. 

3. Guru perlu membantu pelaku dan pengamat untuk berkomunikasi. 

c. Pada akhir beberapa pelajaran yang pertama dengan menggunakan 

Reciprocal Teaching, guru harus meninjau kembali penampilan para 
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pengamat dan menekankan perubahan-perubahan yang perlu diadakan 

dalam perilaku mereka. 

d. Teknik untuk mengatur kelas dalam pasangan-pasangan. 

e. dalam beberapa pelajaran pertama dengan menggunakan Reciprocal 

Teaching ini sasaranny akan memerlukan pemusatan perhatian pada 

penerimaan siswa terhadap peranan pelaku dan pengamat. 

f.  Kelompok kecil yang terdiri lebih dari dua orang juga dapat memakai 

cara ini. 

1. Dalam kelompok-kelompok ini mungkin ada pencatat, pemberi nilai, 

atau pengawas. 

2. Peranan pelaku dan pengamat tidak berubah, tetapi setiap siswa dalam 

kelompok yang lebih besar menerima peranan-peranan ini secara 

bergantian. 

3. Kekurangan peralatan, ruang atau jumlah siswa yang besar 

menyebabkan perlunya penggunaan lebih dari dua siswa dalam kasus 

ini. 

 
Dalam penerapan  reciprocal teaching, guru harus mempersiapkan lembar 

umpan balik yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan anak. Dengan 

memberikan kriteria evaluasi berupa gambar anak yang sedang beraktivitas, 

sehingga anak dapat membedakan bahwa aktivitas yang 

dilakukan oleh teman sebaya anak tersebut itu bagus atau kurang. Deskripsi 

semacam ini akan membantu anak mengasah kemampuan intelektualnya. 

Contoh lembar umpan balik yang harus diisi oleh anak selama proses 

pembelajaran sebagai berikut : 
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Materi pelajaran : 

 
Nama anak yang diamati :………………………………… 

Nama anak yang mengamati :………………………………… 

Instruksi untuk pengamat : 

1) .................................... 

2) .................................... 

3) .................................... 

4) .................................... 

Tugas : Pelaku akan melakukan semua instruksi guru. Setelah anak itu 

mempraktekkan semua instruksi guru, pengamat akan meminta anak 

tersebut untuk menggulanginya. 

 
Tabel 2. Format Pembelajaran Dengan Reciprocal Teaching 
 

 
 
 

 

 

 

 

k
Ket: Pengamat tinggal memberi tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia 

 

secara umum setiap kali guru akan mengajarkan materi pembelajaran 

seperti pengembangan fisik, pengembangan bahasa, pengembangan 

kognitif, pengembangan sosial emosional, pengembangan seni, dan 

Sesuatu yang perlu dilakukan pelaku saat 
melakukan gerakan 

Kemampuan 

Bagus Perlu 
pengulangan 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 Ya,membutuhkan 

pengulangan lagi 
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pengembangan moral dan nilai-nilai agama dengan menggunakan strategi 

mengajar reciprocal, guru harus memulainya dengan terlebih dahulu 

memberikan peragaan atau demonstrasi. Dengan menguraikan cara 

melaksanakan aktivitas tersebut, dan memberikan lembar umpan baliknya. 

Aktivitas selanjutnya, anak-anak melakukannya secara bersama-sama 

dengan pasangan masing-masing dimana yang satu bertindak sebagai 

pengamat dan yang lainnya melakukan aktivitas yang telah ditugaskan 

oleh guru. Lakukanlah aktivitas tersebut secara bergantian, Anak-anak 

seharusnya didorong untuk memberikan umpan balik yang positif terhadap 

pasangannya dan juga membantu mereka dalam mengoreksi kesalahan 

dalam setiap kali melakukan aktivitasnya. Dalam model mengajar 

reciprocal guru harus selalu berada diantara anak-anak, membantu untuk 

menjelaskan tugas baik yang dilakukan oleh pelaku maupun pengamat dan 

berikanlah bantuan apabila diperlukan.  

 
5.   Kelebihan dan Kekurangan Reciprocal Teaching 

 
 a.  Kelebihan dari gaya mengajar reciprocal teaching yaitu : 

1. Memberikan umpan balik seketika tanpa di tunda-tunda yang 

mempunyai pengaruh nyata terhadap proses belajar siswa. Umpan 

balik ini berupa informasi tentang apa yang diperbuat baik yang 

benar atau yang keliru. 

