
 
 
 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perseorangan atau 

anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan 

jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, 

kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan pembentukan watak, serta kepribadian yang 

harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. 

(Kurikulum Penjas, 2004). 

 
Muhajir (2007: 8) menjelaskan bahwa Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 

merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan 

motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-

sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 

 
Disinilah pentingnya pendidikan jasmani, pendidikan jasmani menyediakan ruang untuk 

belajar menjelajahi lingkungan, mencoba kegiatan yang sesuai minat anak dan menggali 

potensi dirinya. Melalui pendidikan jasmani anak-anak menemukan saluran yang tepat untuk 

memenuhi kebutuhannya akan gerak, menyalurkan energi yang berlebihan agar tidak 

mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak, menanamkan dasar-dasar 

keterampilan yang berguna dan merangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh, 

meliputi aspek fisik, mental, emosi, sosial dan moral. 



 
Menurut Arma Abdullah dan Agusmanaji (1994) secara ringkas manfaat yang diperoleh bila 

berpartisipasi secara aktif dalam program kegiatan pendidikan jasmani khusus adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat bagi jasmani 

Aktifitas jasmani penting bagi perkembangan maksimal dari jasmani. Melalui program 

pendidikan jasmani yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik pertumbuhan 

jarring-jaring otot dan tulang rangsang. 

2. Manfaat bagi ketrampilan gerak 

Banyak faktor termasuk belajar dan latihan mempengaruhi perkembangan dan 

keterampilan gerak. Guru yang professional dan berkemampuan dapat membantu tiap 

anak mengembangkan secara paling efisien koordinasi otot syaraf (neuromuscular), 

keterampilan gerak dan gerak-gerak kreatif. 

3. Manfaat bagi kesegaran 

Melalui satu program Pendidikan Jasmani yang seimbang, kekuatan tubuh, daya tahan, 

kelentukan dan mobilitas dapat dikembangkan dan dipertahankan serta dapat membantu 

anak mengembangkan tingkat kesegarannya yang optimal untuk kehidupan sehari-hari. 

4. Manfaat emosional 

Sebagian besar dari aktivitas jasmani melibatkan emosi. Misalnya dalam waktu yang 

relatif singkat, sikap anak dapat berubah dari sangat kecewa kegembiraan. Anak belajar 

untuk menguasai emosinya dan perilaku lainnya dengan baik melalui bimbingan dari 

guru Pendidikan Jasmani dan peraturan dalam tiap jenis permainan. 

5. Manfaat sosial 



Pendidikan Jasmani dapat membantu anak belajar dengan cara yang diinginkan untuk 

berhubungan berinteraksi dengan orang lain untuk mengembangkan nilai-nilai moral 

yang dipandang baik oleh masyarakat. Pendidikan Jasmani memberikan kesempatan  

untuk berinteraksi sosial dalam lingkungan yang berfariasi, dan dapat membantu baik 

anak berkelainan maupun yang tanpa kelainan belajar menerima perbedaan individual 

dari manusia. 

 
B. Belajar Gerak 

Belajar merupakan suatu usaha untuk menambah dan mengumpulkan berbagai pengalaman 

tentang ilmu pengtahuan. Belajar juga sebuah proses yang sering diartikan penambahan 

pengetahuan. Gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi 

keposisi lain yang dapat diamati secara objektif dalam suatu dimensi ruang dan waktu. 

Belajar gerak adalah belajara yang diwujudkan melalui respon-respon moskular dan 

diekspresikan dalam gerakan tubuh. Proses belajar gerak berbentuk kegiatan mengamati 

gerakan dan kemudian mencoba menirukan berulang-ulang, menerapkan pola-pola gerak 

tertentu pada sitiasi tertentu yang dihadapi dan juga dalam bentuk kegiatan menciptakan 

pola-pola gerak baru untuk tujuan-tujua tertentu. (Sugiyanto:1993:3) 

Seseorang akan melakukan gerakan tertenu apabila mempunyai kemauan untuk bergerak dan 

merasa perlu untuk melakukan gerakan, akan melakukan suatu gerakan apabila mengerti 

gerakan apa yang harus dilakukan, dan gerakan tertentu itu bila terwujud apabila fisik 

memiliki cukup kemampuan untuk bergerak. (Sugiyanto, 1993:3) 

 
Menurut Lutan (1988) belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen 

pada diri seseorang yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan dan dapat diamati 



melalui penampilannya. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar memiliki pengertian 

yang luas, bisa berupa keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun sikap. Menurut Bloom 

dalam Lutan (1988: 102) perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat dikelompokkan 

ke dalam 3 ranah, yaitu: a) kognitif, b) afektif, c) psikomotor. 

