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I PENDAHULUAN 
 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan bagian dari pendidikan 

secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 

keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, 

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek hidup sehat, dan pengenalan 

lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang 

direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

 
Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur 

hidup. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang diajarkan di sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan. Pembekalan pengalaman belajar itu 

diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembang psikis yang lebih 

baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

 
Pendidikan jasmani, olahraga, dan  kesehatan adalah  media untuk mendorong 

pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan 

penalaran, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang 
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pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan pendidikan  jasmani, olahraga, dan  kesehatan harus 

lebih dikembangkan ke arah yang lebih optimal sehingga peserta didik akan lebih 

inovatif, terampil, kreatif, dan memiliki kesegaran jasmani dan kebiasan hidup 

sehat serta memiliki pengetahuan dan pemahaman gerak manusia. 

 
Senam (gymnastics) merupakan salah satu pokok bahasan dalam pendidikan 

jasmani selain atletik, permainan, dan prilaku hidup sehat. senam  dilakukan untuk 

menjaga kesehatan dan membuat pertumbuhan badan yang harmonis, pada 

mulanya tidak untuk dipertandingkan. Baru pada akhir abad ke-19, senam mulai 

dipertandingkan dan peraturan-peraturan dalam senam mulai ditentukan. Namun, 

senam dianggap sebagai suatu pertunjukan seni dari pada sebagai salah satu 

cabang olahraga. Pada saat itu pula, dibentuklah wadah senam internasional 

dengan nama Federation International de Gymnastique (FIG). Dari landasan itulah 

maka senam menjadi salah satu materi pokok dalam pendidikan jasmani karena 

senam memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, 

serta pembentukan karakter dan kepribadian anak terurama ketrampilan gerak 

anak. 

 
Adapun sejarah senam di Mesir Kuno pada masa kebudayaan Minoan, Para ahli 

berpendapat bahwa berdasarkan penemuan-penemuan pada peninggalan bangsa 

Mesir kuno yang terdapat dalam piramida-piramida, senam telah menjadi 

kebudayaan penduduk. Dalam hal ini dapat dilihat pada tulisan-tulisan, gambar-

gambar, relief dan mosaics. Bangsa Mesir menggemari perlombaan senam, 

latihannya banyak berbentuk senam lantai seperti tubling. Ada pula latihan 



 

 

3 

berbentuk yoga. Senam pertama kali merupakan gerakan akrobat yang dilakukan 

oleh laki-laki dan perempuan dalam seni lompat sapi sekitar 2000 tahun yang lalu  

 
Sedangkan senam di Indonesia mulai tumbuh ketika menjelang pesta olahraga 

Ganefo (Games of the New Emerging Forces) I di Jakarta pada 10-22 November 

1963. Sebelumnya, pada tanggal 14 Juli 1963 dibentuk Persatuan Senam 

Indonesia (Persani).           

 
Senam lantai merupakan senam yang dilakukan di atas lantai yang dilapisi karpet 

atau matras. Menurut jenisnya senam lantai terdiri dari guling depan (foreward 

roll), guling belakang (backward roll), salto belakang, salto depan, loncat harimau 

(tiger sprong), sikap lilin, berdiri dengan kedua tangan (handstand), lenting tangan 

(handspring), lenting tengkuk (neck headspring), meroda (cartwheel) dan sikap 

kayang.    

 
Senam lantai sebagai bagian integral dari Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan. Senam lantai merupakan olahraga yang sangat memerlukan daya 

tahan, kekuatan, kelentukan dan koordinasi yang baik agar tidak salah dalam 

melakukan gerakan, karena gerakan senam sangat rentan terhadap cedera. 

Demikian pula halnya dengan gerakan guling belakang yang salah satu gerakan 

senam lantai yang diajarkan pada tingkat Sekolah Dasar. 

 
Kesulitan dan rentannya terhadap cedera dalam melakukakan guling belakang 

merupakan permasalahan dalam penyampaian meteri, kegiatan belajar dan 

penggunaan metode mengajar, maka dalam proses belajar mengajar pendidikan 

jasmani yang saat ini berkembang masih senantiasa terpusat pada metode 
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ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan. Ada kecenderungan para guru 

pendidikan jasmani untuk selalu   menggunakan metode tersebut dalam 

mengajarkan keterampilan suatu cabang olahraga, khususnya kepada siswa di 

sekolah. 

 
Pada pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan  
 
kesehatan, khususnya materi guling belakang sebagai salah satu materi yang 

diajarkan di sekolah, sangat dibutuhkan kemampuan guru dalam mendesain model 

pembelajaran yang sederhana.Apabila guru kurang kreatif dan kurang inovatif 

dalam pembelajaran guling belakang, maka peserta didik akan cepat merasa bosan 

atau jenuh dan lelah, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan tidak akan 

tercapai dengan baik.  

 
Memahami hal tersebut di atas, maka muncul sorotan terhadap guru pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan bahwa para guru kurang kreatif mencari dan 

mendesain metode mengajar yang tepat untuk digunakan dalam mengajarkan 

materi pelajaran guling belakang. Keberhasilan proses belajar mengajar dalam 

bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan banyak tergantung pada guru 

yang melaksanakan tugas operasional di kelas. Hal-hal yang mempengaruhi 

tercapainya proses belajar mengajar yang baik di kelas antara lain: cara guru 

mengajar, cara guru memberikan motivasi, cara guru menggunakan alat peraga 

atau media pembelajaran serta penggunaan metode mengajar yang tepat, yang 

sesuai dengan kebutuhan dan materi pelajaran yang diajarkan.   

 
Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, penulis memiliki suatu gagasan  dalam 

penyampaian materi guling belakang dengan menggunakan alat bantu, sehingga  
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peserta didik dapat melakukan gerakan guling belakang  dengan baik dan benar. 

Penyajian dengan menggunakan alat bantu merupakan metode pembelajaran 

dimana siswa melakukan kegiatan-kegiatan belajar agar siswa memiliki 

ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari 

sehingga siswa lebih aktif dalam berlatih .  

 
Alat bantu wajar digunakan untuk melatih kecakapan motoris, misalnya berlatih 

musik, olah raga, dan menari. Sedangkan untuk melatih kecakapan mental, 

misalnya menghafal, menjumlah, mengali dan membagi “. 

 
Dari pengamatan dan observasi penulis di SD Negeri 1 Durian Payung dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan anak masih di bawah standar dengan 

nilai rata – rata kurang dari 65 atau tidak tuntas . 65 adalah patokan atau tolak 

ukur keberhasilan anak yang sekaligus merupakan criteria ketuntasan minimal 

(KKM). Dengan perincian diatas 86 % tidak tuntas dan 13% tuntas. Ini dapat di 

lihat dalam hasil pre test terlampir. 

 
Seharusnya data di atas sudah barang tentu apabila kita menggunakan alat bantu  

ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. 

Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi tetapi menjadi 

fasilisator belajar yaitu memberikan kemudahan bagi para peserta didik untuk 

belajar.  

 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan untuk menerapkan 

penggunaan alat bantu pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 
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guling belakang pada cabang senam dengan alat bantu pada siswa SD Negeri 1 

Durian Payung Bandar Lampung.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Adanya kesulitan yang sering dialami siswa dalam melaksanakan guling 

belakang. 

2. Kurangnya alat bantu untuk siswa melakukan senam lantai guling belakang 

pada siswa kelas V SD Negeri 1 Durian Payung Bandar lampung. 

3. Kurangnya keberanian siswa melakukan guling belakang  

 
C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan alat 

bantu dalam meningkatkan keterampilan guling belakang pada cabang olahraga 

senam. Hasil belajar guling belakang adalah hasil yang dicapai oleh siswa SD 

Negeri 1 durian payung Bandar Lampung setelah melakukan pembelajaran guling 

belakang dengan menggunakan alat bantu.        

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan maka dapat  dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

Apakah dengan menggunakan alat bantu dapat meningkatkan keterampilan guling 

belakang pada cabang senam siswa SD Negeri 1 Durian Payung Bandar 

Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran 

dengan penggunaan alat bantu dapat meningkatkan keterampilan guling belakang 

pada cabang olahraga senam siswa SD Negeri 1 Durian Payung. 

 
F. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Bagi Siswa  

- Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan gerakan guling 

belakang. 

- Dapat meningkatkan sikap kerja sama dalam proses pembelajaran. 

- Dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran.  

 

2. Manfaat Bagi Guru  

- Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

- Dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan alat bantu  

pembelajaran. 

- Dapat meningkatkan ketepatan dalam memilih alat bantu pembelajaran. 

- Dapat mendorong untuk selalu melakukan inovasi pembelajaran. 

 

3. Manfaat Bagi Pembaca 

- Dapat digunakan sebagai acuan awal bagi penelitian selanjutnya.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Hakekat Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

 
Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, 

dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional.  

 
Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran wajib yang 

diajarkan di tingkat SD/MI yang meliputi materi permainan dan olahraga, aktifitas 

pengembangan, uji diri, aktifitas ritmik, aktivitas air dan kesehatan. Pendidikan 

jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktifitas jasmani yang didesain 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan 

emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan 

afektif setiap siswa. sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan 

pengajaran. 

 
Menurut M. Syarif di dalam www. pojokpenjas.blogspot.com, adapun beberapa 

tujuan pendidikan jasmani antara lain: (1) meletakkan landasan karakter yang kuat 

melalui  
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internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, (2) membangun landasan  

kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks 

kemajemukan budaya, etnis dan agama,   (3) menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani, (4) mengembangkan 

sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan 

demokratis melalui aktivitas jasmani, (5) mengembangkan keterampilan gerak dan 

keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar 

kelas (Outdoor education), (6) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri 

dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola 

hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani, (7) mengembangkan keterampilan 

untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, (8) mengetahui dan 

memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, 

kebugaran, dan pola hidup sehat, (9) mampu mengisi waktu luang dengan 

aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.  

 
Di dalam www. pojokpenjas.blogspot.com, fungsi pendidikan jasmani adalah:      

(1) menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat 

memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk 

pengembangan keterampilan, (2) meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga 

maksimum yang dikeluarakn oleh otot atau kelompok otot, (3) meningkatkan 

daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam 

waktu yang lama, (4) meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu 

untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif 
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lama, (5) meningkatkan fleksibelitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien. 

 
Permainan dan olahraga terdiri dari berbagai jenis permainan dan olahraga baik 

terstruktur maupun tidak yang dilakukan secara perorangan maupun beregu. 

Dalam aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek pengetahuan yang relevan 

dan sistem nilai seperti; kerjasama, sportivitas, jujur, berfikir kritis, dan patuh 

pada peraturan yang berlaku. 

Aktivitas pengembangan berisi tentang kegiatan yang berfungsi untuk membentuk 

postur tubuh yang ideal dan pengembangan komponen kebugaran jasmani. Dalam 

aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti; kekuatan, daya tahan, 

keseimbangan, dan kelenturan tubuh, bentuk latihan yang dilakukan dalam 

aktivitas ini misalnya; pull-up, sit-up, back-up, push-up, squat-jump dan lain-lain.  

B. Hakekat Senam 

Selanjutnya Uji diri sering disebut juga dengan istilah senam ketangkasan yaitu 

merupakan kumpulan dari beberapa rumpun senam yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh yang baik melalui aktifitas uji diri. Aktivitas 

senam berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan seperti, 

senam lantai, senam alat dan aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk melatih 

keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan 

serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Senam merupakan cabang olahraga yang sangat menarik dan menyegarkan tubuh 

karena menampilkan gerakkan-gerakkan atraktif, erotis, dan mengagumkan. 
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Untuk menampilkan gerakkan yang indah dan sempurna pesenam membutukan 

keberanian, kepercayaan diri, daya tahan tubuh yang baik, kekuatan, ketangkasan, 

kelenturan, kecepatan, dan koordinasi gerak yang baik dengan penguasaan teknik-

teknik senam yang memadai.  

Senam biasa digunakan orang untuk rekreasi, relaksasi atau menenangkan pikiran, 

biasanya ada yang melakukannya di rumah, di tempat fitness, di gymnasium 

maupun di sekolah. Akan tetapi, senam bisa merupakan olahraga yang sangat 

berbahaya bila tidak dilakukan dengan teknik yang baik dan benar. Sekarang, 

sejak kecil banyak anak sudah terbiasa diajarkan senam, baik oleh orang tua, 

maupun oleh pengajar olahraga di sekolah. Senam sangat penting untuk 

pembentukan kelenturan tubuh, yang menjadi arti penting bagi kelangsungan 

hidup manusia. 

Senam adalah gerak badan (gimnastik) atau bersenam yaitu gerakkan yang 

menggelatkan anggota badan sehabis tidur (Poerwadarminta, 1995:910). 

Sedangkan Menurut Agus Mukholid (2004:151), senam dapat didefinisikan 

sebagai latihan jasmani yang diciptakan dengan sengaja, disusun secara sistematis 

dan dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk membentuk dan mengembangkan 

pribadi secara sadar dengan tujuan untuk membentuk dan mengembangkan 

pribadi secara harmonis.  

Senam adalah suatu usaha/ kegiatan/ gerak yang dilakukan secara teratur dan 

berurutan guna dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas tanpa ada 

kendala yang akan dihadapi. Lain halnya menurut Satrio Ahmad Y (2007:01), 

senam berasal dari bahasa yunani, yaitu gymnos yang artinya telanjang atau 
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Gymnasion yang artinya tempat latihan senam. Maka, senam berarti bermacam-

macam gerakan yang dilakukan oleh atlet dalam keadaan telanjang. 