2. Dapat mengembangkan cara kerja dalam tim kecil, sehingga aspek 

sosialnya berkembang. 
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3. Meningkatkan proses belajar mengajar dengan cara mengamati 

secara sistematik gerakan atau pokok bahasan dari teman.  

 
  b.  Kekurangan dari gaya mengajar reciprocal teaching yaitu : 

1. Sering menimbulkan situasi yang emosional antara pelaku dan 

pengamat yang disebabkan prilaku yang berlebihan dalam 

menyampaikan materi dengan nada mengejek atau menghakimi. 

2. Pelaku tidak tahan dengan kritik yang diberikan oleh pengamat. 

3. Terdapat perbedaan penafsiran deskripsi gerakan atau pokok bahasan 

yang tertera dalam lembar kerja. 

 
 

E. Command Styless ( Gaya Komando ) 

 
Pendekatan proses pembalajaran dalam metode ini sepenuhnya didominasi 

guru. Gurulah yang membuat tentang bentuk, tempo, urutan, intensitas, 

penilaian, dan tujuan proses belajar mengajar untuk setiap tahap proses 

belajar mengajar. Siswa sangat mematuhi perintah guru. Secara teoritis 

bahkan dapat dinyatakan bahwa siswa tidak mempunyai kebebasan untuk 

membuat keputusan sehubungan dengan proses belajarnya.  

 
1. Latar Belakang Teoritis. 

 
Pada dasarnya, teori yang mendasari metode ini adalah teori belajar 

stimulus-respon yaitu stimulus (perangsang) X akan menghasilkan respon 

(reaksi 25 prilaku) Y. Bila siswa secara berulang-ulang melakukan 

serangkaian stimulus respon yang telah direncanakan, maka ia akan 
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menguasai respon tersebut yang relatif tetap. Artinya, bila ia dirangsang 

stimulus itu dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja maka respon yang 

telah dikondisikan maka akan muncul lagi dengan mulus. Inilah proses 

belajar menurut teori tersebut. Oleh karena siswa itu harus dirangsang terus 

menerus. Itulah maka siswa dianggap sebagai objek. Guru adalah yang 

memproduksi rangsangannya, jadi guru adalah subjek. Stimulus itu 

direncanakan dan diberikan sepenuhnya oleh dan dari guru itu sendiri dan 

siswa meresponya secara berulang-ulang. Selain prinsip ulangan, metode ini 

juga mengandung prinsip ganjaran (renforcement). Ganjaran, bila diberikan 

secara tepat, akan memperkuat hubungan stimulus dan respon. Ganjaran itu 

dapar berupa benda, tetapi juga dapat berupa bukan benda. Termasuk 

ganjaran yang berupa benda adalah uang dan barang, termasuk bukan benda 

adalah pujian atau hadiah seperti piagam dan piala. 

 
 2. Prosedur  

 
Pada umunya prosedur metode ini mengikuti langkah-langkah seperti 

berikut: 

1. Guru menyiapkan seperangkat kegaiatan belajar mengajar yang pada 

umunya berkenaan dengan bentuk, tempo, urutan, frekuensi, intensitas, 

penilaian dan tujuan pengajaran. 

2. Guru menetapkan bentuk aba-aba atau komando berupa verbal atau 

bentuk lambang lainnya. Yang termasuk lambang adalah bendera, tepuk 

tangan, peluit, dsb. 
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3. Pada saat guru mendemonstrasikan kegiatan belajarnya baik berupa 

gerakan maupun aba-abanya. Demontrasi ini dapat dilakukan oleh guru 

sendiri atau model yang diambil dari siswa yang pandai atau orang lain. 

Guru menyiapkan siswanya untuk menerima aba-aba melakukan gerakan 

sesuai dengan komando guru. Gerakan dilakukan berulang-ulang. 

4. Guru menghentikan pengajaran bila ia menganggap bahwa siswa telah 

menguasai gerakan yang dimaksud.  

5. Sangat efektif bila ingin membina keseragaman dan keserentakan gerakan 

sesuai dengan bentuk yang diinginkan guru, mempertinggi disiplin dan 

kepatuhan. Metode ini memberikan kesempatan untuk menyampaikan 

bahan ajar atau praktek yang cukup banyak dengan waktu yang tidak 

lama. 

 
3.  Anatomi Gaya Komando 

 
Dalam setiap anatomi gaya, Mosston meninjaunya dari tiga perangkat 

keputusan yaitu: pra pertemuan, selama pertemuan, dan pasca pertemuan. 

Keputusan yang dibuat guru dan yang akan diteruskan kepada siswa 

dinyatakan sebagai berikut: KG= Keputusan Guru; KS= Keputusan Siswa. 