 
Tugas utama dari belajar gerak adalah penerimaan segala informasi yang relevan tentang 

gerakan-gerakan yang dipelajari, kemudian mengolah dan menyusun informasi tersebut 

memungkinkan suatu realisasi secara optimal.Dengan demikian tugas utama peserta didik 

dalam proses belajar gerak adalah menerima dan menginterprestasikan informasi tentang 

gerakan-gerakan yang akan dipelajari kemudian mengolah dan menginformasikan informasi 

tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan realisasi gerakan secara optimal dalam 

bentuk keterampilan. 

 
C. Tahapan Belajar Gerak 

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 tahaf 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.  

 
Dan untuk mempelajari gerak maka guru Pendidikan Jasmani perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Kesiapan belajar. Bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan hukum kesiapan. Anak 

yang lebih siap akan lebih unggul dalam menerima pembelajaran. (Arma Abdullah, 1994) 



2. Menurut Lutan (1988) dalam mempelajari gerak faktor kesempatan belajar merupakan 

hal yang penting. 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. 

3. 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. (Arma Abdullah, 1994) 

4. 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. 

5. 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. 

6. Motivasi. Besar kecilnya semangat usaha seseorang tergantung pada besar kecilnya 

motivasi yang dimilikinya. 

 
D. Keterampilan Gerak Dasar 

Keterampilan adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang berupa bakat atau kemampuan untuk 

melakukan suatu yang dapat menghasilkan, baik berupa gerak maupun kerajinan yang dapat 



dimanfaatkan.Keterampilan motorik (gerak) adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

secara efisien dan efektif, keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar yaitu dengan 

cara memahami gerakan dan melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang disertai 

dengan kesadaran berfikir akan benar atau tidaknya gerakan yang dilakukan. Dan dalam 

belajar motorik ( gerak ) diwujudkan melalui respon-respon muscular yang diekspresikan 

melalui gerak tubuh.  

 
Keterampilan gerak dasar merupakan pola gerak yang perkembangannya sejalan dengan 

pertumbuhan dan tingkat kematangan. Keterampilan gerak dasar inilah yang menjadi dasar 

untuk ketangkasan yang lebih kompleks. Lutan (1988) membagi tiga gerakan dasar yaitu, 1) 

lokomotor, (2) gerak non lokomotor, (3) manipulatif. 

 
Lutan (1988) mendefinisikan gerak lokomotor adalah gerak yang digunakan untuk 

memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat misalnya: jalan, lompat atau berguling. Gerak 

non lokomotor adalah keterampilan yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh dari 

tempatnya, misalnya melenting, mendorong dan menarik. Sedangkan gerak manipualtif 

adalah keterampilan memainkan suatu proyek dilakukan dengan kaki maupun dengan tangan 

atau bagian tubuh yang lain, misalnya menendang bola. 

 
Dalam proses untuk menyempurnakan suatu keterampilan motorik menurut Fitts (1964) : Fitts 

dan Dosner (1967) dalam Lutan (1988) berlangsung dalam tiga tahapan yaitu : a) Tahap 

kognitif, b) Tahap fiksasi, dan c) Tahap otomatis. Menurut Lutan (1988: 101) dalam 

menyempurnakan suatu keterampilan motorik dapat berlangsung dalam tiga tahapan yaitu 

terdiri dari : 

1. Tahap Kognitif 



Merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan motorik. Dalam  tahap ini peserta 

didik harus memahami mengenai hakikat kegiatan yang akan dilakukan. Peserta didik harus 

memeperoleh gambaran yang jelas baik secara verbal maupun visual mengenai tugas gerakan 

atau model teknik yang kan dipelajari agar dapat membuat rencana pelaksanaan yang tepat. 

2. Tahap Fiksasi 

Pada tahap ini pengembangan keterampilan dilakukan peserta didik melalui tahap praktek 

secara teratur agar perubahan perilaku gerak menjadi permanen. Selama latihan peserta didik 

membutuhkan semangat dan umpan balik untuk mengetahui apa yang dilakukan itu benar atau 

salah. Lebih penting lagi peserta didik dapat mengkoreksi kesalahan. Pola gerakan sudah 

sampai pada taraf merangkaikan urutan-urutan gerakan yang didapatkan secara keseluruhan dan 

harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga penguasaan terhadap gerakan akan semakin 

meningkat. 