Jadi dapat ditarik kesimpulkan dari beberapa kutipan di atas, maka senam adalah 

merupakan gerakan olah tubuh yang dilakukan oleh seseorang untuk 

meningkatkan kesegaran dan kebugaran tubuh yang dapat  dilakukan diberbagai 

tempat. 

C.  Jenis-Jenis Senam 

 

Adapun jenis-jenis senam yang dilakukan oleh peneliti menurut FIG (Federation 

Internationale de Gymnastiqua) senam dapat dikelompokkan menjadi: 

 
(1) Senam Artistik (Artistic Gymnastics) 

Senam artistik mulai menjadi bagian dari Olimpiade modern pada tahun 1896. 

perbandingan senam artistik diperuntukkan bagi putra dan putri. Senam 

artistik mulai ada di Indonesia pada saat menjelang pesta olahraga Gafeto 1 di 

Jakarta pada tahun 1963. Untuk itu pada tanggal 14 Juli 1963 dibentuk 

Persatuan Senam Indonesia (Persani), yang berfungsi menyiapkan para 

pesenamnya.  

 
Hal tersebut diprakarsai oleh tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia khususnya yang 

mempunyai keahlian pada olahraga senam. Dalam hal ini ada beberapa cabang 

senam artistik diantaranya yaitu: senam lantai, kuda-kuda lompat, kuda-kuda 

pelana, palang sejajar, palang bertingkat, palang tunggal, gelang-gelang, balok 

keseimbangan. 
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Adapun nomor-nomor senam artistik untuk putra dan putri, antara lain sebagai 

berikut: 

- Nomor Senam Putra 

Pada senam artistik putra ada enam nomor pertandingan, yaitu senam lantai, 

kuda-kuda lompat, kuda-kuda pelana, palang sejajar, palang tunggal, dan 

gelang-gelang.  

- Nomor Senam Putri 

Adapun senam artistik untuk putri ada empat nomor pertandingan, yaitu 

senam lantai, kuda-kuda lompat, balok keseimbangan, dan palang bertingkat. 

 

(2) Senam Ritmik (Sportive Rhythmic) 

Senam ritmik didefiniskan sebagai latihan bebas yang dilakukan secara 

berirama atau gerakkan senam yang dilakukan dengan menggunakan irama 

musik. Senam ritmik merupakan senam yang dilakukan untuk membina dan 

meningkatkan seni gerak, menyalurkan rasa seni atau keindahan.  

 
Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Alat 

yang biasanya digunakan adalah tali, pita, gada, bola, topi dan simpai. Dalam hal 

ini yang mencakup senam ritmik diantaranya yaitu: tali (rope), simpai, bola, gada 

(clubs) dan pita (ribbon). 

 
(3) Senam Umum (General Gymnastics) 

Senam umum adalah senam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang 

merupakan aktifitas bentuk tubuh yang diatur sedemikian rupa dengan 

beberapa pola gerak. Dalam hal ini, senam umum mencakup diantaranya 

yaitu: Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), Senam Tera, Senam Pagi Indonesia 

(SPI).    
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Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian senam lantai yang terdapat pada 

senam artistik. Senam lantai biasanya merupakan nomor pertama dalam 

pertandingan atas pertimbangan kesempatan bagi para pesenam untuk juga 

berlaku sebagai pemanasan karena gerakan-gerakannya tidak memerlukan tenaga 

otot yang luar biasa. Nomor ini mungkin merupakan tontonan yang paling 

mengasyikkan dibanding dengan alat-alat lain meskipun sebenarnya relatif 

berkembang paling baru. 

   
Senam lantai sangat populer terutama bagi penyelenggaraan secara massal yang 

dapat diikuti oleh ribuan peserta bersama-sama. Gerakan-gerakannya dapat 

dikerjakan secara seragam dan membentuk formasi-formasi yagn menarik dan 

mengesankan. Di negeri kita sekarang sedang digalakkan apa yang disebut senam 

pagi Indonesia. 

 
Senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas lantai yang dilapisi karpet atau 

matras  (Ahmad Y, 2007:01). Menurut Agus Mukholid (2004:151), senam lantai 

adalah salah satu bentuk senam ketangkasan yang dilakukan di matras dan tidak 

menggunakan peralatan khusus. 

  
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa senam lantai adalah salah satu gerakan 

senam yang dilakukan pada suatu tempat yang dilapisi oleh matras yang 

memerlukan daya tahan dan kelenturan.  

Adapun jenis-jenis senam lantai yang terdiri dari berbagai gerakan antara lain:  
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(1) Guling Depan (Forward Roll) 
 

Ialah gerakan sambil berjongkok tumpukkan kedua telapak tangan di samping 

telinga siku bengkok, tempelkan dagu kedada. Kedua kaki  lurus hingga posisi 

pinggul lebih tinggi dari bahu. Dorongkan pinggul ke depan hingga ke seluruh 

pundak mengenai lantai kemudian dorongkan ke depan dengan tangan tetap 

bengkok. Pada waktu berguling hampir posisi duduk cepat kedua tangan 

memeluk kedua lutut kembali ke posisi jongkok tegak.  

 
(2) Guling Belakang (Backward Roll) 

 
Ialah berguling ke belakang merupakan kebalikan dari guling ke depan. 

Gerakkan dimulai dari sikap jongkok telapak tangan ke atas, jari menunjuk ke 

belakang. Bergulinglah ke belakang dengan cara menggelinding kedua kaki 

lurus ke belakang. Jaga agar badan tetap bertekuk dengan kedua tangan 

menekan matras. 

 
(3) Kayang (Backbend)  

 
Ialah suatu keterampilan kelenturan tubuh. Mulailah dengan tidur terlentang 

pada matras, kedua kaki rapat dan lutut ditekuk. Dorong perut ke atas hingga 

badan melengkung. Tahan gerakkan tersebut selama 15 detik lalu kembali ke 

sikap semula. 

 
(4) Sikap Lilin (Candle Position) 

 
Adalah bentuk tubuh berbaring terlentang, kedua lengan rapat di samping 

badan, dan kedua tungkai lurus serta kedua kaki rapat. Angkat kedua tungkai 

lurus ke atas, kedua kaki lurus pula ke atas, angkat pinggul keatas, dan tahan 
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dengan kedua tangan, jaga keseimbangan punggung tetap menempel di 

matras. Pertahankan beberapa saat, kemudian kembali ke sikap awal. 

 
(5) Guling Lenting (Neckspring) 

 
Ialah bentuk gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi 

dilanjutkan melenting ke atas, kepala, bahu, pinggang, pinggul dan kedua 

tungkai serta kedua lengan ikut melenting ke atas pula, sampai pada kedua 

kaki mendarat bersamaan. 

 
(6) Berdiri Bertumpu Pada Kepala (Headstand) 

 
Adalah headstand termasuk pada senam lantai dalam bentuk keseimbangan. 

Mulailah dengan sikap jongkok kedua tangan diletakkan di depan dahi yang 

bertumpu pada lantai. Angkat kedua kaki secara perlahan kemudian luruskan 

dan rapatkan. Sikap akhir merupakan satu garis tegak lurus antara kepala, 

badan dan kaki. 

 
(7) Berdiri Dengan kedua Tangan (Handstand) 

 
Adalah suatu keterampilan keseimbangan yang penting dan membutuhkan 

kekuatan tubuh bagian atas yang kuat dan bahu yang lentur. Biasanya bentuk 

sikap berdiri dengan tumpuan kedua belah tangan.  

 
(8) Meroda Atau Rentang Kaki 

 
Adalah gerakkan ini dimulai dengan berdiri kedua tangan direntangkan keatas, 

telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak, kedua kaki dirapatkan. 

Tendangkan kaki kanan lurus ke samping dan gerakkanlah ke arah matras 

untuk mendapatkan momentum. Lengkungkan pinggul dan lutut kanan sambil 
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letakkan tangan kanan pada matras yang diikuti tangan kiri. Angkatlah kaki 

kiri ke atas dengan menghentakkan kaki kanan pada matras untuk bisa 

membuat sikap kangkang di atas kepala, kembalilah dengan kaki kiri 

kemudian kaki kanan dan sebaliknya dorongkan tangan anda agar bisa 

kembali berdiri tegak. 

 
Dari beberapa jenis-jenis senam lantai di atas, maka peneliti melakukan  

penelitian  pada gerakan roll belakang / guling belakang.    

  
D.  Guling Belakang (Roll Belakang ) 

 
 
  Pengertian Guling Belakang 

           
Guling belakang adalah gerakan berguling di lantai ke arah belakang (Utomo dan     

Suwandi, 2008:231). Sedangkan menurut Adisuyanto Aka (2009), guling 

belakang adalah aktifitas gerak tubuh dengan membulatkan badan sedemikian 

rupa hingga berguling ke arah sisi yang lain. 

Jadi, dapat disimpulkan guling belakang adalah gerakan berguling di lantai ke 

arah belakang  yang dilapisi matras dengan menggunakan teknik-teknik yang 

sempurna.  

 
Teknik Dasar Guling Belakang 
 
Dalam melakukan gerakan guling belakang seorang siswa harus memahami dan   
 
mengerti tentang gerakan yang akan dilakukannya, dengan demikian gerakan 

guling belakang dapat dilakukan dengan baik dan sempurna.  

 
Menurut Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia (1990:49), teknik dasar guling  
 
belakang adalah sebagai berkut: 
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(1) Sikap permulaan : 
 

Sambil berjongkok membelakangi matras dengan paha merapat di dada, kedua 

tangan berada di samping telingga dan kedua telapak tangan menghadap 

keatas. 

 
(2) Gerakan : 

       
Mengangkat kedua tumit, bersamaan dengan itu pinggul diturunkan dan 

langsung di gulingkan ke arah belakang. Kedua tangan menyentuh matras, 

dilanjutkan dengan menarik lutut ke arah kepala dibantu dengan dorongan 

kedua tangan sehingga badan berbentuk bulat dan langsung kembali jongkok 

menghadap ke arah semula.  

   
Jika teknik dasar belakang depan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Maka, 

akan mencapai gerakan guling belakang yang sempurna sesuai dengan yang 

harapkan.  

 
Cara Melakukan Gerakan Guling Belakang 
 
 
Gerakan guling belakang adalah bentuk gerakan mengguling ke belakang yang  
 
penggulingannya dimulai dari kaki, panggul bagian belakang, pinggang, 

punggung dan yang terakhir adalah bagian tengkuk dan telapak tangan. Gerakan 

tersebut merupakan hal terpenting dalam melakukan guling belakang. 

 
Rangkaian gerakan guling belakang adalah rangkaian gerak senam dari beberapa  
 
elemen atau unsur gerak senam lantai yang digabung menjadi suatu rangkaian 

gerak yang tidak terputus.  
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Dalam hal ini, ada beberapa cara untuk melakukan gerakan guling belakang, 

antara lain sebagai berikut: 

 
1. Guling  belakang dengan sikap permulaan jongkok  dapat dilakukan dengan 

 
cara jongkok membelakangi matras dengan paha merapat di dada, kedua  

 
tangan berada di samping telinga, dan kedua tangan menghadap ke atas. 

 
Kemudian angkat kedua tumit bersamaan dengan itu pinggul diturunkan dan  

 
langsung berguling ke belakang. Kedua tangan menyentuh matras, dilanjutkan  

 
dengan menarik lutut ke arah kepala dibantu dengan dorongan kedua tangan  

 
sehingga badan berbentuk bulat dan langsung kembali jongkok menghadap  

 
kea rah semula. 

 
 

2. Guling  belakang dengan sikap permulaan berdiri dapat dilakukan dengan cara  
 

berdiri tegak membelakangi matras, kedua kaki rapat, pandangan lurus  
 

ke depan, kemudian dari sikap berdiri terus mengambil sikap jongkok  
 

segera berguling ke belakang. Saat berguling kedua kaki lurus ke atas, diakhiri  
 

dengan sikap berdiri seperti semula.  
 
 

Kesalahan Yang Sering di Lakukan Pada Saat Guling Belakang 

 
Gerakan guling belakang merupakan gerakan kelenturan yang harus dikuasai 

seorang siswa dalam melakukannya, sehingga dalam menampilkankan gerakan 

guling belakang tidak terdapat kesalahan yang dapat mengurangi keindahan dan 

kesempurnaan gerakan.  

Adapun kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan guling 

belakang, antara lain sebagai berikut: 
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(1) Paha terbuka atau tidak merapat pada dada. 

(2) Kurangnya dorongan kaki saat berguling ke belakang.  

(3) Saat gerakan berguling ke belakang kedua tangan tidak ikut menolak.  

 
E. Ciri dan Kaidah Senam  

 
Dalam melakukan gerakan senam terdapat ciri-ciri dan kaidah senam, di dalam 

www. pojokpenjas.blogspot.com, adalah sebagai berikut: 

 
(1) Bahwa gerakan latihannya selalu dapat direncanakan, dipilih dan diciptakan 

oleh guru, pelatih bahkan pelaku sendiri.  

(2) Bahwa gerakan latihan terpilih itu harus disusun secara sistematis (merupakan 

suatu kebulatan latihan).  

(3) Penyusunan pemilihan gerakan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu 

sesuai dengan tujuan atau kebutuhan si pelaku. 