Untuk gaya komando atau gaya perintah ini, semua keputusan diambil 

oleh guru. Jadi bagan tentang keputusan-keputusan untuk gaya komando 

sebagai berikut: 

Pra Pertemuan  :    KG 

Dalam Pertemuan :    KG 

Pasca Pertemuan  :     KG 
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4. Sasaran Gaya Komando 

 
1. Bagian ini akan merinci peranan guru, peranan siswa, dan hasil yang 

dicapai karena menggunakan gaya yang diuraikan.  

2. Dengan menggunakan gaya komando, maka sasaran yang akan dicapai 

akan melibatkan siswa yang akan mengikuti petunjuk-petunjuk guru, 

dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:  

a. Respons langsung terhadap petunjuk yang diberikan  

b. Penampilan yang sama/seragam penyesuaian 

c. Penampilan yang disinkronkan 

d. Mengikuti model yang telah ditentukan 

e. Mereproduksi model (mengikuti) 

f. Ketepatan dan kecermatan respons 

g. Meneruskan kegiatan dan tradisi kultural 

h. Mempertahankan tingkat estetika 

i. Meningkatkan semangat kelompok 

j. Penggunaan waktu secara efisien 

k. Pengawasan keamanan 

 
sasaran yang berhubungan dengan tugas penampilan siswa adalah: 

 
a. Berlatih tugas-tugas yang telah diberikan sebagaimana yang telah 

didemonstrasikan dan dijelaskan. 

b. Memperagakan/mendemonstrasikan, tugas penampilan yang 

diberikan 

c.  Lamanya waktu latihan berkaitan dengan kecakapan penampilan 
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d. Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang hasil (balikan) yang 

    diberikan guru dalam berbagai bentuk. 

 
 

5. Menyusun Pelajaran Gaya Komando 

 
1. Semua keputusan pra-pertemuan dibuat oleh guru 

  a. Pokok bahasan 

  b. Tugas-tugas 

  c. Organisasi 

  d. Dan lain-lain 

2. Semua keputusan selama pertemuan berlangsung dibuat oleh guru 

  a. penjelasan peranan guru dan siswa 

  b. Penyampaian pokok bahasan 

  c. Penjelasan prosedur organisasi 

  d. Urutan Kegiatan 

   1. peragaan 

   2. Penjelasan 

   3. Pelaksanaan 

   4. Penilaian 

3. Keputusan pasca pertemuan 

  a. Umpan balik kepada siswa 

b. Sasarannya: harus memberi banyak waktu untuk pelaksanaan tugas. 

 
6. Implikasi Penggunaan Gaya Komando 
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a. Standar penampilan sudah mantap dan pada umumnya satu model untuk 

satu tugas. 

b. Pokok bahasan dipelajjari secara meniru dan mengingat melalui 

penampilan. 

 c. Pokok bahasan dipilah-pilah menjadi bagian yang dapat ditiru. 

 d. Tidak ada perbedaan individual: diharapkan menirukan model. 

 
7. Unsur-unsur Khas dalam Pelajaran dengan Guru Komando 

 
 a. Semua keputusan dibuat oleh guru. 

b. Menuruti petunjuk dan melaksanakan tugas merupakan kegiatan utama 

dari siswa. 

 c. Menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. 

 d. Dapat membuat siswa merasa terlibat dan termotivasi. 

e. Mengembangkan prilaku berdisiplin karna menaati prosedur yang telah 

ditetapkan. 

 
 8.  Kelebihan dan Kekurangan Command Styles 

 
  a. Kelebihan dari gaya mengajar Command Styles yaitu : 

      1. Kerang mengembangkan penalaran siswa. 

      2. Kurang mengembangkan pembentukan sifat. 

      3. Tidak demokratis dalam penyaluran aspek sosial, emosional, dan 

               kognitif. 

  b. Kekurangan dari gaya mengajar Command Styles yaitu : 

      1. Keseragaman gerak. 
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      2. Jika dilakukan oleh banyak orang dapat membuat suasana 

  menyenangkan. 

    3. Mengembangkan prilaku disiplin. 

    4. Menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. 

 
F.  Hasil Belajar 

 
Belajar adalah proses berfikir. Proses berfikir menekankan kepada proses 

mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu 

dengan lingkungan. Dalam belajar berfikir proses pendidikan di sekolah  tidak 

hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, tetapi 

yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh 

pengetahuannya sendiri. (Wina Sanjaya, 2006:105). Belajar adalah proses 

yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terbatas pada 

dinding kelas. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa sepanjang kehidupannya 

manusia yang selalu dihadapkan  pada masalah atau tujuan yang ingin 

dicapainya. 

