
 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah upaya yang dikerjakan secara sadar oleh manusia untuk meningkatkan 

kualitas manusia untuk bersaing dalam membangun taraf hidup bangsa dan negara. Pada negara-

negara yang baru berkembang pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena baik 

tidaknya hasil pendidikan tersebut akan dapat berpengaruh pada maju atau tidaknya suatu bangsa 

dan negara. 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup dengan 

kata lain dimulai dari sejak dini hingga akhir hayat. Pendidikan  adalah semua kegiatan dan 

usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan 

keterampilannya kepada generasi muda baik sengaja maupun tidak sengaja. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas manusia tersebut adalah melalui  pendidikan  

jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, 

bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani dan keterampilan berpikir psikis.  

Dalam pelaksanaannya, aktifitas jasmani dipakai sebagai wahana atau pengalaman belajar, dan 

melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan  

berkembang untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan 

melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 



 
Mata pelajaran Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai (sikap-

mental-emosional-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk 

merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Untuk itu dalam Pendidikan 

Jasmani diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan penggunaannya dapat disesuaikan 

dengan karakteristik siswa yang menggunakannya agar guru dapat memberikan materi pelajaran 

dengan baik dan siswa mampu menguasai tugas gerak pada berbagai cabang olahraga, 

meningkatkan kualitas unjuk kerja         (performance) dan kemampuan belajar dan 

kesehatannya.  

Tujuan pendidikan jasmani meliputi, (1) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial, (2) 

mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar 

yang mendorong partisifasinya dalam aneka aktivitas pendidikan jasmani, dan (3) 

mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisifasi dalam aktivitas jasmani baik secara 

kelompok maupun perorangan.  

 
Berkaitan dengan implementasi Standar Nasional Pendidikan, sekolah diberi kewenangan untuk 

menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lengkap dengan silabusnya namun 

tetap mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

 
Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan yang perlu didesentralisasikan dalam 

pengembangannya perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain tuntutan kebutuhan siswa, 

keadaan dan kondisi sekolah, serta kondisi daerah. Kurikulum merupakan seperangkat rencana 



dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

 

Pendidikan Jasmani suatu pendidikan yang dilakukan dengan sarana jasmani, yakni aktivitas 

jasmani yang pada umumnya dilakukan dengan tempo yang cukup tinggi dan terutama gerakan-

gerakan besar ketangkasan dan keterampilan yang tidak perlu terlalu tepat terlalu halus dan 

sempurna atau berkualitas tinggi diperoleh manfaat bagi anak didik. Meskipun sarana 

pemdidikan tersebut fiskal, manfaat bagi anak-anak didik mencakup bidang-bidang non fisik 

intelektual, sosial, estetik dalam kawasan-kawasan kognitif maupun efektif 

 

Dengan perkataan lain, pendidikan jasmani berusaha untuk mengembangkan pribadi secara 

keseluruhan dengan sarana jasmani yang merupakan saham khususnya yang tidak diperoleh dari 

usaha-usaha pendidikan yang lain. Karena hasil pendidikan dan pengalaman jasmani tidak 

terbatas pada perkembangan tubuh atau fisik, istilah jasmani harus dipandang dalam kerangkan 

yang lebih abstrak, lebih luas sebagai satu keadaan kondisi jiwa dan raga. Pendidikan jasmani 

berkewajiban meningkatkan jiwa dan raga yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-

hari seseorang atau keseluruhan pribadi seseorang. Pendidikan jasmani menggunakan 

pendekatan keseluruhan yang mencakup semua kawasan baik organik, motorik, kognitif maupun 

afektif. 

 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, 



keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan 

moral melalui aktifitas jasmani dan olahraga. 

 

Pendikan jasmani berkaitan erat dengan gerak dasar senam lantai dimana senam lantai adalah 

salah satu bahan ajar yang diterapkan oleh pendidik ke peserta didik. Senam lantai pada saat ini 

adalah suatu bahan pendidikan untuk melakukan aktifitas pembelajaran yang dilakukan terhadap 

peserta didik  adapun gerak dasar yang diterapkan adalah gerakan rool depan dan belakang, 

lompat harimaudan  meroda. 