 
Dengan melihat ciri-ciri dan kaidah-kaidah tersebut, maka batasan mengenai 

senam dapat dirumuskan sebagai berikut : “Senam adalah latihan jasmani/ 

olahraga yang bentuk-bentuk gerakannya dipilih dan disusun secara sistematis 

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu sesuai dengan kebutuhan atau tujuan si 

penyusun”.  

 
Dari batasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pelaku, guru atau 

pelatih olahraga dapat menentukan tujuan, memilih dan menyusun latihannya 

sendiri sesuai dengan kebutuhan atau tujuannya.  
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F. Alat Bantu 
 

a. Pengertian  Alat Bantu 
 
Alat bantu adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dengan 

tujuan untuk meringankan dan mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan 

tersebut. (Melakukan Guling Belakang)  

 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa alat bantu adalah suatu 

alat yang digunakan guru kepada anak didiknya pada saat mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

  
Perlu diketahui bahwasannya tak ada satu alat bantupun yang lebih baik dari alat  
 
bantu yang lainnya. Hal ini disebabkan setiap alat bantu memiliki karakteristik  
 
tertentu dengan segala kelebihan dan kelemahannya masing-masing. 
 
 
Suatu alat bantu mungkin baik untuk satu tujuan, pokok bahasan, situasi dan 

kondisi tertentu tetapi belum tentu untuk yang lain. 

 
Pada kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam kelas ataupun di luar kelas  
 
biasanya dalam menyampaikan materi pemberajaran seorang guru menggunakan  
 
beberapa metode dalam menyampaikan suatu meteri tertentu, karena dengan 

variasi beberapa metode maka penyajian pengajaran akan lebih hidup. Contohnya, 

seorang guru mengajar di awal dengan menggunakan alat bantu yang paling 

mudah digunakan, kemudian di tengah materi guru memberikan contoh-contoh 

atau peragaan dengan demonstrasi menggunakan alat bantu yang lain yang tingkat  
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kesulitannya lebih tinggi dan di akhir materi seorang guru menggunakanalat bantu 

yang lebih sulit lagi. 

Dengan demikian tidak hanya guru yang berperan aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar melainkan siswa pun termotifasi untuk berperan aktif.  

Alat bantu pembelajaran merupakan hal yang sangat berperan penting pada saat 

menyampaian materi kepada siswa. dengan demikian alat bantu atau alat peraga 

pembelajaran harus dimiliki seorang guru dalam memberikan inovasi dan kreasi 

yang dapat menumbuhkan imajinasi seorang siswa pada saat belajar.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat bantu atau alat peraga adalah suatu alat yang 

digunakan guru kepada anak didiknya pada saat mengajar agar mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

  
G. Fungsi Alat Bantu 

 
 
Alat bantu biasanya digunakan untuk melatih ketangkasan motoris, seperti : 

melatih kemampuan bermain musik, olahraga, menari dan lain-lain. Selain itu alat 

bantu juga dapat digunakan untuk melatih ketangkasan mental, seperti : 

menghafal, menjumlah, mengali dan lain-lain. 

 
Dalam penggunaan alat bantu ini ada hal-hal yang harus diperhatikan : 
 
1. Usahakan latihan tersebut jangan sampai membuat siswa menjadi bosan.  

         
2.   Latihan betul-betul diatur sedemikian rupa sehingga betul-betul menarik 

perhatian siswa. Dalam hal ini guru harus berusaha menumbuhkan motifasi 

siswa untuk belajar, berlatih dan berfikir. 

3.  Agar anak tidak ragu maka anak terlebih dahulu diberikan pengertian dasar 

tentang materi yang akan diberikan. 
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Dengan demikian, apabila alat bantu ini digunakan dalam memberikan materi 

pelajaran guling belakang maka hal ini memungkinkan tercapainnya hasil dan 

tujuan belajar yang diharapkan, karena alat bantu dapat digunakan untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan dalam memperoleh ketangkasan atau 

keterampilan tertentu (guling belakang) sehingga siswa dapat menguasai 

keterampilan guling belakang dengan baik dan benar.  

 
H. Kelebihan Penggunaan Alat Bantu  

Karena alat bantu adalah alat untuk mempermudah siswa dalam melakukan 

latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari agar siswa memperoleh suatu 

keterampilan tertentu maka kata “latihan” mengandung arti sesuatu itu harus 

dilakukan berulang-ulang, tetapi bagaimana pun juga antara situasi belajar yang 

pertama dengan situasi belajar yang realistis akan memotivasi siswa untuk 

berusaha melatih keterampilannya, dan apabila situasi belajar itu diubah-ubah 

kondisinya maka akan menuntut respon yang berubah pula dan pada akhirnya 

keterampilan pun akan lebih disempurnakan. Alat bantu merupakan salah satu 

siasat untuk memudahkan siswa menguasai tugas ajar, sampai kemudian ia siap 

dan matang melaksanakan suatu kegiatan pendidikan jasmani, sebagaimana 

patokan atau standar yang berlaku. (Rusli Lutan 106:2002). 

 
Adapun kelebihan dari alat bantu ini antara lain : 

 
i. Pengertian siswa lebih luas karena dapat melihat rangkaian gerak yang benar 

berulang-ulang 

ii. Siswa sudah siap untuk menggunakan keterampilannya Karena hal tersebut 

telah menjadi kebiasaan. 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alat bantu dapat 

difungsikan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan terhadap suatu keterampilan 

tertentu yang telah nyata diajarkan atau diketahui oleh siswa dan juga merupakan 

suatu usaha untuk memperoleh ketangkasan, keterampilan dan ketetapan latihan 

tentang sesuatu yang dipelajari. 

 
I.    Kelemahan Alat Bantu 

 
Dalam penggunaan alat bantu ini ada beberapa hal yang menjadi kelemahan  

antara lain : 

1. Siswa cenderung belajar mekanik. 

2. Dapat menimbulkan kebosanan 

3. Menimbulkan verbalisme (tahu kata-kata tidak tahu arti). 

 
Untuk mensiasati kelemahan yang ada dalam penggunaan alat bantu ini maka 

guru harus benar-benar memperhatikan hal-hal berikut : 

1. Tujuan harus dijelaskan agar setelah melakukan latihan diharapkan mereka 

dapat mengerjakan dengan tepat sesuai harapan. 

2. Lama latihan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa 

3. Selingilah latihan agar tidak membosankan 

4. Perhatikan kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan siswa untuk 

perbaikan secara klasikal sedangkan kesalahan perorangan diperbaiki 

secara perorangan pula. 

 
Kelemahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan 

menggunakan alat bantu merupakan gambaran terhadap para pendidik dalam 
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menerapkan strategi agar kelemahan tersebut dapat diminimaliskan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun penggunaan alat bantu mempunyai 

kelemahan tetapi mempunyai keunggulan yang tetap dominan dalam 

menyampaikan materi.   

 
J. Kerangka Pikir 

 
Anggapan dasar peneliti meyakini bahwa dengan menggunakan alat bantu dapat 

meningkatkan keterampilan guling belakang. 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan alat bantu sebagai berikut : 

1. Menggunakan audio visual  

2. Menggunakan bantuan teman  

3. Menggunakan bidang miring   

 
K. Hipotesis 

     
   
Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat menuangkan hipotesis sebagai 

berikut :  

1. Menggunakan audio visual / gambar dapat meningkatkan keterampilan guling 

belakang.  

2. Menggunakan bantuan teman dapat meningkatkan keterampilan guling 

belakang  

3. Menggunakan bidang miring dapat meningkatkan keterampilan guling 

belakang   
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 
 
 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka  
 
penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (class room action  
 
research) atau sering disebut juga dengan istilah PTK. 
 
 
Penelitian tindakan kelas/PTK adalah suatu kajian tentang situasi social dengan  
 
maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya,sedangkan seluruh  
 
prosesnya mencakup telaah,diagnosis,perencanaan,pemantauan, dan pengaruh  
 
menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dari perkembangan  
 
profesionak (John Eliot 1982). 
 
 
Sedangkan menurut Harjodipuro 1997, penelitian tindakan kelas / PTK adalah 

bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan (guru, siswa atau kepala 

sekolah) dalam situasi-situasi social untuk memperbaiki rasionalitas dan 

kebenaran (a) praktek-praktek social atau pendidikan yang dilakukan sendiri, (b) 

pengertian mengenai praktek-praktek ini, (c) situasi-situasi tempat praktek 

tersebut dilaksanakan. 

 
Penelitian ini berguna untuk menggembangkan keterampilan-keterampilan baru 

untuk meningkatkan profesionalisme guru. 
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Dalam penelitian tindakan kelas ini desain yang digunakan adalah bersifat spesifik 

melalui rencana, tindakan, observasi dan refleksi. 

Ciri-ciri penelitian tindakan kelas antara lain : 
 
 

1. Praktis dan relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. 
 

2. Menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah 

perkembangan yang lebih baik. 

3. Dilakukan secara teratur dan sistematis. 
 

 
B.  Rancangan Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dan setiap siklus memiliki kegiatan 

yang berbeda-beda dalam setiap proses pelaksanaannya, berikut adalah tahapan 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti akan memberikan perlakuan kepada siswa sesuai 

dengan yang telah tertulis dalam rencana tindakan. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini peneliti akan menguraikan apakah hal yang direncanakan 

dapat direalisasikan secara penuh, jika tidak perlu ditinjau kembali pola dalam 

periode berikutnya. 

c. Tahap pengamatan (observasi) 

Pada bagian ini berisikan hasil pengamatan mengunakan berbagai instrument. 

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah hasil-hasil pekerjaan siswa yang 

otentik. 
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d. Tahap refleksi 

Pada tahap refleksi ini berisikan penjelasan tentang tingkat keberhasilan atau 

kegagalan yang terjadi setelah adanya penelitian. 

 
C. Definisi Operasional Variabel 

 
Yang dimaksud alat bantu adalah suatu strategi mengajar dengan menggunakan 

alat bantu latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga 

memperoleh ketangkasan/keterampilan tertentu dengan memperhatikan beberapa 

hal antara lain : 

1. Guru harus menjelaskan tujuan dari materi yang akan diberikan sehingga 

setelah melakukan latihan diharapkan siswa dapat mengerjakan dan 

menguasai keterampilan tersebut dengan baik dan benar sesuai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

2. Tentukan dengan jelas kebiasaan yang harus dilakukan/dilatihkan sehingga 

siswa tau apa yang harus dilakukan. 

3. Lama latihan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

4. Memperhatikan kesalahan umum yang sering dilakukan siswa untuk 

melakukan perbaikan secara klasikal. 

Hal inilah yang menjadi landasan bangun untuk menguasai keterampilan gerakan 

guling belakang. 

 
D.  Subjek dan Sampel 

 
a. Subjek Penelitian 
 
Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 
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untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:117). 

Sedangkan menurut Arikunto (2006:130), Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian. 

 
Jadi, populasi yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD  
 
Negeri 1 Durian Paying Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2011 yang tercantum  
 
sebagai berikut : 

 

 
Kelas V A sebanyak 40 anak dan kelas VB sebanyak 35 anak 
 
 

b. Sampel Penelitian 
 
Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  
 
populasi tersebut (Sugiyono, 2008:118). 
 
Sedangkan menurut Arikunto (2006:131), bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang akan diteliti. 

Jadi, penulis mengambil satu kelas sebagai sampel dengan menggunakan tehnik  
 
sample.  
 
Sugiyono (2008:120), Menyatakan simple random sampling adalah pengambilan  
 
anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. 

Dimana sampel tersebut diambil dengan cara undian dua kelas dari populasi, dan 

yang terambil sebagai sampel adalah kelas V A 

 
E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 
a. Tempat Penelitian 
 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Durian Payung Jln. Khairil Anwar No. 

40 Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar lampung. 
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b. Waktu pelaksanaan 
 
Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan 5 

Januari 2012     

 
F. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (class room action research) 

 
 

Model System 
 
 

a. Penelitian Putaran Pertama 
 
-  Guru memberikan penjelasan gambar-gambar rangkaian gerakan guling 

belakang kemudian   memberikan contoh gerakannya secara audio visual. 

 
-  Guru memberi tugas kepada murid untuk berlatih melakukan gerakan seperti 

yang telah di jelaskan. 

 

 
 
Gambar 1. Siswa memperhatikan gambar-gambar guling ke belakang. 
 
b. Penelitian Putaran Kedua 

 
 Jika hasil penelitian putaran pertama menunjukan peningkatan hasil belajar 

siswa, maka pada piutaran kedua akan menggunakan alat bantu atau media 

dengan bantuan teman untuk berguling ke belakang. 
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   Guru memberi tugas murid untuk melakukan gerakan guling belakang pada 

matras, mula mula siswa berdiri membelakangi matras, kemudian berjongkok 

dengan teman pasangannya berdiri di samping siap membantu dalam 

melakukan rangkaian gerakan guling belakang, dengan cara membantu 

menggulingkan badan ke posisi jongkok setelah siswa berguling dengan posisi 

kaki di tekuk ke atas. 

c. Penelitian Putaran Ketiga 
 
Jika pada putaran kedua menunjukan keberhasilan siswa maka pada putaran 

ketiga guru akan menggunakan alat bantuan kepada siswa dalam melakukan 

gerakan guling belakang dengan matras yang disusun miring (bidang miring). 