 
Menurut Romiszowski dalam Lutan (1981: 241) bahwa hasil belajar 

merupakan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tentang bidang yang 

dipelajari. Selanjutnya Bloom dalam Lutan (1981:7) mendifinisikan hasil 

belajar sebagai hasil perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah yakni, 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif meliputi 

(1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, (6) 

evaluasi. Ketiga kemampuan pertama, yaitu pengetahuan, pemahaman dan 

aplikasi, digolongkan sebagai tingkat kognitif rendah, selanjutnya ketiga 
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ketiga kemampuan lainnya yaitu, analisis, sintesis dan evaluasi disebut sebagai 

tingkat kognitif tinggi. Ranah afektif meliputi; (1) penerimaan, (2) perhatian, 

(3) penanggapan, (4) penyesuaian, (5) penghargaan dan penyatuan. Ranah 

psikomotor meliputi: (1) peniruan, (2) penggunaan, (3) ketelitian, (4) 

koordinasi, dan (5) naturalisasi.  

 
Gagne dan Briggs dalam Lutan (1978: 49-50) mengatakan bahwa hasil belajar 

adalah gambaran kemampuan yang diperoleh seseorang setelah mengikuti 

proses belajar yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu: 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan 

motorik dan sikap. Jadi kesimpulannya bahwa belajar adalah suatu proses, 

fungsi, dan juga hasil dari perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi 

dihasilkan dari pengalaman atau berbuat berulan-ulang. Perubahan yang 

terjadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama, maksudnya adalah 

perubahan itu tidak langsung hilang sesudah kegiatan selesai dilakukan. 

 
 

G. Teori Belajar Gerak atau Motorik 

 
a. Pengertian Belajar Gerak atau Motorik 

 
Belajar motorik merupakan seperangkat proses yang bertalian dengan 

latihan atau pengalaman yang mengantarkan kearah perubahan permanen 

dalam prilaku terampil (Schmidt, 1982 dalam Lutan 1988:102).  Meskipun 

tekanan belajar motorik yaitu penguasaan keterampilan tidak berarti aspek 

lain, seperti peranan dominan kognitif diabaikan.  Menurut Meinel (1976) 

dalam Lutan (1988:102) belajar gerak itu terdiri dari tahap penguasaan, 
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penghalusan dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga.  Dia 

menekankan integrasi keterampilan di dalam perkembangan total dari 

kepribadian seseorang.  Oleh karena itu, penguasaan keterampilan baru 

diperoleh melalui penerimaan dan pemilikan pengetahuan, perkembangan, 

kordinasi dan kondisi fisik sebagaimana halnya kepercayaan dan semangat 

juang.  Ditambahkannya belajar gerak dalam olahraga mencerminkan suatu 

kegiatan yang disadari dimana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan.  Schnabel (1983) dalam Lutan ( 

2001:102) menjelaskan, karakteristik yang dominan dari belajar ialah 

kreativitas ketimbang sikap hanya sekedar menerima di pihak siswa atau 

atlet yang belajar.  Penjelasan tersebut menegaskan pentingnya psiko-fisik 

sebagai suatu kesatuan untuk merealisasi peningkatan keterampilan.  

 
Belajar gerak secara khusus dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan 

atau modifikasi tingkah laku individu akibat dari latihan dan kondisi 

lingkungan (Drowatzky, 1981).  Lebih lanjut Schmidt (1988), menyatakan 

bahwa belajar gerak mempunyai beberapa ciri, yaitu :   

 
a) merupakan rangkaian proses, b) menghasilkan kemampuan untuk 

merespon, c) tidak dapat diamati secara langsung, bersifat relatif permanen, 

d) sebagai hasil latihan, e) bisa menimbulkan efek negatif.  

Dari beberapa pengertian belajar gerak dari para ahli di atas, penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut, Belajar gerak adalah sebagai tingkah laku 

atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam jangka waktu 

tertentu, dan bukan berasal dari proses pertumbuhan yang diwujutkan 
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melalui respon–respon, yang pada umumnya diekspedisikan dalam gerak 

tubuh atau bagian tubuh. 

 
 

b. Tahapan Belajar Gerak atau Motorik 

 
Dalam proses belajar gerak ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh siswa 

untuk mencapai tingkat keterampilan yang sempurna (otomatis).  Tiga 

tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan, karena tahap 

sebelumnya adalah prasyarat untuk tahap berikutnya.  Apabila ketiga 

tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar 

Pendidikan Jasmani, maka guru tidak boleh mengharap banyak dari apa 

yang selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan 

Pendidikan Jasmani yang ideal.  