3. Tahap Otomatis 

Setelah peserta didik melakukan latihan dalam jangka waktu yang relatif lama, maka akan 

memasuki tahap otomatis. Secara fisiologis hal ini dapat diartikan bahwa pada diri anak telah 

terjadi suatu kondisi reflek bersyarat, yaitu terjadinya pengerahan  tenaga mendekati pola 

gerak reflek yang sangat efisien dan hanya akan melibatkan unsur motor unit yang benar-benar 

diperlukan untuk gerakan yang diinginkan. Pada tahap ini kontrol terhadap gerakan semakin 

tepat dan penampilan semakin konsisten dan cermat. 

 

E. Senam  

Senam merupakan olahraga yang sangat mengesankan karena menampilkan gerakan-gerakan 

yang menarik dan mengagumkan. Dahulu senam dilakukan dengan tujuan memperoleh 



kekuatan serta keindahan jasmani seseorang, khususnya kaum lelaki. Kata senam itupun 

berasal dari bahasa latin (Yunani) yaitu Gymnos yang berarti menim atau telanjang. 

Maksudnya adalah karena dalam melakukan latihan senam mereka tidak mengenakan busana 

atau telanjang agar lebih dapat bergerak dengan leluasa. Kemudian dengan berkembangnya 

zaman, lambat laun senam dilakukan dengan modern yaitu menggunakan palaian yang 

didesain khusus namun tetap menonjolkan unsur keindahan dalam gerakannya. 

 
Agus Mahendra (2001: 10) mengatakan bahwa senam merupakan aktivitas fisik yang dapat 

membantu mengoptimalkan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam sangat sesuai 

untuk mendapatkan penekanan di dalam program Pendidikan Jasmani, terutama karena 

tuntutan fisik yang dipersyaratkannya, seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh 

bagian tubuh. Di samping itu, senam juga besar sumbangannya pada perkembangan gerak 

fundamental yang penting bagi aktivitas fisik cabang olahraga lain, terutama dalam hal 

bagaimana mengontrol sikap dan gerak secara efektif dan efisien. 

 
Menurut Peter H.werner (1994)dalam Agus Mahendra (2001: 13) mengatakan bahwa senam 

dapat diartikan sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai atau pada alat yang di rancang untuk 

meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh. Jadi 

fokusnya adalah tubuh bukan alatnya, bukan pola geraknya, karena gerak apapun yang 

digunakan tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas fisik serta penguasaan 

pengontrolannya.  

Dalam Muhajir (2007: 202) dijelaskan secara umum menurut FIG (Federation International 

de Gymnastique) senam dibedakan menjadi 6 macam yaitu senam artistik (arsistic 

gymnastics), senam ritmik sportif (sportive rythmic gymnastics), senam akrobatik (acrobatic 



gymnastics), senam aerobik sport (sport gymnastics), senam trompolin (trompolinning 

gymnastics), dan senam umum (general gymnastics). 

 
Senam itu sendiri merupakan kegiatan yang paling bermanfaat untuk mengembangkan 

komponen fisik seperti daya tahan otot, kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan dan 

keseimbangan. Senam juga dapat menyumbangkan pengayaan perbendaharaan gerak 

pelakunya. Dengan dasar-dasar senam akan sangat baik untuk mengembangkan pelurusan 

tubuh, penguasaan dan kesadaran tubuh secara umum sehingga siswa mampu menggunakan 

kemampuan berpikir kreatifnya, dan menguasai  keterampilan-keterampilan senam. 

 
Dalam kurikulum Penjas (2004) bahwa pada pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah, 

aktivitas senam berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan seperti: senam 

ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, senam lantai, dan 

aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk melatih keberanian, kapasitas diri, dan 

pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di 

dalamanya.Aktivitas senam ini diterapkan pada kegiatan pembelajaran senam yang sasaran 

utamanya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kependidikan. Dalam senam 

kependidikan, senam seharusnya diartikan sebagai istilah umum untuk berbagai macam 

kegiatan fisik yang didalamnya anak mampu medemonstrasikan, dengan melawan gaya atau 

kekuatan alam, kemampuan untuk menguasai tubuhnya secara meyakinkan dalam situasi 

yang berbeda-beda. Dengan begitu, kegiatan senam pendidikan tidak hanya berisi 

keterampilan akrobatik semata, melainkan menjangkau kegiatan-kegiatan latihan yang 

mengguankan permainan, lomba, serta pengembangan fisik khusus untuk memperbaiki 

postur tubuh.  