Mula mula siswa berdiri membelakangi matras yang telah disusun miring 

dengan sudut kemiringan 30 derajat sampai 40 derajat, kemudian siswa 

berjongkok untuk awalan melakukan gerakan guling belakang, kemudian 

berguling dengan ujung kaki, tumit, pinggul, punggung, tengkuk, dan kedua 

telapak tangan, dan mendarat kembali dengan kedua ujung kaki, secara 

berurutan.  

 
G. Implementasi di Kelas 

 
Pelaksanaan tes awal (pre test), tes siklus pertama, tes siklus kedua, tes siklus 

ketiga dilakukan oleh guru peneliti. Tindakan ini dilakukan sebanyak 9 kali 

pertemuan. 

a. Siklus Pertama 

1. Rencana : 

- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran. 
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- Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran pada siklus pertama dan  

diawali dengan pemanasan. 

2. Tindakan : 

- Guru menjelaskan tentang tata cara dan urutan gerakan dalam melakukan 

gerak guling belakang dengan memberikan contoh gerakan secara 

langsung diatas matras. 

- Siswa diberi tugas untuk melakukan gerakan guling belakang secara 

berurutan sesuai dengan barisannya. 

- Siswa diberi tugas untuk berlatih guling belakang secara berulang-ulang. 

3. Observasi 

Setelah diberikan tindakan maka peneliti melakukan pengamatan dan 

evaluasi serta penilaian dengan menggunakan instrument atau penilaian 

yang telah disususn. 

4. Refleksi 

Refleksi dapat dilakukan setelah dilakuaknnya tindakan dan observasi. 

 
b. Siklus Kedua 

a.  Rencana : 

- Menyiapkan alat-alat yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan 

instrument yang diperlukan dalam mengevaluasi tindakan. 

- Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran siklus kedua dengan 

melakukan peregangan otot sebagai pemanasan. 

b. Tindakan : 

- Guru menjelaskan dan memberi contoh seorang anak melakukan guling 

belakang dengan dibantu guru atau sesama murid  
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- Membariskan siswa menjadi dua barisan yaitu barisan putra dan putri, lalu 

diberi tugas melakukan guling belakang dengan bantuan teman yang sudah 

lebih mahir secara berurutan sesuai dengan barisannya. 

c. Observasi 

Setelah dilakukan tindakan, pengamatan, koreksi, penilaian dan evaluasi 

hasil belajar pada siklus kedua. 

d. Refleksi 

Hasil observasi dapat disimpulkan setelah pelaksanaan dan observasi. 

 
c. Siklus Ketiga 

1. Rencana : 

- Menyiapkan alat-alat yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan 

instrument     yang diperlukan untuk mengevaluasi tindakan. 

- Menyiapkan siswa untuk melakukan kegiatan pada siklus ketiga dengan 

berbagai permaianan sebagai pemanasan. 

2. Tindakan : 

-  Guru memberikan penjelasan dan contoh cara melakukan guling belakang 

pada matras yang disusun miring. 

-  Siswa dibagi menjadi dua bagian (putra dan putri) dan diberi tugas untuk 

melakukan guling belakang dengan bantuan bidang miring.  

3. Observasi 

Setelah mengamati tindakan,dikoreksi, di berikan waktu pengulangan,  

kemudian di lakukan penilaian serta evaluasi dari hasil rindakan pada siklus  

ketiga. 
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a. Refleksi 

Refleksi dapat dilakukan setelah melakukan pelaksanaan kegiatan siklus dan 

observasi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gambar model siklus menurut Sulipan (2007) 

 

H.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpul data dalam penelitian ini adalah teknik   

tes. Teknik ini akan peneliti uraikan sebagai berikut. 

Teknik tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok (Arikunto, 2006:223). 

 

RENCANA 

TINDAKAN 

PENGAMATAN 

REFLEKSI 

RENCANA 

TINDAKAN 

REFLEKSI 

PENGAMATAN 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

SIKLUS 
SELANJUTNYA

A 
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Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan guling 

belakang yang ditujukan kepada sampel kelas V A Siswa SD Negeri 1 Durian 

payung Bandar Lampung.  

 
I.    Instrumen Penelitian 

 
Instrument adalah alat yang di sambung mengukur pelaksanaan PTK di setiap 

siklusnya, yang berupa indikator-indikator dari penilaian gerak pada lembar 

penilaian dari pembelajaran senam guling belakang saya kutip dari buku. 

Isntrumen pemandu bakat senam. Direktorat olahraga Pelajar dan Mahasiswa  

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004  

 
Table III : Format Penilaian Gerak Guling Belakang 

NO UNSUR INDIKATOR URAIAN SIKAP N I L A I 
 GERAK   1 2 3 4 5 
1 Sikap  

Awalan 
a. pandangan 
 
b. sikap lengan 
 
c. sikap badan 
d. posisi kaki 
e. arah 
gerakan 

Pandangan lurus ke 
depan 
Lengan lurus di 
samping badan 
Badan tegak 
Dibuka sejajar 
bahu 
Lurus 

     

2 Pelaksanaan 
Gerak roll  
Belakang 

a.gerak badan 
 
 
 
b. geraklengan 
 
 
 
c.sikap kepala 
 
d. posisi kaki 
e. arah 
gerakan 

Roll belakang, 
dengan  
Menggulingkan 
badan ke belakang 
Lengan lurus 
mengangkat 
Tubuh kemudian 
sedikit ditekuk 
Pandangan lurus 
kepala diangkat 
Ditekuk dan jinjit 
Lurus di matras 

     

3 Sikap akhir a.sikap badan 
b.sikap lengan 

Membentuk 
bulatan 
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c.posisi kaki 
 
 
d.pandangan 
e. sikap akhir 

Kedua telapak 
tangan dan siku di 
lipat 
Ditekuk dan 
bersikap jongkok 
Lurus ke depan 
Mendarat dengan 
telapak kaki 

4 Ritme 
gerakan 

a. kaku 
b. terputus 
c. berangkai 
d. luwes 
e. relaks 

      

 
Keterangan:Nilai 5 jika gerakan dilakukan sangat baik 

                    Nilai 4 jika gerakan dilakukan baik 

                    Nilai 3 jika gerakan dilakukan cukup baik 

                    Nilai 2 jika gerakan di lakukan kurang 

                    Nilai 1 jika gerakan di lakukan sangat kurang 

 
J.  Analisis Data  

 
Teknik analisis data tes siswa adalah sebagai berikut: 

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data penelitian dari tes awal dan tes akhir 

yang telah dilaksanakan, selanjutnya tes keterampilan roll belakang dianalisis 

untuk melihat kualitas hasil tindakan di setiap siklus digunakan rumus yang di 

kemukakan Sutrisno Hadi, 1993:246 

   %100x
N

f
P   

      Keterangan : 

 P    =  Presentasi keberhasilan 

 F    =  Jumlah gerakan yang benar 

 N   =  Jumlah siswa yang mengikuti tes 
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Sedangkan untuk mengetahui keefektifan hasil tindakan pada PTK ini di gunakan 

perhitungan yang di kemukakan oleh Goodwin dan Coates, dalam Surisman 

(1997) dengan rumus berikut : 

 

Keterangan: 

E           =  Efektifitas hasil belajar 
 
Xn         =  Rerata nilai akhir siklus ke-3 
 
Xi          =  Rerata tes awal/ pretest 
 
Jika hasil perhitungan menunjukkan peningkatan lebih dari 50%  maka tindakan 

yang dilakukan dinyatakan efektif. 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

A. Hasil Penelitian  
 
 
Sebelum penelitian dilaksanakan peneliti terlebih dahulu melakukan observasi 

proses mengajar oleh guru. Hasil observasi (pre test) sangat menentukan tindakan 

yang akan dilakukan. Data –data yang diperoleh peneliti pada tes awal untuk 

mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar dan 

melihat efektivitas hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pembelajaran guling ke 

belakang pada senam lantai yang dicapai. Deskripsi hasil penelitian dimaksud 

untuk memperoleh gambaran tentang  nilai rata-rata serta prosentase dari masing-

masing siklus. Berikut adalah deskripsi hasil yang didapat dalam penelitian: 

 
1. Analisis Prosentase Hasil PTK  

 
Data-data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan tes awal selanjutnya 

dianalisis guna mengetahui prosentase hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

guling belakang pada senam lantai. Deskripsi hasil penelitian dimaksud untuk 

memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang meliputi nilai tertinggi, nilai 

terendah, nilai rata-rata, jumlah siswa yang lulus serta prosentase dari masing-

masing siklus. Berikut adalah data lengkap hasil yang didapat dalam penelitian 

guling belakang pada senam lantai : 
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Tabel 2:  Deskripsi Nilai Pembelajaran guling belakang Pada Senam Lantai 
               melalui Pendekatan Pembinaan Pola Gerak Dasar disetiap Siklus. 
 

Siklus 
N

il
a

i 
te

rt
in

g
gi

 

N
il

a
i 

T
er

en
d

a
h

 

 

Berdasarkan Rata-Rata 
kelas 

Ketuntasan Belajar 

    ≥ RK ≤ R K Jumlah ≥ K B  ≤ K B Jumlah 

        F % F % n % F % f % n % 

Temuan  80 40 54,66 16 55,17 13 44,83 29 100 4 13,79 25 86,21 29 100 

Awal                               

Pertama 80 55 61,55 10 34,48 19 65,52 29 100 10 34,48 19 65,52 29 100 

Kedua 85 55 63,28 14 48,27 15 51,73 29 100 14 48,27 15 51,73 29 100 

Ketiga 85 60 68,45 14 48,27 15 51,73 29 100 27 93,09 2 6,91 29 100 

 
Berdasarkan tabel deskripsi nilai hasil pembelajaran guling belakang di atas, pada 

hasil observasi untuk nilai tes awal guling belakang pada senam lantai nilai 

tertinggi 80 dan nilai terendah 40 dengan nilai rata-rata kelas 54,93. jumlah siswa 

yang mendapat nilai di atas atau sama dengan rata-rata kelas sebanyak 16 orang 

siswa atau 55,17 % dari keseluruhannya, sedangkan yang mendapat nilai di bawah 

atau sama dengan rata-rata kelas sebanyak 13 orang siswa atau 44,83% dari 

keseluruhan.  

 
Dari hasil tes awal ini juga dapat kita lihat perolehan nilai dari ketuntasan belajar 

sebanyak 4 orang siswa atau 13,79 % sedangkan yang memperoleh nilai di bawah 

nilai ketuntasan belajar adalah 25 orang atau sebesar 86,21%, hasil tes awal inilah 

yang merupakan kemampuan awal guling belakang dari siswa di SD Negeri 1 

Durian Payung Bandar Lampung.  

 
Setelah melihat hasil dari tes awal maka penulis melaksanakan siklus -1  dengan 

memberikan tindakan-tindakan yaitu berupa kegiatan- kegiatan atau latihan guling 

belakang melalui gambar-gambar rangkaian guling belakang, dan juga melakukan 
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pembelajaran guling belakang melalui bantuan audio visual dengan 

memperlihatkan rekaman rangkaian gerak guling belakang sebelum 

mempraktikkan guling belakang. 

 
Sehingga dari hasil penelitian pada siklus pertama diperoleh rentang nilai antara 

55 sampai dengan 80 dan rata-rata kelas 61,55,  dari 29 orang siswa yang 

mengikuti tes dan yang mendapat nilai di atas rata-rata kelas berjumlah 10 orang 

siswa atau sebesar 34,48 % dan yang mendapat nilai di bawah rata-rata kelas 

berjumlah 19 orang siswa atau sebesar  65,52 %. Dilihat dari ketuntasan belajar 

jumlah anak yang mendapat nilai di atas ketuntasan belajar berjumlah 10 orang 

siswa atau sebesar 34,48 % dan yang mendapat nilai di bawah ketuntasan belajar 

berjumlah 19 orang siswa atau sebesar 65,52 % 

 
Tabel 3. Rekapitulasi Analisis Hasil Pembelajaran guling belakang Pada  

        Senam Lantai Siklus- 1. 

 

No Hasil Jumlah Presentase  (%) 

1. Rerata 61,55 34,48 % 

2. Ketuntasan Belajar 10 siswa 34,48 % 

 
 
Setelah melihat hasil dari tes pada siklus pertama, maka penulis melaksanakan 

siklus 2 dengan memberikan tindakan-tindakan yaitu berupa latihan latihan yang 

dapat  meningkatkan kelenturan tubuh (flesibility). Di antaranya berlatih gerakan 

mencium lutut. Gerakan mencium lutut adalah sikap yang dibuat dari sikap duduk 

dengan kaki lurus, kemudian membungkukkan badan hingga mencium lutut 

dengan kedua kaki tetap lurus. Setelah itu latihan melakukan giling ke belakang 
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dengan bantuan teman, yaitu ketika siswa melakukan rangkaian guling ke 

belakang siswa yang lain membantu dari sisi kanan atau kiri. 

 
Dari pengamatan dan penilaian yang dilakukan pada siklus kedua diperoleh data 

rentang nilai yaitu antara antara 55 sampai dengan 85 dan rerata kelas 63,28  dari 

29 orang siswa yang mengikuti tes dan yang mendapat nilai di atas atau sama 

dengan  rerata kelas berjumlah 14 orang siswa atau sebesar 48,27 % dan yang 

mendapat nilai di bawah rerata kelas berjumlah 15 orang siswa atau sebesar  51,73 

%.  Maka bila dilihat dari ketuntasan belajarnya, jumlah anak yang mendapat nilai 

di atas ketuntasan belajar berjumlah 14 orang atau sebesar 48,27 % sedangkan 

yang mendapat nilai di bawah  ketuntasan belajar berjumlah 15 orang siswa atau 

sebesar 51,73 %. 