Adapun tahap-tahapan dalam belajar gerak adalah sebagai berikut : 

 
- Tahap Kognitif 

 
Pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu keterampilan 

gerak, pertama kali yang harus dilakukan menurut Winkel (1984: 53) 

adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang 

apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik.  Setelah siswa 

memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara 

melakukan aktifitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak 

siswa telah terbentuk motor-plan, yaitu keterampilan intelektual dalam 

merencanakan cara melakukan keterampilan gerak.  Apabila tahap kognitif 

ini tidak mendapakan perhatian oleh guru dalam proses belajar gerak, 
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maka sulit bagi guru untuk  menghasilkan anak yang terampil 

mempraktikkan aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap belajar 

berikutnya.  

 
- Tahap Asosiatif / Fiksasi 

 
Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-

konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga 

sering disebut sebagai tahap latihan.  Menurut Winkel (1984: 54) Tahap 

latihan adalah tahap dimana siswa diharapkan mampu mempraktikkan apa 

yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan 

karakteristik gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu gerak 

yang melibatkan otot kasar atau otot halus atau gerak terbuka atau gerak 

tertutup.  Apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan 

benar dan baik, dan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun di 

luar sekolah, maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki 

keterampilan yang memadai. 

 
- Tahap Otomatis 

 
Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil, 

karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis, artinya siswa dapat 

merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru 

untuk dilakukan.  Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan 

otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa 
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berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil 

yang baik dan benar. 

 
Dalam Lutan (1988) dijelaskan bahwa untuk mempelajari gerak maka 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Kesiapan belajar.  Bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan 

hukum kesiapan. Anak yang lebih siap akan lebih unggul dalam 

menerima pembelajaran. 

b. Kesempatan belajar.  Pemberian kesempatan yang cukup banyak bagi 

anak sejak usia dini untuk bergerak atau melakukan aktivitas jasmani 

dalam mengeksporasi lingkungannya sangat penting.  Bukan saja untuk 

perkembangan yang normal kelak setelah dewasa, tapi juga untuk 

perkembangan mental yang sehat. Jadi penting bagi orangtua atau guru 

untuk memberikan kesempatan anak belajar melalui gerak. 

c. Kesempatan latihan.  Anak harus diberi waktu untuk latihan sebanyak 

yang diperlukan untuk menguasai. Semakin banyak kesempatan 

berlatih, semakin banyak pengalaman gerak yang anak lakukan dan 

dapatkan. Meskipun demikian, kualitas latihan jauh lebih penting 

ketimbang kuantitasnya. 

d. Model yang baik.  Dalam mempelajari motorik, meniru suatu model 

memainkan peran yang penting, maka untuk mempelajari suatu dengan 

baik, anak harus dapat mencontoh yang baik. Model yang ada harus 

merupakan replika dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam 

olahraga tersebut. 



45 
 

e. Bimbingan.  Untuk dapat meniru suatu model dengan betul, anak 

membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga membantu anak 

membetulkan sesuatu kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur 

dipelajari dengan baik sehingga sulit dibetulkan kembali. Bimbingan 

dalam hal ini merupakan feed back. 

f. Motivasi.  Besar kecilnya semangat usaha seseorang tergantung pada 

besar kecilnya motivasi yang dimilikinya. 

 
H. Senam 

 
Menurut Muhajir (2006: 88), Senam adalah bentuk latihan fisik yang disusun 

secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan 

terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Senam atau gymnastik merupakan 

suatu sistem latihan yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan fisik 

melalui latihan tubuh (Sayuti Sahara, 2004:1.4).  

Olahraga senam mempunyai sistematika tersendiri, serta mempunyai tujuan 

yang hendak dicapai seperti daya tahan, kekuatan, kelentukan, koordinasi, atau 

bisa juga diperluas untuk meraih prestasi, membentuk tubuh yang ideal, dan 

memelihara kesehatan. Senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik 

sebagai cabang olahraga tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang 

olahraga lainnya. Berlainan dengan cabang olahraga lain umumnya yang 

mengukur hasil aktivitasnya pada obyek tertentu, senam mengacu pada bentuk 

gerak yang dikerjakan dengan kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap 

bagian anggota tubuh dari komponen-komponen kemampuan motorik seperti : 

kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, agilitas dan ketepatan.  
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Senam dalam bahasa inggris disebut “Gymnastic” yang berasal dari kata 

“Gymnos” dalam bahasa Greka atau Yunani kuno yang berarti berpakaian 

minim atau telanjang. Orang Yunani kuno melakukan latihan senam di 

ruangan khusus yang disebut “Gymnasium” atau “Gymnasion”. Tujuannya 

ialah untuk mendapatkan kekuatan dan keindahan jasmani. Cara 

melakukannya sambil berpakaian minim atau telanjang. Maksudnya mungkin 

agar dapat leluasa bergerak. Namun yang melakukan senam ini hanya kaum 

pria.  