 

Berdasarkan hasil obeservasi di SMA Negeri 6 Bandar Lampung, pada saat pembelajaran 

pendidikan jasmani materi pembelajaran senam lantai, ternyata penguasaan gerak dasar lompat 

harimau pada siswa relatif rendah, kenyataan ini ditunjukan dengan  masih banyak  siswa tidak 

berani melakukan gerakan lompat harimau. Namun, bila dianalisis lebih jauh lagi mengenai 

gerak dasar lompat harimau gerak tersebut memerlukan koordinasi gerak yang komplek dari 

seluruh anggota tubuh mulai dari lengan sampai dengan tungkai. Disisi lain, tugas gerak lompat 

harimau menuntut unsur keberaniaan anak dalam melakukanya. Berkaitan dengan persoalan 

diatas, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran senam lantai yaitu keterampilan gerak dasar 

senam lantai perlu dicari dan diterapkan suatu alat bantu yang diduga memiliki tingkat efektifitas 

pembelajaran yang lebih baik yaitu dengan melakukan penelitian efektifitas pembelajaran senam 

lantai lompat harimaudengan alat bantu simpai. 

 



Banyak pengaruh latian alat bantu yang dapat digunakan untuk mengajarkan suatu keterampilan 

gerak dasar senam lantai  dan sesuai karakteristik yang terdapat pada gerak dasar lompat 

harimau, dalam penelitian ini akan difokuskan pada alat bantu simpai. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut  alat bantu simpai digunakan untuk membantu peserta didik 

memunculkan keberanianya dan memacu keinginan atau ketertarikanya  peserta didik untuk 

melakukan gerakan lompat harimau 

 

 

 

 

 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dapat diindentifikasi sebagai 

berikut : 

1. Penguasaan keterampilan anak melakukan gerakan lompat harimaubelum dapat 

dilakukan dengan baik. 

2. Dalam melakukan gerakan anak belum memiliki keberanian  untuk melakukan gerakan 

lompat harimau. 

3. Rendahnya ketertarikan anak untuk melakukan gerakan lompat harimau. 

4. Belum adanya alat yang digunakan, guna meningkatkan pembelajaran  senam lantai. 

 

C. Batasan Masalah 

 



 Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis hanya 

membatasi masalah pada : 

1. Efektifitas pembelajaran senam lantai lompat harimaudengan alat bantu simpai. 

2. Hasil yang diteliti pada gerakan lompat harimauadalah keterampilan anak melakukan 

gerakan lompat harimau. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalahnya dapat disimpulkan : 

“Apakah ada  peningkatan gerak dasar lompat harimaudengan alat bantu simpai pada siswakelas 

XI IPS 2 SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada saat pembelajaran senam lantai” ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas alat bantu simpai dalam meningkatkan 

kemampuan gerak dasar lompat harimaupada siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan gerak dasar lompat harimau setelah 

menggunakan alat bantu. 

3. Sebagai salah satu model pembelajaran dalam senam lantai khususnya pada gerakan 

lompat harimau siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 



1. Bagi para pendidik hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

penyempurnaan dan peningkatan prestasi. 

2. Bagi siswa, dapat meningkatkan keterampilan tiger sprong. 

3. Bagi pendidik, dapat mengetahui tingkat keafektifan pembelajaran senam lantai dengan 

alat bantu simpai pada siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun 

ajaran 2012-2013. 

 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan SMA N 6 Bandar Lampung. 

2. Objek penelitian yang diamati adalah peningkatan pembelajaran lompat harimau  dengan 

menggunanakan alat bantu simpai pada siswa  kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Bandar 

Lampung. 

3.  Subjek penelitian yang diamati adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Bandar 

Lampung yang berjumlah 29 siswa, yaitu siswa 17 putra dan 12 siswa putri. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