F. Back Extention 

Menurut Agus Mahendra (2001: 269) back extention atau sering juga disebut stutz, 

sebenarnya merupakan sebuah variasi dari guling belakang. Maksudnya, dapat dikatakan 

bahwa gerakan ini adalah gerakan guling belakang yang diakhiri dengan sikap handstand 

sesaat, sebelum kemudian turun kembali ke sikap berdiri tegak. Dalam pembelajaran back 

extention, dapat diberikan bantuan pada fase pencapaian posisi handstand dengan menangkap 

lutut siswa dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas. Posisi awal pemberi bantuan 

berdiri di samping belakang pesenam, sehingga ketika siswa berguling kebelakang, posisi 

pemberi bantuan persis di samping siswa. 

 

Gambar 1. Gerakan Back Extention. 

 

Mekanika dalam pelaksanaan back extention adalah sebagi berikut : 

1. Bagian pertama dari guling belakangnya ditampilkan dengan kaki lurus, sehingga diperoleh 

momentum ke belakang yang cukup besar. 

2. Ekstensi (pelurusan) panggul yang cepat ke atas perlu dilakukan ketika punggung bagian atas 

menyentuh lantai untuk membantu meringankan dorongan lengan ke posisi lengan lurus.  



3. Ekstensi lengan yang cepat perlu dilakukan lebih dini dari pada pelaksanaan guling belakang 

biasa. 

 
Adapun cara melakukan back extention adalah sebagai berikut : 

1. Sikap permulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan, kaki rapat. 

2. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. 

3. Pada saat kaki di dorong ke belakang, kedua tangan segera menopang badan terangkat ke 

atas semudian melakukan gerakan handstand. 

4. Kemudian turunkan kaki satu persatu dan sikap kembali siap. 

 

G. Media Visual 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru agar mampu menggunakan 

media ataupun alat-alat bantu yang dapat disediakan oleh sekolah dan sekurang-kurangnya 

guru dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana dan 

bersahaja tetapi dapat membantu dalam pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan.Dari 

bermacam-macam teknik mengajar, ada yang menekankan pada peranan guru yang utama 

dalam pelaksanaan penyajian materi, tetapi adapula yang menekankan pada media hasil 

teknologi modern seperti video, proyektor, OHP dan gambar lainnya. Namun kesemuanya itu 

dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 
Hamalik dalam Azhar Arsyad (2005: 15) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 



pembelajaran akan sangat membantu efektivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan 

dan isi pelajaran saat itu.  

 
Sudjana dan Rivai dalam Azhar Arsyad (2005: 24-25) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu : 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 
belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa 
dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 
penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 
tenaga. 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab aktivitasnya mengamati, 
melakukan,mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

 
Azhar Arsyad (2005: 5-16) Salah satu fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata 

dan diciptakan oleh guru. Hamalik (1986) dalam Azhar Arsyad (2005) mengemukakan 

bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar-mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan danisi pelajaran saat itu. Disamping membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi.  

 



Menurut Amir Hamzah (1988: 26) penekanan media belajar terdapat pada visual dan audio. 

Klasifikasi alat-alat audio visual adalah sebagai berikut : 

1. Alat-alat audio, yaitu alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. Contoh : tape 

recorder dan radio. 

2. Alat-alat visual, yaitu alat-alat yang dapat diperlihatkan rupa atau bentuk, yang kita kenal 

sebagai alat peraga. Alat-alat visual atau alat peraga ini terbagi atas: 

a. Alat visual dua dimensi 

1. Alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan. Contoh : gambar 

di atas kertas atau karton, gambar yang diproyeksikan dengan OHP, lembaran 

balik, wayang beber, grafik, diagram, bagan, poster, gambar hasil cetak saring dan 

foto. 

2. Alat-alat dua dimensi pada bidang yang transparan. Contoh : slaid, filmstrip, 

lembaran transparan untuk OHP. 

b. Alat visual tiga dimensi disebut tiga dimensi karena mempunyai ukuran panjang, 

lebar dan tinggi. Contoh : benda asli, model, contoh barang atau specimen, alat tiruan 

sederhana atau mock-uo. Termasuk di dalamnya diorama, pameran dan bak pasir.  