 
Senam di negeri kita sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Waktu 

itu namanya “Gymnastiek” sedangkan pada zaman jepang dinamakan “Taiso”. 

Pemakaian istilah senam sendiri kemungkinan bersamaan dengan pemakaian 

kata olahraga sebagai pengganti kata sport. 

 
Olahraga senam sendiri ada bermacam-macam, seperti : senam si buyung, 

senam sekolah, senam alat, senam tera, senam irama, senam jantung sehat, 

senam aerobik, senam kesegaran jasmani, senam artistik dan lain-lain. 

Disamping itu, ada juga bentuk senam lain yang sering terdengar dalam 

konteks pertandingan, seperti senam prestasi, senam artistik, dan senam 

akrobatik. Menurut FIG (Federation Internatioanale de Gymnastiqua) senam 

dapat dikelompokkan menjadi: (1) senam artistik (artistic gymnastics), (2) 

senam ritmik (sportive rhythmic gymnastics), dan (3) senam umum (general 

gymnastics). 
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I.  Senam Lantai 

 
Senam lantai pada umumnya disebut  floor exercise, tetapi ada juga yang 

menamakan tumbling. Senam lantai merupakan salah satu bagian dari senam 

artistik. Dikatakan senam lantai karena seluruh keterampilan gerakan 

dilakukan pada lantai yang beralas matras tanpa melibatkan alat lainnya.  

Menurut Muhajir ( 2006 : 69 ), Senam lantai adalah salah satu cabang 

olahraga yang mengandalkan aktivitas seluruh anggota badan, baik untuk 

olahraga senam sendiri maupun untuk cabang olahraga lain. Senam lantai 

mengacu pada gerak yang dikerjakan dengan kombinasi dari kemampuan 

komponen motorik/gerak seperti kekuatan, kecepatan, keseimbangan, 

kelentukan, kelincahan, dan ketepatan. 

 
Senam lantai merupakan salah satu rumpun dari senam. Senam lantai adalah 

latihan senam yang dilakukan pada matras. Unsur-unsur gerakannya terdiri 

dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan 

tangan atau kakiuntuk memperthankan sikap seimbang atau pada 

saatmeloncaat kedepan atau ke belakang. Bentuk latihannya merupakan 

gerakan dasar dari senam perkakas (alat). Pada dasarnya, bentuk-bentuk 

katihan bagi putra dan putri adalah sama, hanya unuk putri anyak unsur gerak 

balet. Jenis senam juga di sebut latihan bebas karena pada waktu melakukan 

gerakan pesenam tidak mempergunakan suatu peralatan khusus. 
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1. Gerakan Dasar Senam Lantai 

Sebelum mempelajari gerakan dasar diperlukan pembinaan dan     

pembentukan fisik yang teratur, hal ini perlu karena adanya fisik yang sudah 

terbentuk akan memudahkan dalam mempelajari gerakan-garakan dasar. 

Beberapa contoh gerakan dasar senam lantai : 

 
a. Roll depan, yang dimaksud roll depan ialah gerakan badan berguling 

ke arah depan melalui bagian belakang badan (tengkuk), pinggul, 

pinggang, dan panggul bagian belakang.  

b. Teknik kayang, kayang ialah suatu bentuk sikap badan terlentang yang 

membusur, bertupu pada kedua kaki dan kedua tangan siku-siku dan 

lutut lurus.  

c. sikap lilin 

- Posisi tidur telentang. 

- Ke 2 tangan ditekuk dekat sisi telinga, 

- Angkat ke 2 kaki (rapat) lurus ke atas dengan tangan menopang 

pinggang. 

d. Meroda, gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan 

sikap menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika 

berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. 

e.  Stut  

- roll belakang dengan lutut lurus. 

- buat gerakan menendang-nendang ke atas dengan irama yang tetap.     

Tidur terlentang lengan lurus disamping badan.  
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- duduk lurus, diawali dengan mengeper/ mencium lutut, menendang 

seperti pada tahap ke dua sambil menempatkan tangan menempel 

pada bahu, kemudian kembali lurus dan mengeper. 

f.  Back Roll (Guling belakang) 

Menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan harus 

membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, dan kepala 

ditundukkan sampai dagu melekat di dada.   

 
Senam sebagai alat pendidikan, bertujuan memenuhi setiap tuntutan 

pendidikan yang disebut Domain. Domain tersebut menempatkan senam 

sebagai alat, memiliki perspektif kesegaran jasmani dan kesehatan, sosial, 

penelitian-pengamatan dan juga aspek personal. 