 
Tabel 4. Rekapitulasi Analisis Hasil Pembelajaran guling ke belakang Pada  

        Senam lantai Siklus -2. 

 
No. Hasil Jumlah Presentase  (%) 

1. Rerata 63,28 48,27 % 

2. Ketuntasan Belajar 14 siswa 48,27 % 

 
 
Melihat hasil dari tes pada siklus kedua, maka penulis melaksanakan siklus ketiga 

dengan memberikan tindakan-tindakan yaitu berupa kegiatan-kegiatan atau latihan 

yang dapat memperhalus atau meningkatkan kemampuan gerakan ahiran pada 

guling ke belakang, yaitu dengan memiringkan matras ( bidang miring) dengan 

tingkat kemiringan yang semakin diturunkan sehingga kemampuan guling ke 

belakang dapat meningkat.  
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Pada siklus ketiga ini hasil penelitian menunjukkan rentang nilai yang diperoleh 

yaitu antara 60  sampai dengan 85 dengan nilai rerata kelas yang diperoleh adalah  

68,45. Dan dari 29 orang siswa yang mengikuti tes yang mendapat nilai di atas 

rerata kelas berjumlah 14 orang siswa atau sebesar 48,27 % dan yang mendapat 

nilai di bawah rerata kelas berjumlah 15 orang siswa atau sebesar  51,73%. Dan 

bila dilihat dari ketuntasan belajar jumlah anak yang mendapat nilai di atas 

ketuntasan belajar berjumlah 27 orang siswa atau sebesar 93,09% sedangkan yang 

mendapat nilai di bawah ketuntasan belajar berjumlah 2 orang siswa atau sebesar 

6,91 %. 

Tabel 5. Rekapitulasi Analisis Hasil pembelajaran guling ke belakangPada  

        Senam Lantai Siklus -3. 

 

No Hasil Jumlah Presentase  (%) 

1. Rerata 68,45 48,27  % 

2 Ketuntasan Belajar 27 siswa 93,09 % 

Indikator  persentase keberhasilan pembelajaran pada siklus ketiga dapat dilihat  
 
Tabel 6. Hasil Ketuntasan Pembelajaran guling ke belakang pada  Senam lantai di   

         setiap siklus. 

 

No Tindakan Hasil  % Keterangan 

1 Pertama 34,48 % Berhasil 10 siswa 

2 Kedua        48,27 % Berhasil 14 siswa 

3 Ketiga  93,09 % Berhasil 27 siswa 

 

Dari tabel  hasil ketuntasan pembelajaran guling belakang di atas diketahui bahwa 

setiap siklus terdapat peningkatan yaitu dari hasil tes siklus I berhasil 10 siswa 

dari 29 siswa naik menjadi 14 siwa dari 29 siswa  pada siklus II dan pada siklus 
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ketiga mengalami kenaikan lagi menjadi 27 siswa  dari 29 siswa, dengan 

prosentase Ketuntasan  mencapai 93,09 %. ketuntasan belajar yaitu bila siswa 

telah mencapai nilai rata-rata 65. maka dinyatakan tuntas. 

 
B. Pembahasan  Penelitian 

Berdasarkan data yang terlampir, persentase keterampilan gerakan guling 

belakang siswa pada tatap muka pertama sebelum menggunakan pendekatan 

pembinaan pola gerak dasar, dari 29 0rang siswa dalam kaji tindak dan  setiap 

indikator yang terdapat pada gerakan guling belakang seperti:  sikap awalan, 

pelaksanaan, ritme gerakan dan ahiran, tidak semua siswa mampu menguasainya 

atau mampu melakukanya. Hasil tes awal sebelum pelaksanaan siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut:   

 
Tabel: 7. Rekapitulasi Refleksi jumlah siswa yang mendapat nilai 1 – 5 pada tes  

               awal gerakan guling ke belakang pada senam lantai. 

 

 
No 

 
INDIKATOR 

SKOR NILAI 

1 2 3 4 5 

1 Awalan 7 14 6 1 1 

2 Pelaksanaan 1 5 17 4 2 

3 Akhiran _ 6 16 7 _ 

4 Ritme gerakan 1 9 16 3 _ 

5 Mutu KS K S B BS 

 

Dari tabel rekapitulasi refleksi jumlah siswa yang mendapat nilai 1-5 di atas 

didapatkan data nilai tiap indikator adalah sebagai berikut : (a). Awalan, 7 siswa 
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mendapat nilai kurang sekali, 14 siswa mendapat nilai kurang, 6 siswa mendapat 

nilai sedang, 1 siswa nilai baik dan 1 orang siswa mendapat nilai baik sekali. (b). 

Pelaksanaan, 1 siswa mendapat nilai kurang sekali, 5 siswa mendapat nilai 

kurang, 17 siswa mendapat nilai sedang, 4 siswa nilai baik dan 2 orang siswa 

mendapat nilai baik sekali. (c). Posisi akhiran, 0 siswa mendapat nilai kurang 

sekali, 6 siswa mendapat nilai kurang, 16 siswa mendapat nilai sedang, 7 siswa 

nilai baik dan 0 siswa mendapat nilai baik sekali (d). Ritme gerakan. 1 siswa 

mendapat nilai kurang sekali, 9 siswa mendapat nilai kurang, 16 siswa mendapat 

nilai sedang, 3 siswa nilai baik dan 0 siswa mendapat nilai baik sekali dengan 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh 54,66. Dari data tersebut juga diketahui jumlah 

siswa yang lulus tes guling ke belakang sebanyak 4 orang atau 13, 79 %  jadi 

dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar guling ke belakang  kelas V masih 

rendah. 

 
1. Siklus Pertama 

Setelah diberikan perlakuan tindakan siklus pertama atau pembelajaran 

menggunakan media visual berupa gambar-gambar rangkaian gerakkan guling 

belakang dan contoh gerakan guling belakang secara langsung dan 

mempraktekkan hingga siswa mampu melakukan guling belakang. Hasil tes akhir 

pada siklus ke-1 dapat dilihat pada tabel berikut:  

 
Tabel: 8. Rekapitulasi Refleksi jumlah siswa yang mendapat nilai 1 – 5 pada tes  

               ahir  gerakan guling ke belakang pada senam lantai. Siklus – 1. 

 

 
No 

 
INDIKATOR 

SKOR NILAI 

1 2 3 4 5 
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1. Awalan 4 8 12 4 1 

2. Pelaksanaan _ 2 15 8 4 

3. Akhiran _ 4 16 9 _ 

4. Ritme gerakan _ 5 19 5 _ 

 

Dari tabel rekapitulasi refleksi jumlah siswa yang mendapat nilai 1-5 pada tes 

akhir siklus 1 di atas diperoleh data  nilai tiap indikator adalah sebagai berikut : 

(a). Awalan, 4 siswa mendapat nilai kurang sekali, 8 siswa mendapat nilai kurang, 

12 siswa mendapat nilai sedang, 4 siswa nilai baik dan 1 orang siswa mendapat 

nilai baik sekali. (b). Pelaksanaan, 0 siswa mendapat nilai kurang sekali, 2 siswa 

mendapat nilai kurang, 15 siswa mendapat nilai sedang, 8 siswa nilai baik dan 4 

siswa mendapat nilai baik sekali. (c). Akhiran, 0 siswa mendapat nilai kurang 

sekali, 4 siswa mendapat nilai kurang, 16 siswa mendapat nilai sedang, 9 siswa 

nilai baik dan 0 siswa mendapat nilai baik sekali (d). Ritme gerakan, 0 siswa 

mendapat nilai kurang sekali, 5 siswa mendapat nilai kurang, 19 siswa dapat nilai 

sedang, 5 siswa nilai baik dan 0 siswa mendapat nilai baik sekali. Dari data 

tersebut dapat diketahui jumlah siswa yang lulus tes guling ke belakang sebanyak 

10 orang atau 34,48 % dengan nilai rata-rata kelas yang diperoleh 61,55. untuk 

mengetahui tingkat Efektifitas hasil penelitian siklus - 1, digunakan rumus : 

     
Karena tingkat Efektifitasnya hanya 12,71% maka dinyatakan penelitian pada 

siklus pertama ini belum Efektif. 

 
2. Siklus Kedua 

Berdasarkan peningkatan keterampilan siswa dalam siklus pertama, peneliti 
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melakukan tindakan ulang dalam siklus kedua dengan menggunakan 

pembelajaran secara kelompok dengan gerakan guling ke belakang dengan 

bantuan teman dan atau guru yang sebelumnya di perlihatkan contoh guling 

belakang dengan di bantu teman, juga cara memberi bantuan pada teman yang 

melakukan gerakan guling ke belakang. gerak yang dilakukan siswa pada siklus 

pertama, dari hasil yang didapatkan ada peningktan keterampilan dari setiap 

indikator gerakan guling ke belakang tetapi masih belum semua siswa menguasai 

dan mampu melakukannya hasil tes akhir pada siklus ke-2 dapat dilihat pada tabel 

berikut:   

 
Tabel: 9. Rekapitulasi Refleksi jumlah siswa yang mendapat nilai 1 – 5 pada tes  

               ahir  gerakan guling ke belakang pada senam lantai. Siklus – 2 

 
 

No 
 

INDIKATOR 
SKOR NILAI 

1 2 3 4 5 

1 Awalan 2 10 12 4 1 

2 Pelaksanaan _ 1 15 9 4 

3 Akhiran _ 3 15 10 1 

4 Ritme gerakan _ 5 18 6 _ 

5 Mutu KS K S B BS 

 
 
Dari tabel rekapitulasi refleksi jumlah siswa yang mendapat nilai 1-5 pada tes 

akhir siklus 2 di atas diperoleh data  nilai tiap indikator adalah sebagai berikut : 

(a). Awalan, 2 siswa mendapat nilai kurang sekali, 10 siswa mendapat nilai 

kurang, 12 siswa mendapat nilai sedang, 4 siswa nilai baik dan 1 orang siswa 

mendapat nilai baik sekali. (b).Pelaksanaan, 0 siswa mendapat nilai kurang sekali, 
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1 siswa mendapat nilai kurang, 15 siswa mendapat nilai sedang, 9 siswa nilai baik 

dan 4 siswa mendapat nilai baik sekali. (c). Akhiran, 0 siswa mendapat nilai 

kurang sekali, 3 siswa mendapat nilai kurang, 15 siswa mendapat nilai sedang, 10 

siswa nilai baik dan 1 siswa mendapat nilai baik sekali (d). Ritme gerakan, 0 

siswa mendapat nilai kurang sekali, 5 siswa mendapat nilai kurang, 18 siswa 

mendapat nilai sedang, 6 siswa nilai baik dan 0 siswa mendapat nilai baik sekali. 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah siswa yang lulus tes guling ke belakang  

sebanyak 14 orang atau 48,27 % dengan nilai rata-rata kelas yang diperoleh 63,28. 

Untuk mengetahui tingkat Efektifitas hasil penelitian siklus - 2, digunakan rumus : 

 
Karena tingkat Efektifitasnya hanya 15,77% maka dinyatakan penelitian pada 

siklus  kedua ini belum Efektif. 

 
3. Siklus Ketiga 

 
Berdasarkan peningkatan keterampilan siswa dalam pelaksanaan siklus kedua, 

peneliti melakukan tindakan ulang, yaitu menggunakan pembelajaran dengan  

menggunakan bantuan alat yang berupa matras dimiringkan dengan berbagai 

sudut kemiringan, yaitu melakukan kegiatan dan latihan yang dapat memperhalus 

atau meningkatkan kemampuan melakukan gerak ahiran pada guling ke belakang 

yaitu melakukan guling ke belakang dengan matras yang dimiringkan serta 

melakukan perbaikan- perbaikan terhadap kelemahan siswa. Hal ini dilakukan 

karena pada tes siklus kedua masih tampak kelemahan siswa pada komponen 

gerakan ahiran yaitu  gerakan mengguling ke belakang dan bertumpu pada lutut 

setelah melakukan rangkaian gerakan mengguling ke belakang. hasil tes akhir 

pada siklus ke-3 terjadi peningkatan yang lebih baik daripada siklus kedua. Pada 
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siklus kedua yang mendapatkan nilai kurang masih banyak, yang mendapatkan 

nilai baik hanya sedikit. Pada siklus ketiga mendapatkan nilai kurang sudah tidak 

ada lagi meningkat dengan mendapat nilai sedang. Yang mendapat nilai baik 

sekali meningkat jumlahnya karena kemiringannya dari 450 diganti menjadi 250 

setelah itu diganti menjadi 150.  jadi siswa terbantu dengan kemiringan matras dan 

mempermudah siswa melakukan guling belakang. Siswa melakukan berulang-

ulang maka pada siklus ketiga hasilnya lebih baik daripada siklus sebelumya.     

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah siswa yang lulus tes guling ke belakang 

sebanyak 27 orang atau 93,09 % dengan nilai rata-rata kelas yang diperoleh 

adalah 68,45.  

     
Karena tingkat Efektifitasnya naik menjadi 55,88%  maka penelitian pada siklus 

ketiga ini dianggap berhasil dan Efektif. 