3. Alat-alat audio-visual, yaitu alat-alat yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu 

unit. Contoh : film bersuara dan televise 

 
Menurut Amir Hamzah (1988: 12) yang berkenaan dengan alat-alat visual saja ada yang 

memberikan batasan atau definisi sebagai berikut : 

 Pendidikan visual artinya tidak lain daripada penyajian pengetahuan melalui 

“pengalaman melihat” 



 Pendidikan visual adalah suatu metoda untuk menyampaikan informasi berdasarkan 

prinsip psikologis yang menyatakan bahwa seseorang memperoleh pengertian yang lebih 

baik dalam sesuatu yang dilihat daripada seseuatu yang didengar atau dibaca. 

 
Menurut beberapa faktor filsafat dan sejarah pendidikan, apa yang kita ketahui tepatnya 

pengetahuan yang disalurkan ke otak melalui satu indera atau lebih. Banyak ahli yang 

berpendapat, bahwa 75% dari pengetahuan manusia sampai ke otaknya melalui mata, dan 

selebihnya melalui pendengaran dan indera-indera yang lain. Levie (1975) dalam Azhar 

Arsyad (2005: 9) menerangkan berdasarkan hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus 

gambar dan stimulus kata atau visual dan verbal, perbandingan hasil belajar melalui indera 

pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaannya. Kurang lebih 90% hasil belajar 

seseorang diperoleh melalui indera pandang, dan hanya sekitar 5 % diperoleh melalui indera 

dengar dan 5% lagi dengan indera lainnya (Baugh dalam Achsin, 1986). 

 
Azhar Arsyad (2005: 16-17) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya 

media visual, yaitu  

a) Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. Seringkali 

pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran dikarenakan materi 

tersebut kurang disenangi oleh siswa sehingga mereka tidak memperhatikan.  

b) Fungsi afektif, dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar teks yang 

bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. 



c) Fungsi kognitif, dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan 

bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau gerakan yang terlihat pada gambar.  

d) Fungsi kompensatoris, yaitu mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima 

dan memahami isi pelajaran yang diterangkan secara verbal. 

 
H. Penggunaan Media Visual dalam Pembelajaran Back Extention 

 

Dari bermacam-macam teknik mengajar, ada yang menekankan pada peranan guru yang 

utama dalam pelaksanaan penyajian materi, tetapi adapula yang menekankan pada media 

hasil teknologi modern seperti video, proyektor, OHP dan gambar lainnya. Pada penelitian 

ini peneliti akan menggunakan dua buah media visual untuk mempermudah pembelajaran 

gerak dasar back extention pada siswa, adapun media yang digunakan adalah gambar OHP 

dan video. 

1. Gambar OHP 

Menurut Azhar Arsyad (2005: 115) tujuan utama penampilan gambar adalah untuk 

memvisualisasikan konsep gerakan yang ingin disampaikan kepada siswa. Seorang guru 

dapat membuat gambar sederhana yang merupakan sketsa atau gambar garis. Gambar ini 

bisa langsung dibuat pada kertas transparan atau digambar pada kertas biasa kemudian 

difotocopy pada kertas transparan agar bisa ditayangkan lewat OHP. 

Menurut Subagiyo (2007: 8.24) bahwa pemanfaatan gambar pada lembar bening atau 

transparan dalam proses belajar-mengajar adalah untuk memperjelas apa yang 

disampaikan oleh penyaji atau yang menyampaikan informasi kepada sasaran/ anak 

didik.  

 



Peneliti menyiapkan gambar-gambar back extention dalam bentuk slide pada kertas 

transparan agar dapat ditayangkan dengan OHP. Jika pada karton gambar dilakukan 

dengan manual, maka pada siklus ini gambar yang lebih bagus dapat ditampilkan dengan 

lebih besar sehingga lebih jelas dilihat oleh siswa. Dengan menampilkan gambar ini 

siswa diharapkan akan mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dipelajari.  

 

 
 

Gambar 2. Slide Gambar Back Extention Dengan OHP. 

2. Video 

Pemberian materi dengan menampilkan gambar hidup diharapkan akan memberikan 

penyajian yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Video gerakan 

back extention yang dilakukan oleh siswa pada siklus satu akan menjadi video yang akan 

ditunjukkan pada siklus kedua. Tujuan penggunaan video adalah agar siswa dapat melihat 

sendiri kesalahan apa yang masih dilakukan oleh nya dan teman-temannya. Diharapkan 

dengan mengetahui bagian yang salah maka siswa akan merespon dengan memperbaiki 

gerakan yang salah dan juga dapat membantu temannya untuk memperbaiki gerakan back 

extention. 

 



Selain rekaman siswa itu sendiri, video bisa juga menayangkan atlet yang melakukan 

latihan gerak dasar back extention, mulai dari gerakan persiapan, pelaksanaan dan gerak 

lanjut. Agar rekaman dapat ditampilkan kepada siswa dan diamati, video diproyeksikan 

kelayar lebar melalui proyektor. 

 

Gambar 3. Proyektor Untuk Penayangan Video. 

 

I. Kondisi Fisik 

Menurut M. Sajoto (1995) kondisi fisik merupakan salah satu aspek latihan yang paling 

dasar untuk dilatih dan di tingkatkan, untuk mendapatkan kondisi fisik yang baik diperlukan 

persiapan latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kondisi fisik, daya tahan 

merupakan salah satu komponen fisik yang sangat penting untuk dilatih dan ditingkatkan 

menjadi stamina dalam upaya mencapai prestasi yang optimal. Aspek-aspek kondisi fisik 

yang ada dalam peningkatan gerak dasar back extention meliputi :  

1. Kekuatan (strength) adalah komponen fisik seseorang tentang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

2. Daya ledak otot (muscular power) kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kemampuan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya.  



3. Daya lentur (flexibility) seseoraang dalam penyesuaian diri dalam aktifitas dengan 

penguluran tubuh yang luas.  

4. Koordinasi (coordination) adalah kemampuan seseorang mengintegrasi berbagai gerakan 

berbeda kedalam pola gerakan tunggal secara efektif.  

5. Keseimbangan (balance) Kemampuan seseorang mengendalikan organ- organ saraf otot.  

 
J. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa iu sendiri tidak terlepas dari peranan guru dalam 

memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan 

siswa. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan sangat membantu dalam tercapainya 

efektivitas suatu pembelajaran. Peneliti menekankan pemilihan bantuan pembelajaran 

dengan penggunaan media hasil teknologi modern visual seperti video, proyektor, OHP dan 

gambar lainnya dengan harapan penggunaan metode, teknik maupun model pembelajran 

yang tepat akan tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 
Back extention merupakan salah satu materi pelajaran Pendidikan Jasmani yang harus 

dikuasai oleh siswa. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Jasmani 

diharapkan siswa mampu mempraktikkan gerak dasar back extention dengan baik dan benar. 

Back extention adalah gerakan guling belakang yang diakhiri dengan sikap handstand sesaat, 

sebelum kemudian turun kembali ke sikap berdiri tegak. Asapun mekanika dalam 

pelaksanaan back extention adalah guling belakang dengan kaki lurus, sehingga diperoleh 

momentum ke belakang yang cukup besar. Kemudian pelurusan panggul dan lengan cepat ke 

atas ketika punggung bagian atas menyentuh lantai untuk membantu meringankan dorongan 

lengan ke posisi lengan lurus.  



 
Saat pembelajaran senam, yaitu back extention guru menemukan kendala untuk 

memodifikasi pembelajaran agar lebih menarik atau tidak monoton. Pembelajaran senam 

yang anya dilakukan dengan demonstrasi oleh guru masih belum memotivasi siswa agar 

tertarik dan melakukantugas gerak dengan serius sehingga masih banyak siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. Maka dengan inilah peneliti merasaperlu menempuh 

pendekatan baru dengan menerapkan serta memanfaatkan media atau alat bantu 

pembelajaran yang belum dipergunakan saat proses pembelajaran sehingga anak dapat 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan belajar yang khusus.  

 
Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa menggunakan media visual untuk mengajarkan 

konsep gerak pada diri siswa dapat dapat membantu dan juga memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran senam. Penggunaan media-media pembantu akan menarik karena 

siswa merasakan hal yang baru. Sehingga pada akhirnya siswa akan melakukan tugas gerak 

dengan konsep mendalam dan tercapailah efektivitas pembelajaran karena siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar. 

 

K. Hipotesis Tindakan 

Menurut Kunandar (2009: 89) bahwa hipotesis dalam penelitian tindakan bukan hipotesis 

perbedaan atau hubungan melainkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis memuat 

tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Adapun rumusan 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah : 



Ha1    :  Dengan penggunaan media visual berupa gambar pada slide dengan OHP dapat 

meningkatkan keterampilan gerak dasarback extention pada siswa kelas X-D di 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar tahun pelajaran 2011/2012. 

Ha2    :  Dengan penggunaan media visual berupa video dengan proyektor dapat 

meningkatkan keterampilan gerak dasarback extention pada siswa kelas X-D di 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar tahun pelajaran 2011/2012. 
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