 

J.  Guling Belakang 

 
Yang dimaksud dengan guling belakang ialah gerakan badan berguling ke arah 

belakang melalui bagian belakang badan mulai dari pinggul bagian belakang, 

pinggang, punggung, dan tengkuk. Teknik melakukan gerak berguling ke 

belakang adalah sebagai berikut :  

a. Posisi berdiri,kaki jinjit, membelakangi matras, tangan disamping 

paha, dagu rapat ke dada. 

b. Guling badan ke belakang hingga bahu menyentuh matras, lutut dan 

dagu tetap mendekat dada, telapak tangan di dekat telinga. 

c. Bahu menyentuh matras, kedua telapak tangan menyentuh matras, 

gerakan kaki untuk dijatuhkan ke belakang kepala. 



 

d.   Jatuhkan ujung kaki ke belakang kepala

e.  Dorong lengan ke atas.

f.  Badan tegak dengan lengan lurus ke depan

 

 

. 

 

  

Gambar 2. Langkah

 1. Kesalahan-kesalahan Dalam Melakukan G

a. Penempatan tangan yang terlalu jauh kebelakang, sehingga tidak bisa 

melakukan tolakan

b. keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling kebelakang, hal ini 

disebabkan karnasikap tu

c. Salah satu tangan yang menumpu kurang bulat, atau bukan telapak 

tangan yang menumpu dimatras.

  d. Kepala menoleh kesamping

  e. Keseimbangan tidak terjaga karna mendarat dengan lutut.

 
 2. Cara Memberikan Bantuan D

 a. Penolong berdiri di sisi kiri pelaku.

Jatuhkan ujung kaki ke belakang kepala 

Dorong lengan ke atas. 

adan tegak dengan lengan lurus ke depan 

 

. Langkah-langkah gerakan dalam melakukan guling

 

kesalahan Dalam Melakukan Guling Belakang

a. Penempatan tangan yang terlalu jauh kebelakang, sehingga tidak bisa 

melakukan tolakan 

b. keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling kebelakang, hal ini 

disebabkan karnasikap tubuh kurang bulat. 

alah satu tangan yang menumpu kurang bulat, atau bukan telapak 

tangan yang menumpu dimatras. 

d. Kepala menoleh kesamping 

eseimbangan tidak terjaga karna mendarat dengan lutut.

Cara Memberikan Bantuan Dalam Guling Belakang 

Penolong berdiri di sisi kiri pelaku. 

50 

guling belakang 

elakang 

a. Penempatan tangan yang terlalu jauh kebelakang, sehingga tidak bisa 

b. keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling kebelakang, hal ini 

alah satu tangan yang menumpu kurang bulat, atau bukan telapak 

eseimbangan tidak terjaga karna mendarat dengan lutut. 
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 b. Tangan kiri penolong berada dipaha dan tangan kanan berada dipinggul 

pelaku. 

 c. Penolong menopang dan mendorong pinggang pelaku kearah belakang 

saat melakukan roll. 

 d.Tangan kiri memberi pertolongan agar kaki pelaku sampai pada matras. 

 e. Membantu mengangkat panggul kebelakang tubuh. 

 f. Tangan kanan memberi pertolongan mengangkat pelaku agar tegak 

berdiri kembali.  

 
3. Bentuk Latihan Guling Belakang 

 
a. Duduk membelakangi matras, Gulingkan badan ke belakang dengan 

kedua kaki lurus sampai sikap kip dan pertahankan keseimbangan 

badan, kedua tangan tetap diletakkan dilantai. Rapatkan kembali kedua 

kaki dan gulingkan badan ke depan kesikap duduk kembali, Lakukan 

gerakan berulang-ulang. 

 

 

Gambar 3. Contoh gerakan latihan pertama 

 
b. Lakukan gerakan yang sama seperti latihan yang pertama ditambah 

gerakan tangan menopang di matras pada saat berguling. 
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Gambar 4. Contoh gerakan latihan kedua 

 
c. Lakukan gerakan yang sama seperti latihan kedua sampai dapat 

medorong badan pada posisi tegak. 

 

 

Gambar 5. Contoh gerakan latihan ketiga 

 
d. Melakukan gerakan dengan bantuan orang lain untuk menopang pada 

saat menjatuhkan tungkai sampai kepinggul pada matras, lakukan 

berulang-ulang sampai pelaku benar-benar bisa melakuakannya sendiri 

tanpa bantuan orang lain. 

 

 

Gambar 6. Contoh gerakan latihan keempat 
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K.  Kerangka Pikir 

 
Pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan secara sistematis dan 

terarah pada terjadinya proses belajar. Metode ceramah sering dipandang 

sudah biasa bahkan cenderung membuat siswa merasa bosan dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan 

gaya  pembelajaran yang dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan 

kreatif. Penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 
Senam sekarang telah banyak memiliki arti dan tujuan, definisi sudah semakin 

bervariasi, seakan-akan senam dapat diartikan sesuai dengan kehendak 

pencetus ide kegiatan tersebut. Bila dilihat dari perkembangannya yang 

bervariasi tersebut jelas sangat menggembirakan. Namun tanpa pengawasan 

yang benar dan pengarahan dari pihak yang memiliki wewenang maka 

kegiatan itu akan kehilangan arah dan akan semakin jauh dari tujuan yang 

diharapkan. Untuk meluruskannya , merupakan tugas dan tanggung  jawab 

guru pendidikan jasmani apakah itu dalam bentuk penjelasan teoritis maupun 

dalam penerapan praktek yang benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah 

yang berlaku. 

 
 Guling belakang merupakan gerakan guling yang paling sulit dilakukan 

karena berat badan harus dipikul oleh kedua lengan pada saat berguling 

kebelakang, oleh karna itu penyampaian materi gerakan guling belakang ini 

harus dilakukan dengan benar agar anak dapat mempraktekannya dengan baik 

serta perlu adanya pengawasan dari guru agar dapat berjaga-jaga terhadap 
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kemungkinan yang dapat membahayakan. Terdapat berbagai macam gaya 

dalam mengajar penjas, Mosston mengklasifikasikan gaya pengajaran 

berdasarkan hasil analisa siapa yang membuat keputusan, klasifikasi tersebut  

adalah sebagai berikut: 

 
  Command Styless (model komando) 

  Task teaching (pengajaran tugas) 

  Reciprocal teaching (pengajaran berpasangan) 

  Small group teaching (pengajaran kelompok) 

  Individual Program (penggajaran individual) 

  Guided discovery (pengajaran penemuan terbimbing) 

  Problem solving (pemecahan masalah) 

 
Berdasarkan  paparan diatas gerakan guling belakang dapat dipelajari dengan 

menggunakan dua gaya pengajaran yaitu Reciprocal Teaching dan Command 

Styles, diharapkan dengan menggunakan dua gaya pengajaran tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar gerak dasar guling belakang, maka dengan 

demikian kedua gaya pengajaran tersebut dapat dibandingkan untuk kemudian 

dicari gaya pengajaran manakah yang lebih baik digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar gerak dasar guling belakang pada siswa Kelas X 

TKJ di SMK Widya Yahya Gadingrejo. 

 
 
L.  Perumusan Hipotesis 

 
Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan yang diharapkan 

antara dua variabel atau lebih. (McMillan dan Schumacher : 1989) dalam Ibnu 
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Hajar (1999:61) . Dari pendapat tersebut artinya hipotesis merupakan 

anggapan sementara yang kemungkinan benar, tetapi masih perlu dibuktikan 

kebenarnya melalui penelitian lapangan. Hipotesis adalah alat yang sangat 

besar kegunaannya dalam penyelidikan ilmiah karena dapat menjadi penuntun 

kearah proses penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang harus dicari 

pemecahannya. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah : 

H0  :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Reciprocal Teaching dan 

Command Styles terhadap hasil belajar gerak dasar guling belakang 

pada siswa Kelas X TKJ SMK Widya Yahya Gadingrejo.  

Ha1:  Ada perbedaan yang signifikan antara Reciprocal Teaching dan 

Command Styles terhadap hasil belajar gerak dasar guling belakang 

pada siswa Kelas X TKJ SMK Widya Yahya Gadingrejo. 

H0  :  Tidak ada Pengaruh yang signifikan dari Reciprocal teaching terhadap 

peningkatan hasil belajar gerak dasar guling belakang pada siswa Kelas 

X TKJ di SMK Widya Yahya Gadingrejo. 

Ha2 : Ada Pengaruh signifikan dari Reciprocal Teaching terhadap peningkatan 

hasil belajar gerak dasar guling belakang pada siswa Kelas X TKJ di 

SMK Widya Yahya Gadingrejo. 

H0:  Tidak ada Pengaruh yang signifikan dari Command Styles terhadap 

peningkatan hasil belajar gerak dasar guling belakang pada siswa Kelas 

X TKJ di SMK Widya Yahya Gadingrejo. 

Ha3: Ada Pengaruh yang signifikan dari Command Styles terhadap peningkatan 

hasil belajar gerak dasar guling belakang pada siswa Kelas X TKJ di 

SMK Widya Yahya Gadingrejo. 