 
C. Uji Hipotesis  

 
Hipotesis yang telah diajukan sebelumnya (usul penelitian) oleh peneliti adalah ” 

Ada peningkatan hasil pembelajaran guling ke belakang pada senam lantai, siswa 

kelas V SD Negeri 1 durian payung setelah pembelajaran dengan menggunakan 

alat bantu”. Setelah diberikan tindakan penelitian, yakni pembelajaran 

menggunakan alat bantu, ternyata keterampilan gerak guling ke belakang pada 

senam lantai siswa dapat meningkat. Ini dapat dilihat pada hasil belajar siswa 

dengan kemampuan yang semakin meningkat, sehingga melalui pengguaan alat 

bantu dapat Meningkatkan hasil pembelajaran guling ke belakang pada senam 

lantai, dan Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini Terbukti. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

A.  Kesimpulan  
 
 
Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam 

penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan dan permasalahan dalam 

Penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

 
1. Dengan menggunakan alat bantu dapat meningkatkan hasil pembelajaran guling 

ke belakang pada senam lantai siswa-siswi di SD Negeri 1 Durian Payung 

Bandar lampug.  

2. Dengan belajar melalui media visual berupa gambar-gambar dapat 

meningkatkan kemampuan pada siswa siswi SD Negeri 1 Durian Payung 

Bandar Lampung. 

3. Dengan melakukan latihan guling belakang dengan bantuan teman dapat 

merangsang serta meningkatkan kemampuan siswa SD Negeri 1 Durian 

Payung. 

4. Dengan latihan guling ke belakang dengan bantuan bidang miring dengan 

berbagai kemiringan dapat meningkatkan kemampuan siswa melakukan 

gerakan ahiran pada gerakan guling ke belakang.  

5. Dengan menggunakan alat bantu tepat pada proses suatu pembelajaran maka 

dapat meningkatkan hasil dari pembelajaran tersebut. 
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B.  Saran 

 
1.   Untuk siswa perlu diperhatikan agar pada saat mengikuti pembelajaran senam 

lantai, lakukanlah dengan sungguh-sungguh karena suatu latihan yang 

dilakukan dengan sunguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

 2.   Kepada guru penjaskes diharapkan dapat memanfaatkan dan menggunakan  

alat bantu  pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, pertumbuhan, dan 

perkembangan siswa-siswi anak didiknya. 

3.    Bagi  mahasiswa Program Studi Penjaskes Universitas lampung, dalam upaya 

mengembangkan penetahuan dan kemampuan olahraga khususnya yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran, maka hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam proses perkuliahan sehari-

hari. 
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Lampiran  1 

 
Langkah – langkah Perhitungan Hasil Penelitian 
 
1. Skor maksimal dalam penelitian ini adalah 20, lalu diubah menjadi nilai baku 

berskala 100. Dengan demikian setiap perolehan skor mentah dikalikan 5. 

Contoh : 

Skor mentah : 15 

Nilai  : 15  x  5  = 75 

 

2. Nilai rerata kelas diperoleh dari perhitungan jumlah nilai dibagi jumlah siswa. 

Contoh : 

             x1 + x2 + x3 +. . . +  x29   

 X   =  
                             n 
 
             65 + 70 + 65 +. . . +  x75   

 X   =  
                             29 
 
 X  =  77,40 

 

3. Menghitung prosentase yang mendapat nilai diatas atau sama dengan rata-rata 

kelas. 

Contoh  : hasil tes siklus pertama 16  siswa mendapat nilai diatas atau sama 

Dengan rata-rata kelas, sedangkan 13 siswa mendapat nilai kurang dari rata-

rata kelas. Jadi prosentase keberhasilan nilai rata-rata kelas adalah : 

            16 
P =                  X 100 % 

                      29 
 

P  =  55,17 %  
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4. Menghitung prosentase yang mendapat nilai diatas atau sama dengan rata-rata 

ketuntasan belajar. 

Contoh  : hasil tes siklus pertama sebanyak 10 siswa mendapat nilai lebih 

besar  atau sama dengan 65 dan siswa yang mendapat nilai kurang dari 65 

sebanyak 19 siswa. Jadi prosentase ketuntasan belajar adalah : 

            10 
P =                  X 100 % 

                      29 
 

P  =  34,48 % 

 
5. Efektifitas Pembelajaran Headstand pada senam lantai  

 

E 

Keterangan : 

E = Efektifitas gerak melompat  pada siswa 

Xn = Rerata nilai akhir siklus ke tiga  

Xi = Rerata tes awal / tes sebelum tindakan  

 
      Contoh Hasil Rerata tes Awal adalah 54,66 dan hasil tes ahir siklus pertama 

61,55 Maka  berdasarkan data yang diperoleh dapat dihitung 

            Xn  -  Xi 
 E  =                     x  100 % 
               Xi 
s 
            61,55 –54,66 
 E  =                               x  100 % 
               54,66 

 
                 6,89 
 E  =                               x  100 % 
               54,66 

 
 
       E  =   11,95 % 
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Lampiran 2 

Hasil Tes Awal 

Keterampilan Gerak guling belakang Pada Senam Lantai 
No Nama Siswa Indikator gerakan guling belakang  Poin Nilai 

(P x 5) 
Awalan 

Skala 1-5 
Pelaksanan 
Skala 1-5 

Ahiran 
Skala 1-5 

Ritme 
gerakan 
skala1-5 

  

1 Sari Maylinda 3 3 3 2 11 55 

2 A. Zainun 4 2 2 3 11 55 

3 Della Aprilliani 3 2 3 2 10 50 

4 Yonattan B 5 3 4 4 16 80 

5 Dila Natalia 2 3 3 3 11 55 

6 Kasmiarti 2 1 2 3 8 40 

7 Rizki Andrian 2 3 3 3 11 55 

8 Ryan 2 3 3 2 10 50 

9 Esmeralda 1 3 2 3 9 45 

10 Fitria Sita M 2 3 3 2 10 50 

11 Nadila Oktavia 2 4 4 2 12 60 

12 Ria Herliana 1 3 3 2 9 45 

13 Suprihatin 2 3 4 3 12 60 

14 Yeni Novita A 2 4 4 3 13 65 

15 Adityo P 3 3 3 1 10 50 

16 Agus Eka Jaya 2 3 3 4 12 60 

17 Danny Parulian 3 5 4 3 15 75 

18 D Ramadhani 2 4 3 3 12 60 

19 Wisnu Prasetyo 3 5 3 3 14 70 

20 Listanti 1 3 2 3 9 45 

21 Lisa Setya N 1 3 3 4 11 55 

22 Corina Lavenia 1 3 3 3 10 50 

23 Tiara A 1 2 3 3 9 45 

24 Eka Triani 2 3 2 2 9 45 
25 Risky M 3 2 3 3 11 55 
26 Vivi N 2 3 3 2 10 50 
27 Vidya 1 4 4 2 11 55 
28 Widia 2 3 4 3 12 60 
29 Wulandari 2 2 2 3 9 45 
   Jumlah 317 1585 
  Rata-

rata 
10,93 54,66 
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Lampiran 3 

Hasil Tes Ahir Siklus -1 

Keterampilan Gerak guling belakang Pada Senam Lantai 

Nama Siswa Indikator gerakan guling belakang  Poin Nilai 
(P x 5) 

Awalan 
Skala 1-5 

Pelaksanan 
Skala 1-5 

Ahiran 
Skala 1-5 

Ritme 
gerakan 
skala1-5 

  

Sari Maylinda 3 3 3 3 12 60 

A. Zainun 4 3 4 3 14 70 

Della Aprilliani 3 2 3 3 11 55 

Yonattan B 5 3 4 4 16 80 

Dila Natalia 1 3 4 3 11 55 

Kasmiarti 3 3 2 3 11 55 

Rizki Andrian 4 3 3 3 13 65 

Ryan 3 4 3 2 12 60 

Esmeralda 3 5 3 3 14 70 

Fitria Sita M 2 4 4 2 12 60 

Nadila Oktavia 1 4 3 3 11 55 

Ria Herliana 2 4 3 4 13 65 

Suprihatin 4 3 4 3 14 70 

Yeni Novita A 2 4 4 3 13 65 

Adityo P 3 3 3 3 12 60 

Agus Eka Jaya 2 3 3 4 12 60 

Danny Parulian 3 5 4 3 15 75 

D Ramadhani 2 4 3 3 12 60 

Wisnu Prasetyo 3 5 3 3 14 70 

Listanti 3 3 2 3 11 55 

Lisa Setya N 1 3 3 4 11 55 

Corina Lavenia 3 3 2 3 11 55 

Tiara A 3 5 3 3 14 70 

Eka Triani 2 4 3 2 11 55 
Risky M 3 2 3 3 11 55 
Vivi N 4 3 3 2 12 60 
Vidya 1 4 4 2 11 55 
Widia 2 3 4 3 12 60 
Wulandari 2 3 2 4 11 55 

  Jumlah 357 1785 
 Rata- 12,31 61,55 
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Lampiran 4 

Hasil Tes Ahir Siklus -2 

Keterampilan Gerak guling belakang Pada Senam Lantai 

Nama Siswa 

Indikator gerakan guling belakang 

Poin 
Nilai 

(P x 5) 
Awalan 

Skala 1-5 
Pelaksanan 
Skala 1-5 

Ahiran 
Skala 1-5 

Ritme 
gerakan 
skala1-5 

Sari Maylinda 3 3 4 3 13 65 

A. Zainun 4 3 4 4 15 75 

Della Aprilliani 3 3 3 3 12 60 

Yonattan B 5 3 5 4 17 85 

Dila Natalia 1 3 4 3 11 55 

Kasmiarti 3 3 3 3 12 65 

Rizki Andrian 4 3 3 3 13 65 

Ryan 3 4 3 2 12 60 

Esmeralda 3 5 3 3 14 70 

Fitria Sita M 2 4 4 2 12 60 

Nadila Oktavia 2 4 4 3 13 65 

Ria Herliana 2 4 3 4 13 65 

Suprihatin 4 3 4 3 14 70 

Yeni Novita A 2 4 4 3 13 65 

Adityo P 3 3 3 3 12 60 

Agus Eka Jaya 2 3 3 4 12 60 

Danny Parulian 3 5 4 3 15 75 

D Ramadhani 2 4 3 3 12 60 

Wisnu Prasetyo 3 5 3 3 14 70 

Listanti 3 3 2 3 11 55 

Lisa Setya N 2 4 3 4 13 65 

Corina Lavenia 3 3 2 3 11 55 

Tiara A 3 5 3 3 14 70 

Eka Triani 2 4 3 2 11 55 
Risky M 3 2 3 3 11 55 
Vivi N 4 3 3 2 12 60 
Vidya 1 4 4 2 11 55 
Widia 2 3 4 3 12 60 
Wulandari 2 3 2 4 11 55 

  Jumlah 365 1835 
 Rata-

rata 
12,58 63,28 
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Lampiran 5 

Hasil Tes Ahir Siklus -3 

Keterampilan Gerak guling belakang Pada Senam Lantai 
Nama Siswa Indikator gerakan guling belakang  Poin Nilai 

(P x 5) 
Awalan 

Skala 1-5 
Pelaksanan 
Skala 1-5 

Ahiran 
Skala 1-5 

Ritme 
gerakan 
skala1-5 

  

Sari Maylinda 3 4 4 3 14 70 

A. Zainun 4 3 4 3 14 70 

Della Aprilliani 3 4 4 3 14 70 

Yonattan B 5 4 4 4 17 85 

Dila Natalia 3 3 4 3 13 65 

Kasmiarti 4 3 3 3 13 65 

Rizki Andrian 4 3 3 3 13 65 

Ryan 3 4 3 4 14 70 

Esmeralda 3 5 3 3 14 70 

Fitria Sita M 3 4 4 2 13 65 

Nadila Oktavia 3 4 3 3 13 65 

Ria Herliana 2 4 3 4 13 65 

Suprihatin 4 3 4 3 14 70 

Yeni Novita A 2 4 4 3 13 65 

Adityo P 4 4 4 4 16 80 

Agus Eka Jaya 3 4 4 4 15 75 

Danny Parulian 3 5 4 3 15 75 

D Ramadhani 3 3 4 2 12 60 

Wisnu Prasetyo 3 5 3 3 14 70 

Listanti 4 3 3 3 13 65 

Lisa Setya N 3 3 3 4 13 65 

Corina Lavenia 4 3 3 3 13 65 

Tiara A 3 5 3 3 14 70 

Eka Triani 4 4 3 2 13 65 
Risky M 4 3 3 4 14 70 
Vivi N 4 3 3 3 13 65 
Vidya 3 3 4 2 12 60 
Widia 3 3 4 3 13 65 
Wulandari 4 3 4 4 15 75 

  Jumlah 397 2485 
 Rata-

rata 
13,69 85,69 
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RENCANA 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 1 Durian Payung 

Kelas / Semester : V ( lima ) / I (satu ) 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi. 

Memperaktikan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan koordinasi yang baik 

dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Kompetensi dasar 

1. Memperaktekkan sebuah rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsisten 

tepat dan koordinasi yang baik serta nilai keselamatan, disiplin dan keberanian 

serta nilai kerja keras, kerja sama dan kejujuran. 

2. Memperaktekkan bentuk-bentuk rangkaian gerak senam ketangkasan dengan 

koordinasi dan kontrol yang baik serta nilai keselamatan, disiplin dan 

keberanian. 

Indikator 

- Melakukan gerak guling ke belakang 

- Melakukan gerak guling kebelakang dengan contoh gambar-gambar. 

Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat melakukan  gerak senam lantai (guling ke belakang) 

- Melatih keberanian dan percaya diri Siswa  

- Siswa dapat memahami teknik gerak senam lantai  

Materi Pokok 

- Senam ketangkasan 

- Pengembangan diri 

Metode Pembelajaran 

- Ceramah, diskusi 

- Demonstrasi, tugas gerak 

Langkah – langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan awal 

   - Siswa dibariskan dilapangan menjadi empat barisan 



 

 

58 

   - Mengabsen kehadiran siswa 

   - Melakukan gerak pemanasan yang beroreantasi pada kegiatan inti 

   - Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan / dipelajari 

b. Kegiatan Inti 

   - Melakukan gerak guling ke belakang 

   - Melakukan gerak guling ke belakang setelah melihat contoh-contoh berupa    

gambar. 

c. Kegiatan Akhir / Penenangan  

    - Siswa dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 

telah dilakukan / di ajarkan 

   - Memperbaiki tentang kesalahan gerakan-gerakan pada senam lantai dan 

ketangkasan 

GAMBARRANGKAIAN KEGIATAN 
 

Jenis kegiatan Gambar kegiatan   Tujuan Kegiatan 

1. Kegiatan awal :  

Berbaris, Absensi, 
Melakukan pemanasan  
(7-10menit) 

 
   

- Menyiapkan  
  kondisi fisik siswa 
 
- Melatih kerja sama  
  siswa 

 

 

2. Inti pembelajaran: 

  

membagi siswa menjadi 
4     kelompok  

 

Lat 1. Melakukan 
gerakan sikap guling ke 
belakang 

  

 

Lat 2. Melakukan  
gerakan sikap guling ke 
belakang bergantian 

 

     

 

 
 
- Agar siswa terbagi   
   rata perkelompok/  
   putra dan putri 

 
 
 
-Melatih   
  Keseimbangan dan  
  keberanian siswa 
 
-Melatih 
keseimbangan dan 
nilai-nilai kerja sama 
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3.Penutup :  

Melakukan pendinginan  

Melakukan evaluasi 
gerak 

Memotivasi siswa 

Berdoa 

Bubar barisan 

  

 

  

 

-Mengembalikan   
 suhu tubuh siswa 
 
-Menganalisa gerak   
 Siswa 
 
-Meningkatka   
 semangat siswa 
 
-Berdoa agar selamat   
 dan ilmu yang  
 diberikanbermanfaat 
 

 

 

Alat dan Sumber Belajar 

- Buku paket Penjaskes Kelas 5 penerbit yudistira 

- Alat : Matras, Peluit dan Stop watch 

 

Sistim Penilaian 

- jenis tagihan   : Test Individu  dan berpasangan 

- Bentuk Instrumen  : Test unjuk kerja 

 
 
 
 

Mengetahui                                           Bandar Lampung,  
Kepala sekolah                                                         Guru Penjaskes 
 
 
Hj Sriyanti Spd, SD.                                                    Helmiza 
Nip.195605051978032005                                              Nip.196912012006042007 
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RENCANA  
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 1 Durian Payung 

Kelas / Semester : V ( Lima ) / I (satu) 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi. 

Mempraktekkan latihan dasar kebugaran jasmani dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

 

Kompetensi dasar 

1. Mempraktekkan aktifitas untuk kekuatan otot-otot anggota badab bagian 

atas, serta niali kerja keras, disiplin , kerja sama, dan kejujuran. 

Indikator 

- Memperaktekan gerakan guling ke belakang 

- Melakukan Gerakan guling ke belakang berpasangan 

Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat melakukan gerakan yang dapat melatih kekuatan otot lengan 

dan fleksibility (kelenturan)  

           Melatih keberanian, kerja sama dan percaya diri Siswa  

Materi Pokok / Materi ajar 

- Meningkatkan Kekuatan Fisik 

- Latihan kebugaran daya tahan, dan kekuatan 

Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Demonstrasi 

- Diskusi 

- Tugas Gerak 

Langkah – langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan awal 

   - Siswa dibariskan dilapangan menjadi empat barisan dan Mengabsen kehadiran 

siswa 
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   - Melakukan gerak pemanasan yang beroreantasi pada kegiatan inti 

   - Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan / dipelajari 

b. Kegiatan Inti 

   - Melakukan gerakan guling belakang dengan bantuan teman   

   - Melakukan  guling ke belakang berpasang pasangan 

c. Kegiatan Akhir / Penenangan  

    - Siswa dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang    

telah dilakukan / di ajarkan 

   - Memperbaiki tentang kesalahan gerakan  

 GAMBARRANGKAIAN KEGIATAN 

Jenis kegiatan Gambar kegiatan   Tujuan Kegiatan 

1. Kegiatan awal :  

Berbaris, Absensi, Melakukan 
pemanasan  (7-10menit) 

 
   

- Menyiapkan  
  kondisi fisik siswa 
 
- Melatih kerja sama  
  siswa 

 

 

2. Inti pembelajaran: 

  

membagi siswa menjadi 4     
kelompok  

 

 

Lat 1. Melakukan guling ke 
belakang bersama- sama 

  

 

Lat 2. Melakukan guling ke 
belakang berpasang-pasanga 

 

 

 

       

 
 
- Agar siswa terbagi   
   rata perkelompok 

 
 
 
-Melatih kekuatan   
 Otot lengan 
 
 
 
-Melatih kekuatan   
  Otot lengan dan    
  Kekompakan 
 
 
 
 

3.Penutup :  

Melakukan pendinginan  

Melakukan evaluasi gerak 

 -Mengembalikan   
 suhu tubuh siswa 
 
-Menganalisa gerak   
 Siswa 
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Memotivasi siswa 

Berdoa 

Bubar barisan 

 

-Meningkatka   
 semangat siswa 
 
-Berdoa agar selamat   
 dan ilmu yang  
 diberikanbermanfaat 

 
 
 Penilaian 
    Melakukan tes unjuk kerja psikomotor 
 

Alat dan Sumber Belajar 

- Buku paket Penjaskes Kelas V Penerbit Yudistira 

- Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

- Peluit dan Stop watch 

Sistim Penilaian 

- jenis tagihan   : Test Individu 

- Bentuk Instrumen  : Test unjuk kerja 

 
 
 

Mengetahui                                                        Bandar lampung 
Kepala sekolah                                                          Guru Penjaskes 
 
 
Hj Sriyanti Spd, SD.                                                    Helmiza 
Nip.195605051978032005                                          Nip.196912012006042007 
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RENCANA 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 1 Durian Payung 

Kelas / Semester : V ( Lima ) / I (satu) 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi. 

Memperaktikan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan koordinasi yang baik 

dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Kompetensi dasar 

1. Memperaktekkan sebuah rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsisten 

tepat dan koordinasi yang baik serta nilai keselamatan, disiplin dan keberanian 

serta nilai kerja keras, kerja sama dan kejujuran. 

2. Memperaktekkan bentuk-bentuk rangkaian gerak senam ketangkasan dengan 

koordinasi dan kontrol yang baik serta nilai keselamatan, disiplin dan 

keberanian. 

Indikator 

- Memperaktekan gerakan Guling ke belakang 

- Melakukan permainan berguling 

- Mengembangkan prinsip kerja sama dalam regu 

Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat melakukan gerakan guling ke belakang  

- Siswa dapat melakukan rangkaian gerakan guling ke belakang 

- Melatih keberanian, kerja sama dan percaya diri Siswa  

Materi Pokok / Materi ajar 

- Senam ketangkasan 

Metode Pembelajaran 

- Ceramah, Demonstrasi 

- Diskusi, Tugas Gerak 

Langkah – langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan awal 
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   - Siswa dibariskan dilapangan menjadi empat barisan dan Mengabsen kehadiran 

siswa 

   - Melakukan gerak pemanasan yang beroreantasi pada kegiatan inti 

   - Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan / dipelajari 

b. Kegiatan Inti 

   - Melakukan gerakan guling ke belakang dengan bantuan bidang miring 

   - Melakukan  permainan guling  ke belakang 

   - Melakukan perlombaan guling ke belakang.  

   c. Kegiatan Akhir / Penenangan  

    - Siswa dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 

telah dilakukan / di ajarkan 

   - Memperbaiki tentang kesalahan gerakan  

   - berdo,a Kemudian istirahat 

 

 GAMBAR RANGKAIAN  KEGIATAN 
 

Jenis kegiatan Gambar kegiatan   Tujuan Kegiatan 

1. Kegiatan awal :  

Berbaris, Absensi, Melakukan 
pemanasan  (7-10menit) 

 

 

    

 

- Menyiapkan  
  kondisi fisik siswa 
 
- Melatih kerja sama  
  siswa 

 

 

2. Inti pembelajaran: 

  

membagi siswa menjadi 4     
kelompok  

 

 

Lat 1. Melakukan guling ke 
belakang bersama- sama 

  

 

 

 

 

 

 
 
- Agar siswa terbagi   
   rata perkelompok 

 
 
 
-Melatih kekuatan   
 Otot lengan 
 
 
 
-Melatih kekuatan   
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Lat 2. Melakukan guling ke 
belakang dengan bidang 
miring 

 

   

   

  Otot lengan dan    
  Kekompakan 
 
 
 
 

3.Penutup :  

Melakukan pendinginan  

Melakukan evaluasi gerak 

Memotivasi siswa 

Berdoa 

Bubar barisan 

 

-Mengembalikan   
 suhu tubuh siswa 
-Menganalisa gerak   
 Siswa 
-Berdoa agar selamat   
 dan ilmu yang  
 diberikanbermanfaat 

 
 
 Penilaian 
    Melakukan tes unjuk kerja psikomotor 
 

Alat dan Sumber Belajar 

- Buku paket Penjaskes Kelas V Penerbit Yudistira 

- Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

- Peluit dan Stop watch 

Sistim Penilaian 

- jenis tagihan   : Test Individu 

- Bentuk Instrumen  : Test unjuk kerja 

 
 
 

Mengetahui                                                     Bandar lampung 
Kepala sekolah                                                       Guru Penjaskes 
 
 
Hj Sriyanti Spd, SD.                                                    Helmiza 
Nip.195605051978032005                                           Nip.196912012006042007 
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MOTTO 

 

“Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu ,ingin 

mendapatkan kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu, ingin 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat harus dengan ilmu.” 
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ABSTRAK 

UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN GULING BELAKANG 
DENGANMENGGUNAKAN ALAT BANTU PADA SISWA 

KELAS V SD NEGERI 1 DURIAN PAYUNG                                                                    
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

Oleh 

 

HELMIZA 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan alat 
bantu berupa matras yang dimiringkan atau bidang miring dapat meningkatkan 
ketrampilan guling belakang pada siswa kelas V di SD Negeri 1 Durian Payung 
Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. 
 
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kaji tindak (Action 
Research) yaitu putaran berspiral (Self Reflective Spiral) yang dirancang secara: 
(a). Rencana tindakan, (b). Pelaksanaan tindakan, (c). Observasi, (d). Refleksi. 
Penelitian ini terdiri dari tiga siklus, dari siklus pertama dan seterusnya hanya 
bersifat mengulang dan merubah bentuk bantuan dari siklus sebelumnya. 
 
Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas Va di SD Negeri 1 Durian 
Payung sebanyak 29 orang yang terdiri dari 11 siswa putra dan 18 siswa putrid 
dengan pertimbangan bahwa kelas tersebut merupakan kelas yang di kategorikan 
rendah terhadap pembelajaran guling belakang. 
 
Hasil tes awal sebelum tindakan siswa memperoleh nilai rata-rata kelas 54,93 
kemudian setelah mengadakan tindakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
masing-masing siklus terdapat peningkatan yaitu 1 siswa mendapat nilai 61,55. 
Kemudian pada siklus 2 siswa yang memperoleh nilai diatas atau sama dengan 
rata-rata kelas berjumlah 14 orang atau sebesar 48,27% dan pada siklus 3 siswa 
memperoleh nilai diatas atau sama dengan rata-rata kelas 27 orang atau sebesar 
93,09% sedangkan di bawah ketuntasan berjumlah 2 orang atau 6,91%.  
   
Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah  bahwa penggunaan 
alat bantu dapat meningkatkan ketrampilan guling belakang pada siswa kelas V 
SD Negeri 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.  
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	II. TINJAUAN PUSTAKA
	A. Hakekat Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
	Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 
	Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat SD/MI yang meliputi materi permainan dan olahraga, aktifitas pengembangan, uji diri, aktifitas ritmik, aktivitas air dan kesehatan. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktifitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran.
	Menurut M. Syarif di dalam www. pojokpenjas.blogspot.com, adapun beberapa tujuan pendidikan jasmani antara lain: (1) meletakkan landasan karakter yang kuat melalui 
	internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, (2) membangun landasan  kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan agama,   (3) menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani, (4) mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani, (5) mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas (Outdoor education), (6) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani, (7) mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, (8) mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat, (9) mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. 
	Di dalam www. pojokpenjas.blogspot.com, fungsi pendidikan jasmani adalah:      (1) menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan, (2) meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarakn oleh otot atau kelompok otot, (3) meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama, (4) meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif lama, (5) meningkatkan fleksibelitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien.
	Permainan dan olahraga terdiri dari berbagai jenis permainan dan olahraga baik terstruktur maupun tidak yang dilakukan secara perorangan maupun beregu. Dalam aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek pengetahuan yang relevan dan sistem nilai seperti; kerjasama, sportivitas, jujur, berfikir kritis, dan patuh pada peraturan yang berlaku.
	Aktivitas pengembangan berisi tentang kegiatan yang berfungsi untuk membentuk postur tubuh yang ideal dan pengembangan komponen kebugaran jasmani. Dalam aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti; kekuatan, daya tahan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh, bentuk latihan yang dilakukan dalam aktivitas ini misalnya; pull-up, sit-up, back-up, push-up, squat-jump dan lain-lain. 
	F. Alat Bantu
	a. Pengertian  Alat Bantu
	Alat bantu adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk meringankan dan mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan tersebut. (Melakukan Guling Belakang) 
	Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa alat bantu adalah suatu alat yang digunakan guru kepada anak didiknya pada saat mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
	 
	Perlu diketahui bahwasannya tak ada satu alat bantupun yang lebih baik dari alat 
	bantu yang lainnya. Hal ini disebabkan setiap alat bantu memiliki karakteristik 
	tertentu dengan segala kelebihan dan kelemahannya masing-masing.
	Suatu alat bantu mungkin baik untuk satu tujuan, pokok bahasan, situasi dan kondisi tertentu tetapi belum tentu untuk yang lain.
	Pada kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam kelas ataupun di luar kelas 
	biasanya dalam menyampaikan materi pemberajaran seorang guru menggunakan 
	beberapa metode dalam menyampaikan suatu meteri tertentu, karena dengan variasi beberapa metode maka penyajian pengajaran akan lebih hidup. Contohnya, seorang guru mengajar di awal dengan menggunakan alat bantu yang paling mudah digunakan, kemudian di tengah materi guru memberikan contoh-contoh atau peragaan dengan demonstrasi menggunakan alat bantu yang lain yang tingkat 
	kesulitannya lebih tinggi dan di akhir materi seorang guru menggunakanalat bantu yang lebih sulit lagi.
	Dengan demikian tidak hanya guru yang berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar melainkan siswa pun termotifasi untuk berperan aktif. 
	Alat bantu pembelajaran merupakan hal yang sangat berperan penting pada saat menyampaian materi kepada siswa. dengan demikian alat bantu atau alat peraga pembelajaran harus dimiliki seorang guru dalam memberikan inovasi dan kreasi yang dapat menumbuhkan imajinasi seorang siswa pada saat belajar. 
	Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat bantu atau alat peraga adalah suatu alat yang digunakan guru kepada anak didiknya pada saat mengajar agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
		
	G. Fungsi Alat Bantu
	Alat bantu biasanya digunakan untuk melatih ketangkasan motoris, seperti : melatih kemampuan bermain musik, olahraga, menari dan lain-lain. Selain itu alat bantu juga dapat digunakan untuk melatih ketangkasan mental, seperti : menghafal, menjumlah, mengali dan lain-lain.
	Dalam penggunaan alat bantu ini ada hal-hal yang harus diperhatikan :
	1. Usahakan latihan tersebut jangan sampai membuat siswa menjadi bosan. 
	        
	2.   Latihan betul-betul diatur sedemikian rupa sehingga betul-betul menarik perhatian siswa. Dalam hal ini guru harus berusaha menumbuhkan motifasi siswa untuk belajar, berlatih dan berfikir.
	3.  Agar anak tidak ragu maka anak terlebih dahulu diberikan pengertian dasar tentang materi yang akan diberikan.
	Dengan demikian, apabila alat bantu ini digunakan dalam memberikan materi pelajaran guling belakang maka hal ini memungkinkan tercapainnya hasil dan tujuan belajar yang diharapkan, karena alat bantu dapat digunakan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan dalam memperoleh ketangkasan atau keterampilan tertentu (guling belakang) sehingga siswa dapat menguasai keterampilan guling belakang dengan baik dan benar. 
	H. Kelebihan Penggunaan Alat Bantu	
	Karena alat bantu adalah alat untuk mempermudah siswa dalam melakukan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari agar siswa memperoleh suatu keterampilan tertentu maka kata “latihan” mengandung arti sesuatu itu harus dilakukan berulang-ulang, tetapi bagaimana pun juga antara situasi belajar yang pertama dengan situasi belajar yang realistis akan memotivasi siswa untuk berusaha melatih keterampilannya, dan apabila situasi belajar itu diubah-ubah kondisinya maka akan menuntut respon yang berubah pula dan pada akhirnya keterampilan pun akan lebih disempurnakan. Alat bantu merupakan salah satu siasat untuk memudahkan siswa menguasai tugas ajar, sampai kemudian ia siap dan matang melaksanakan suatu kegiatan pendidikan jasmani, sebagaimana patokan atau standar yang berlaku. (Rusli Lutan 106:2002).
	Adapun kelebihan dari alat bantu ini antara lain :
	i. Pengertian siswa lebih luas karena dapat melihat rangkaian gerak yang benar berulang-ulang
	ii. Siswa sudah siap untuk menggunakan keterampilannya Karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan.
	B.  Rancangan Penelitian
	Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dan setiap siklus memiliki kegiatan yang berbeda-beda dalam setiap proses pelaksanaannya, berikut adalah tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :
	a. Tahap perencanaan
	Pada tahap ini peneliti akan memberikan perlakuan kepada siswa sesuai dengan yang telah tertulis dalam rencana tindakan.
	b. Tahap pelaksanaan tindakan
	Dalam tahap ini peneliti akan menguraikan apakah hal yang direncanakan dapat direalisasikan secara penuh, jika tidak perlu ditinjau kembali pola dalam periode berikutnya.
	c. Tahap pengamatan (observasi)
	Pada bagian ini berisikan hasil pengamatan mengunakan berbagai instrument. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah hasil-hasil pekerjaan siswa yang otentik.
	 
	d. Tahap refleksi
	Pada tahap refleksi ini berisikan penjelasan tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan yang terjadi setelah adanya penelitian.
	C. Definisi Operasional Variabel
	Yang dimaksud alat bantu adalah suatu strategi mengajar dengan menggunakan alat bantu latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh ketangkasan/keterampilan tertentu dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :
	1. Guru harus menjelaskan tujuan dari materi yang akan diberikan sehingga setelah melakukan latihan diharapkan siswa dapat mengerjakan dan menguasai keterampilan tersebut dengan baik dan benar sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
	2. Tentukan dengan jelas kebiasaan yang harus dilakukan/dilatihkan sehingga siswa tau apa yang harus dilakukan.
	3. Lama latihan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa.
	4. Memperhatikan kesalahan umum yang sering dilakukan siswa untuk melakukan perbaikan secara klasikal.
	Hal inilah yang menjadi landasan bangun untuk menguasai keterampilan gerakan guling belakang.
	Jadi, populasi yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
	Negeri 1 Durian Paying Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2011 yang tercantum 
	sebagai berikut :
	E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian
	a. Tempat Penelitian
	Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Durian Payung Jln. Khairil Anwar No. 40 Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar lampung.
	b. Waktu pelaksanaan
	Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan 5 Januari 2012    
	F. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (class room action research)
	Model System
	a. Penelitian Putaran Pertama
	-  Guru memberikan penjelasan gambar-gambar rangkaian gerakan guling belakang kemudian   memberikan contoh gerakannya secara audio visual.
	-  Guru memberi tugas kepada murid untuk berlatih melakukan gerakan seperti yang telah di jelaskan.
	�
	Gambar 1. Siswa memperhatikan gambar-gambar guling ke belakang.
	b. Penelitian Putaran Kedua
	 Jika hasil penelitian putaran pertama menunjukan peningkatan hasil belajar siswa, maka pada piutaran kedua akan menggunakan alat bantu atau media dengan bantuan teman untuk berguling ke belakang.
	   Guru memberi tugas murid untuk melakukan gerakan guling belakang pada matras, mula mula siswa berdiri membelakangi matras, kemudian berjongkok dengan teman pasangannya berdiri di samping siap membantu dalam melakukan rangkaian gerakan guling belakang, dengan cara membantu menggulingkan badan ke posisi jongkok setelah siswa berguling dengan posisi kaki di tekuk ke atas.
	c. Penelitian Putaran Ketiga
	Jika pada putaran kedua menunjukan keberhasilan siswa maka pada putaran ketiga guru akan menggunakan alat bantuan kepada siswa dalam melakukan gerakan guling belakang dengan matras yang disusun miring (bidang miring). Mula mula siswa berdiri membelakangi matras yang telah disusun miring dengan sudut kemiringan 30 derajat sampai 40 derajat, kemudian siswa berjongkok untuk awalan melakukan gerakan guling belakang, kemudian berguling dengan ujung kaki, tumit, pinggul, punggung, tengkuk, dan kedua telapak tangan, dan mendarat kembali dengan kedua ujung kaki, secara berurutan. 
	G. Implementasi di Kelas
	Pelaksanaan tes awal (pre test), tes siklus pertama, tes siklus kedua, tes siklus ketiga dilakukan oleh guru peneliti. Tindakan ini dilakukan sebanyak 9 kali pertemuan.
	a. Siklus Pertama
	1. Rencana :
	- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran.
	- Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran pada siklus pertama dan 
	diawali dengan pemanasan.
	2. Tindakan :
	- Guru menjelaskan tentang tata cara dan urutan gerakan dalam melakukan gerak guling belakang dengan memberikan contoh gerakan secara langsung diatas matras.
	- Siswa diberi tugas untuk melakukan gerakan guling belakang secara berurutan sesuai dengan barisannya.
	- Siswa diberi tugas untuk berlatih guling belakang secara berulang-ulang.
	3. Observasi
	Setelah diberikan tindakan maka peneliti melakukan pengamatan dan evaluasi serta penilaian dengan menggunakan instrument atau penilaian yang telah disususn.
	4. Refleksi
	Refleksi dapat dilakukan setelah dilakuaknnya tindakan dan observasi.
	b. Siklus Kedua
	a.  Rencana :
	- Menyiapkan alat-alat yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan instrument yang diperlukan dalam mengevaluasi tindakan.
	- Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran siklus kedua dengan melakukan peregangan otot sebagai pemanasan.
	b. Tindakan :
	- Guru menjelaskan dan memberi contoh seorang anak melakukan guling belakang dengan dibantu guru atau sesama murid 
	- Membariskan siswa menjadi dua barisan yaitu barisan putra dan putri, lalu diberi tugas melakukan guling belakang dengan bantuan teman yang sudah lebih mahir secara berurutan sesuai dengan barisannya.
	c. Observasi
	Setelah dilakukan tindakan, pengamatan, koreksi, penilaian dan evaluasi hasil belajar pada siklus kedua.
	d. Refleksi
	Hasil observasi dapat disimpulkan setelah pelaksanaan dan observasi.
	c. Siklus Ketiga
	1. Rencana :
	- Menyiapkan alat-alat yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan instrument     yang diperlukan untuk mengevaluasi tindakan.
	- Menyiapkan siswa untuk melakukan kegiatan pada siklus ketiga dengan berbagai permaianan sebagai pemanasan.
	2. Tindakan :
	-  Guru memberikan penjelasan dan contoh cara melakukan guling belakang pada matras yang disusun miring.
	-  Siswa dibagi menjadi dua bagian (putra dan putri) dan diberi tugas untuk melakukan guling belakang dengan bantuan bidang miring. 
	3. Observasi
	Setelah mengamati tindakan,dikoreksi, di berikan waktu pengulangan, 
	kemudian di lakukan penilaian serta evaluasi dari hasil rindakan pada siklus 
	ketiga.
	a. Refleksi
	Refleksi dapat dilakukan setelah melakukan pelaksanaan kegiatan siklus dan observasi.
	Teknik yang digunakan untuk mengumpul data dalam penelitian ini adalah teknik   tes. Teknik ini akan peneliti uraikan sebagai berikut.
	Teknik tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2006:223).
	Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan guling belakang yang ditujukan kepada sampel kelas V A Siswa SD Negeri 1 Durian payung Bandar Lampung. 
	I.    Instrumen Penelitian
	Instrument adalah alat yang di sambung mengukur pelaksanaan PTK di setiap siklusnya, yang berupa indikator-indikator dari penilaian gerak pada lembar penilaian dari pembelajaran senam guling belakang saya kutip dari buku. Isntrumen pemandu bakat senam. Direktorat olahraga Pelajar dan Mahasiswa  Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 
	Table III : Format Penilaian Gerak Guling Belakang
	Keterangan:Nilai 5 jika gerakan dilakukan sangat baik
	                    Nilai 4 jika gerakan dilakukan baik
	                    Nilai 3 jika gerakan dilakukan cukup baik
	                    Nilai 2 jika gerakan di lakukan kurang
	                    Nilai 1 jika gerakan di lakukan sangat kurang
	J.  Analisis Data 
	Teknik analisis data tes siswa adalah sebagai berikut:
	Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data penelitian dari tes awal dan tes akhir yang telah dilaksanakan, selanjutnya tes keterampilan roll belakang dianalisis untuk melihat kualitas hasil tindakan di setiap siklus digunakan rumus yang di kemukakan Sutrisno Hadi, 1993:246
		N   =  Jumlah siswa yang mengikuti tes
	Sedangkan untuk mengetahui keefektifan hasil tindakan pada PTK ini di gunakan perhitungan yang di kemukakan oleh Goodwin dan Coates, dalam Surisman (1997) dengan rumus berikut :
	�
	Keterangan:

