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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Pendidikan jasmani  

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk 

meningkatkan individu secaraneuromuscular, perseptual, kognitif, dan 

emosional (Depdiknas, 2006: 11). Sedangkan Barrow sebagaimana dikutip 

oleh Ruswandi (2012: 21) mengungkapkan bahwa pendidikan jasmani dapat 

didefinisikan sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani, ketika 

tujuan pendidikan dicapai melalui media aktivitas otot-otot, termasuk olahraga, 

permainan, senam, dan latihan jasmani.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani merupakan pembelajaran sistematis yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani sebagai alat mencapai tujuan perkembangan secara menyeluruh 

sebagai upaya pengembangan kemampuan berpikir dan individu secara 

organik, neuromuscular, perseptual, kognitif, dan emosional.  

 

Berdasarkan Permendiknas (2006: 703), bahwa pendidikan jasmani bertujuan 

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1 Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 
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2 Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik.  

3 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.  

4 Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-

nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.  

5 Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 

percaya diri dan demokratis  

6 Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan.  

7 Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif.  

 

Pendidikan jasmani dapat mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki 

manusia baik berupa tindakan, sikap maupun karya. Pendidikan jasmani juga 

menjadi media perkembangan keterampilan fisik, motorik, penalaran dan 

kebiasaan hidup untuk merangsang perkembangan manusia secara seimbang. 

Sekalipun dalam proses pembelajaran menggunakan aktivitas jasmaniah 

secara dominan, namun hal ini tidak ditujukan semata-mata untuk 

perkembangan jasmaniah selain itu  menyehatkan badan dengan berolahraga.  

 

B. Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar  

Rusli Lutan sebagaimana dikutip oleh Suharjana (2006: 229) menyatakan 

bahwa pengembangan kemampuan berolahraga pada usia sekolah dasar lebih 

banyak ditekankan kepada mengembangkan unsur kemampuan fisik secara 



11 

 

menyeluruh (multilateral), dan keterampilan teknik dasar yang dominan yang 

merupakan dasar bagi keterampilan teknik berolahraga.  

 

Salah satu isi program pengajaran dalam kurikulum sekolah dasar adalah 

membangun manusia seutuhnya yaitu mengembangkan fisik motorik melalui 

latihan aktivitas jasmani atau olahraga. Pembelajaran pendidikan jasmani sesuai 

dengan tuntutan kurikulum harus dilaksanakan melalui metode yang tepat agar 

tujuan yang terkandung dalam kompetensi dasar dapat dicapai secara efektif dan 

optimal.  

 

Untuk meningkatkan peran pendidikan jasmani sebagai dasar tumbuh kembang 

anak perlu dilakukan upaya pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan 

menantang. Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah yang memadai, 

pembaharuan kurikulum disesuaikan kebutuhan siswa dan kemampuan sekolah, 

serta guru pendidikan jasmani terus berupaya untuk meningkatkan 

profesionalitas.  

 

Secara teoritis, senam merupakan aktivitas fisik yang dapat membantu 

mengoptimalkan perkembangan anak. Guru pendidikan jasmani perlu 

memahami bahwa senam di sekolah dasar bukanlah senam yang bersifat 

perlombaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, serta memerlukan peralatan 

yang sulit didapat serta mahal harganya dan harus dilakukan di dalam ruangan 

khusus senam. Senam di sekolah dasar prinsipnya yaitu membelajarkan pola 

gerak dalam senam, serta pengembangannya yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan kemampuan siswa. Tujuan pembelajaran senam di sekolah dasar 
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yaitu memberikan dasar atau landasan yang kuat tentang sikap dan gerak agar 

siswa nantinya dapat bersikap dan bergerak secara efektif dan efisien.  

 

C. Pengertian Belajar Mengajar 

Slameto (2010: 2) mendefinisikan belajar sebagai proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baik secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dari hasil interaksi dengan 

lingkungannya. Senada dengan pendapat di atas, menurut Gagne dan Berliner 

sebagaimana dikutip oleh Chatarina (2006: 2), belajar merupakan proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya sebagai hasil dari pengalaman.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa belajar merupakan 

proses untuk memperoleh pengetahuan baru yang dilakukan manusia secara 

sadar dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Belajar 

dilakukan untuk mendapatkan perubahan perilaku baik melalui latihan ataupun 

pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.  

 

D. Proses Belajar Mengajar  

Kesuksesan seseorang dalam meraih tujuan hidup tidak terlepas dari usaha dan 

proses dalam mencapainya. Keberhasilan atau kesuksesan seseorang tidak 

semata-mata dapat terjadi begitu saja. Untuk menjadi sukses seseorang harus 

belajar dan berusaha terus memperbaiki diri. Dengan belajar maka seseorang 

akan mengalami proses perubahan dalam dirinya. Perubahan itu tentu menuju 

ke arah yang lebih baik, misalnya setelah mengalami proses belajar mereka 

akan menjadi lebih pandai, lebih terampil,dan lebih mahir.  
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Seseorang dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Proses 

belajar berlangsung sepanjang hayat. Proses belajar di sekolah adalah sebagian 

kecil dari proses belajar yang dialami manusia. Sekalipun hanya menjadi 

bagian kecil, namun proses belajar di sekolah memiliki peran yang sangat vital 

dalam kehidupan. Tugas utama guru dalam pembelajaran di sekolah adalah 

menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan perubahan perilaku pada 

siswa secara signifikan.  

 

Departemen pendidikan dan kebudayaan (2001: 103) menjelaskan bahwa 

proses belajar mengajar tidak lain adalah suatu kejadian praktis yang 

berlangsung dalam waktu tertentu, terikat dalam situasi, serta diarahkan pada 

tujuan yang ingin dicapai. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar 

merupakan suatu rangkaian yang kompleks.  

 

Kegiatan belajar mengajar terdiri atas kegiatan siswa dalam belajar serta 

kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Seperti dijelaskan di atas, bahwa 

proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang kompleks karena di 

dalamnya melibatkan guru dan siswa yang memiliki peran berbeda namun 

saling berkaitan. Siswa diharapkan dapat menjalankan tugas belajarnya secara 

aktif dan guru dapat bertanggungjawab penuh terhadap proses belajar yang 

dipimpinnya. Proses pembelajaran melibatkan interaksi dan hubungan timbal 

balik guru dengan siswa yang berlangsung dalam suasana edukatif. 

 

E. Keterampilan Gerak 

Keterampilan itu dapat juga dipahami sebagai indikator dari tingkat kemahiran 

atau penguasaan suatu hal yang memerlukan gerak tubuh.  
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(Sugianto, 2003)Keterampilan gerak adalah gerak yang mengikuti pola 

atau gerak tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau 

seluruh tubuh yang bisa dilakukan melalui proses belajar. Semakin 

kompleks keterampilan gerak yang harus dilakukan, makin kompleks juga 

koordinasi dan kontrol tubuh yang harus dilakukan, dan ini berarti makin 

sulit juga untuk dilakukan.  

 

Belajar keterampilan gerak berlangsung melalui beberapa tahap yakni: 

1).Tahap kognitif, 2).Tahap asosiatif, dan 3).Tahap otomatis. (Lutan 

2000:305) 

 

1. Tahap Kognitif. 

 Pada tahap ini seseorang yang baru mulai mempelajari keterampilan 

motorik membutuhkan informasi bagaimana cara melaksanakan tugas 

gerak yang bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali 

dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk 

bagaimana penerapan informasi atau pengetahuan yang diperoleh.  Pada 

tahap ini gerakan seseorang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, 

kurang efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten. 

2. Tahap Asosiatif. 

 

Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa 

melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri 

dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang 

terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan 

lambat laun semakin konsisten. 
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     3.  Tahap Akhir. 

 

Pada tahap ini, keterampilan motorik yang dilakukannya dikerjakan secara 

otomatis. Pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tak seberapa terganggu 

oleh kegiatan lainnya. 

 

1. BelajarGerak 

 

 

Gerak suatu benda dapat diamati melalui perubahan posisi dan perpindahan 

kedudukannya. Perubahan posisi yang dimaksud contohnya menekuk siku 

dan berjongkok, sedangkan perpindahan kedudukan atau tempat contohnya 

berjalan dan berlari. Mengenai gerak, Mahendra dan Ma’mun (2006:59) 

menjelaskan: 

 

Dalam kamus bahasa Inggris kata gerak diterjemahkan sebagai sinonim dari 

kata “motor” dan “movement”. Sesungguhnya pengertian kedua kata ini 

berbeda. “Movement” adalah gerak yang bersifat eksternal atau dari luar dan 

mudah diamati, sedangkan “motor” adalah gerak yang bersifat internal atau 

dari dalam, konstan, dan sukar diamati. 

 

Sugianto (2003:30) menjelaskan, “Bergerak adalah lawan dari diam; diam 

berarti tidak bergerak terhadap sekitarnya, sedangkan bergerak adalah bila 

kedudukannya di dalam ruang dan waktu berubah.” Lebih lanjutSugianto 

(2003:49) mengemukakan, “Gerakan manusia dapat kita amati karena adanya 

perubahan posisi dari tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. 

Semua bentuk gerakan terjadi oleh karena dipengaruhi oleh 

sejumlah gaya. Gaya di sini tidak lain adalah kontraksi otot.” 
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Pate, Rotella dan McClenaghan yang dialih bahasakan oleh Dwijowinoto 

(2003:143) menjelaskan tentang definisi gerak yaitu, “Kegiatan yang 

mengubah kedudukan pada suatu tempat karena alasan tertentu.” Smith 

(2002) yang dikutip oleh Dwijowinoto (2003:143) mengemukakan, 

“Kemampuan gerak seseorang yang khas adalah hasil dari interaksi yang 

kompleks dari pengaruh keturunan dan lingkungan.”. Adatiga unsur yang 

menyebabkan terjadinya gerakan, yaitu: tulang sebagai alat penggerak, otot 

sebagai sumber penggerak dan persendian yang memungkinkan terjadinya 

gerakan. Otot merupakan sumber gerak yang dapat disamakan dengan motor 

listrik, karena mengubah tenaga kimia menjadi tenaga mekanis sehingga 

menyebabkan terjadinya gerakan tubuh. Oleh karena itu otot sering 

dimisalkan sebagai motor dari tubuh manusia. Tulang-tulang dari kerangka 

dan persendian merupakan satu kesatuan alat gerak yang memiliki 

kemungkinan gerak (range of motion) tertentu. Artinya tulang-tulang sebagai 

alat gerak dapat melakukan suatu gerakan sesuai dengan persendiannya dan 

kontraksi ototnya. 

 

Berkaitan dengan pengertian gerak tersebut di atas, perlu dijelaskan pula 

mengenai gerak yang efisien. Dwijowinoto (2003:142) menjelaskan, 

“Gerakan yang efisien adalah gerakan yang menopang keberhasilan 

penampilan olahraga. 

 

Sugianto (2003:32) mengemukakan, “Berlari atau berenang dengan 

kecepatan yang tetap (artinya tidak mengubah-ubah kecepatan) lebih efisien 

daripada berlari atau berenang dengan selalu mengubah-ubah kecepatan.” 
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Lebih lanjut Sugianto (2003: 33) menyatakan, “Dari sudut efisiensi gerak, 

aktivitas olahraga yang dilakukan dengan kecepatan sedang/optimum 

(relatif), akan dapat dikontrol dan dikuasai serta mencapai hasil yang lebih 

baik. 

2. Klasifikasi Gerak 

 

 

Dilihat dari segi ruang dan jarak, gerakan dapat dibagi menjadi gerakan 

lokomotor dan nonlokomotor. Mahendra dan Ma’mun (2006:59) bahwa, 

“Gerakan lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan terjadinya 

perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, melompat, melangkah, skipping, 

dan sliding. Gerakan nonlokomotor adalah gerakan yang tidak menyebabkan 

perpindahan tempat, seperti bertepuk tangan, melenting, berputar, dan 

meliukkan badan. 

 

Supandi dan Seba (2003:44) mengkategorikan gerakan menjadi beberapa 

macam, yaitu sebagai berikut:Gerakan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari 

segi ruang atau jarak (space) dan dari sistem otot. Dilihat dari segi ruang dan 

jarak (space) gerakan dibagi atas: 1) gerakan lokomotor dan 2) gerakan 

nonlokomotor. Ditinjau dari sistem otot gerakan dapat dibagi tiga, yaitu: 1) 

fleksi, 2) ekstensi, dan 3) rotasi. Fleksi adalah gerakan kontraksi otot yang 

menyebabkan gerakan membengkok. Ekstensi adalah gerakan meluruskan 

atau membentangkan yang berlawanan dengan fleksi. Rotasi adalah gerakan 

berputar pada satu sumbu. 

 

Selanjutnya Gallahue (2002:379) menyatakan, “Classify movement into the 

categories of locomotion, manipulation, and stability.” Sedangkan Kephart 
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(2000) yang dikutip Mahendra dan Ma’mun (2006:59) membagi gerakan 

manusia dalam tiga tipe, yaitu: “1) Gerakan translasional yaitu gerakan yang 

berpindah-pindah tempat, 2) Gerakan rotasional yaitu gerakan berputar pada 

sumbu, 3) Gerakan oskilasional yaitu gerakan berayun.” 

 

Hidayat (2000:49) mengklasifikasikan bentuk-bentuk gerakan manusia, yaitu 

“Berdasarkan perubahan tempat, perubahan volume dan perubahan 

sikap/posisi. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan adanya kontraksi 

otot”. Harrow (2001) mengelompokkan gerakan manusia menjadi: 

1. Gerakan reflex 

2. Gerakan dasar (Basic fundamental movement) 

3. Kemampuan mengamati (Perceptual abilities) 

4. Kemampuan fisik (Physical abilities) 

5. Gerakan keterampilan (Skill movement) 

6. Kemampuan komunikatif 

Gerakan refleks adalah gerakan atau tindakan manusia yang timbul sebagai 

reaksi terhadap suatu stimulus tanpa keterlibatan kesadaran. Gerakan refleks 

dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: Refleks bersyarat (conditional 

reflex) dan refleks tak bersyarat (unconditional reflex). Giriwijoyo (2002:78) 

menjelaskan, “Refleks adalah gerakan involunter yang sangat cepat dan 

sangat efisien yang hanya akan melibatkan komponen saraf dan otot yang 

benar-benar diperlukan untuk gerakan itu.” 

 

Refleks bersyarat adalah gerakan-gerakan refleks yang terjadi karena suatu 

latihan, sedangkan refleks tak bersyarat adalah gerakan refleks yang terjadi 
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secara otomatis tanpa melalui proses latihan. Gerakan dasar fundamental 

merupakan pola gerakan yang menjadi dasar untuk ketangkasan gerak yang 

lebih kompleks.  

 

Gerakan-gerakan ini terjadi atas dasar gerakan refleks yang berhubungan 

dengan badannya, merupakan bawaan sejak lahir dan terjadi tanpa melalui 

latihan. Gerakan-gerakan dasar fundamental dibagi atas: gerakan lokomotor, 

nonlokomotor dan gerakan manipulatif. 

 

3. Fase-fase Gerak 

 

 

Arikunto (2007:133) membagi fase-fase belajar motorik dalam 3 fase, yaitu: 

a. Fase belajar motorik tingkat pertama yaitu perkembangan penguasaan 

koordinasi secara kasar. 

b. Fase belajar motorik tingkat kedua yaitu perkembangan penguasaan 

koordinasi halus. 

c. Fase belajar motorik tingkat ketiga yaitu penstabilan kemampuan 

koordinasi halus, kemampuan automatisasi, dan transfer kemampuan 

berbagai situasi dan kondisi. 

 

Masing-masing fase perkembangan seperti yang dikemukakan diatas ditinjau 

berdasarkan tingkat keterampilan seseorang dalam memecahkan atau 

melaksanakan tugas-tugas gerakan olahraga. Pada fase pertama, jika dilihat 

dari sudut kemampuan koordinasi, maka fase belajar motorik tingkat pertama 

memiliki ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Arikunto(2007:145) sebagai 

berikut: 
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1. Pada fase belajar tingkat pertama, individu yang belajar baru mampu 

memperlihatkan sruktur dasar garakan. 

2. Penguasaan irama gerakan bagi individu yang masih ada pada fase 

belajar tingkat pertama ini masih sangat belum sempurna. 

3. Penguasaan kemampuan hubungan gerakan yang dimiliki oleh undividu 

yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase belajar tingkat 

pertama juga masih sangat tidak sempurna. 

4. Secara sederhana luas gerakan dapat diartikan sebagai besarnya ruangan 

yang terpakai oleh bagian tubuh atau tubuh secara keseluruhan dalam 

pelaksanaan suatu gerakan. 

5. Kelancaran gerakan adalah aliran gerakan, secara sederhana dapat 

diartikan sebagai kontinyuitas jalannya suatu gerakan. 

 

F. Pengertian Senam Lantai  

Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan 

yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian gerakan fisik yang 

teratur. Senam sangat penting untuk pembentukan kelenturan tubuh, yang 

menjadi arti penting bagi kelangsungan hidup manusia. Deni Kurniawan 

(2012: 37) mengemukakan bahwa senam ada berbagai macam, diantaranya 

senam lantai, senam hamil, senam aerobik, senam pramuka, Senam Kesegaran 

Jasmani (SKJ), dan lain-lain. Biasanya di sekolah dasar, guru-guru 

mengajarkan senam-senam yang mudah dicerna oleh murid, seperti senam 

lantai, SKJ dan senam pramuka.  
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Senam lantai merupakan salah satu rumpun dari senam. Pada dasarnya senam 

lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Unsur-unsur 

gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, 

menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang 

atau pada saat meloncat kedepan atau ke belakang. Bentuk latihannya 

merupakan gerakan dasar dari senam perkakas (alat).  

 

G. Gerak Dasar Senam Lantai  

Beberapa contoh gerakan dasar senam lantai sebagaimana diungkapkan oleh 

Deni Kurniawan (2012: 37) adalah gerakan guling depan dan belakang, teknik 

roll depan, sikap lilin, gerakan meroda, dan guling lenting. Guling depan 

adalah gerakan badan berguling ke arah depan melalui bagian belakang badan 

(tengkuk), pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Teknik roll depan 

adalah suatu bentuk sikap badan terlentang yang membusur, bertumpu pada 

kedua kaki dan kedua tangan siku-siku dan lutut lurus.  

 

Sikap lilin adalah tidur terlentang, dengan dilanjutkan mengangkat kedua kaki 

lurus ke atas (rapat) bersama-sama. Gerakan meroda adalah gerakan memutar 

badan dengan sikap menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika 

berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Sedangkan guling lenting 

adalah suatu gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan 

kedua kaki dan tolakan kedua tangan.  

 

H. Roll Depan 

Roll depan merupakan salah satu gerakan senam lantai. Roll depan merupakan 

materi yang sering diberikan di sekolah dasar. Roll depan adalah gerakan 
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dengan urutan gerak yang merupakan kebalikan dari roll belakang. Cara 

melakukan roll depan yaitu:  Jongkok kedua kaki agak di buka, kedua tumit di 

angkat, kedua telapak tangan diletakkan padamatras, kedua tangan lurus sejajar 

bahu kemudian dorong tangan ke depan hingga menyentuh matras dorong kaki 

ke depan sehingga membuat gulingan lalu dagu rapatkan ke dada dan belakang 

kepala menyentuh matras tangan memegang tungkai bawah lalu jongkok dan 

berdiri tegak (Suharjana: 2006; 132). 

 

Langkah-langkah gerakan guling belakang digambarkan dalam skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Roll Depan 

Sumber: Suharjana, 2006: 132 

 

Cara melakukan roll depan berdasarkan gambar di atas adalah:  

a. Posisi badan siap  

b. Badan dibungkukkaan dan kedua tangan menyentuh/menempel pada 

matras. 

c. Posisi jongkok, dagu ditempelkan pada dada. 

d. Saat posisi mengguling, tengkuk dijadikan sebagai tumpuan. 

e. Saat mengguling lutut ditekuk, tangan lurus kedepan kemudian dagu 

masih tetap menempel di dada. 
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Setelah selesai mengguling (masih dalam posisi jongkok) kedua tangan 

diluruskan ke depan kemudian berdiri dengan kedua tangan 

diangkat.Berdasarkan pengamatan, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi 

dalam melakukan roll depan adalah: (1) penempatan terlalu jauh ke depan 

sehingga tidak membuat tolakan, (2) sikap tubuh kurang bulat, (3) tumpuan 

kurang kuat, (4) keseimbangan kurang terjaga, dan (5) mengguling kurang 

sempurna ( Suharjana: 2006; 135). 

 

I. Pengertian Alat Bantu 

Alat bantu menurut Yusuf (2001:50) adalah alat yang digunakan pengajar 

dalam menyampaikan materi, dengan adanya alat peraga maka bahan ajar atau 

materi akan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Alat bantu yang di 

gunakan: 1.simpai 2.bola. 

 

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

media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu: 

 

1 Akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar; 

2 Bahan pembelajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran; 

3 Metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga; 
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4 Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebagai 

aktivitasnya mengamat, melakukan, mendemontrasikan, memerankan, 

dan lain-lain. 

Menurut Amir Hamzah (2002:110), penekanan alat bantu belajar terhadap 

pada visual dan audio. Alat bantuvisual terdiri dari alat peraga dua dimensi 

hanya menggunakan dua ukuran panjang dan lebar (seperti : gambar, bagan, 

dan grafik), sedangkan alat peraga tiga dimensi menggunakan tiga ukuran 

yaitu panjang, lebar, dan tinggi (seperti benda asli, alat tiruan sederhana, dan 

barang contoh). 

 

J. Model Pembelajaran Alat Bantu 

Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi menuntut guru agar mampu 

menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan sekurang-

kurangnya guru dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang 

meskipun sederhana dan bersahaja tetapi dapat membantu dalam pencapaian 

tujuan pengajaran yang diharapkan. 

 

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

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaanmedia pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu efektivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan 

dan isi pelajaran saat itu.  
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Sudjana dan Rivai dalamArsyad (2005: 24-25) mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu : 

 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

aktivitasnya mengamati, melakukan,mendemonstrasikan, 

memerankan dan lain-lain. 

 

Menurut Arsyad (2005: 7) media pendidikan memiliki pengertian alat bantu 

pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Tetapi ada sedikit 

perbedaan penggunaan istilah media dan alat bantu. Media adalah alat yang 

digunakan pendidik dalam menyampaikan pendidikan, dan alat bantu 

(peraga) digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar bahan 

pelajaran yang disampaikan oleh guru lebih konkret/jelas karena ada model 

atau replika yang dapat diamati siswa sehingga mudah diterima atau 

dipahami peserta didik. Dalam proses belajar mengajar alat peraga 

dipergunakan dengan tujuan membantu guru agar proses belajar siswa lebih 

berhasil dalam proses pembelajaran dan efektif serta efesien.  
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Menurut Hamzah (2002: 110) penekanan alat bantu belajar terdapat pada 

visual dan audio. Alat bantu visual terdiri dari alat peraga dua dimensi hanya 

menggunakan dua ukuran panjang dan lebar (seperti: gambar, bagan, dan 

grafik) sedangkan alat peraga tiga dimensi  menggunakan tiga ukuran yaitu 

panjang, lebar, dan tinggi (seperti: benda asli, model, alat tiruan sederhana, 

dan barang contoh). 

 

Modifikasi adalah penyesuaian alat atau perlengakapan pada suatu kegiatan 

yang akan di laksanakan, modifikasi biasanya di gunakan bila suatu lembaga, 

misalnya sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap maka di buatlah 

modifikasi alat, agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik.Lutan ( 

2001 ) Modifikasi adalah perubahan keadaan dapat berupa bentuk, isi, fungsi, 

cara penggunaan danmanfaat tanpa sepenuhnya menghilangkan aslinya. 

Lutan ( 2002) menerangkan modifikasi dalam mata pelajaran diperlukan 

dengan tujuan agar siswa memperoleh kepuasan dan mengikuti pelajaran, 

meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi dan siswa 

dapat melakukan pola gerak secara benar.“Secara garis besar tujuan 

modifikasi adalah :1). mengatasi keterbatasan akan sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani; 2). Mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik; 3). mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif; 4). 

mengurangi resiko cedera akibat proporsi antara sarana pembelajaran dan 

kondisi fisik yang tidak seimbang”. ( Lutan, 2000). 

 

Menurut Arsyad ( 2005: 7 ) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu 

pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Alat bantu adalah 
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alat yang digunakan pendidik dalam menyampaikan pendidikan, alat bantu    

( peraga ) sangat penting. Alat tersebut berguna agar bahan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru lebih mudah diterima atau dipahami peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar alat peraga dipergunakan dengan tujuan 

membantu guru agar proses belajar siswa lebih berhasil dalam proses 

pembelajaran dan efektif serta efesien. 

 

Menurut Hamzah ( 2003 ) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual 

dan audio. Alat bantu visual terdiri dari alat peraga dua dimensi hanya 

menggunakan dua ukuran panjang dan lebar ( seperti: gambar, bagan, dan 

grafik ) sedangkan alat peraga tiga dimensi  menggunakan tiga ukuran yaitu 

panjang, lebar, dan tinggi ( seperti: benda asli, model, alat tiruan sederhana, 

dan barang contoh ).Alat bantu ( peraga ) yang digunakan dalam 

pembelajaranroll depan pada siklus pertama adalahmenggunakansimpai,dan 

pada siklus kedua menggunakan bola.  

 

Keuntungan alat bantu modifikasi pada siklus pertama, dan kedua adalah, 

hemat biaya, praktis, serta memudahkan guru untuk mengevaluasi gerakan 

roll depan dalam pembelajaran senam lantai. Diharapkan dengan pemakaian 

simpai dan bola ini siswa akan termotivasi untuk melakukan roll depan dan 

mempraktikkan teknik dasar gerakan yang sedang diajarkan dengan benar. 

 

 Perlengkapan yang di gunakan dalam penelitian gerakan Roll Depan : 

1. Lapangan. 

2. Matras. 

3. Simpai 
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4. Bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alat Bantu Simpai (Sumber:DokumentasiPeneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alat Bantu Bola (Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

 

 

Penggunaan alat bantu di atas, diharapkan dapat memotivasi anak 

melakukan gerakan dengan maksimal. Sehingga pembelajaran Pendidikan 

Jasmani yang diharapkan tercapai. Menurut Lutan ( 2000: 10 ) 

pembelajaran Penjaskes dikatakan berhasil apabila :  

1. Jumlah waktu aktif berlatih ( JWAB ) atau waktu melaksanakan tugas 

gerak yang dicurahkan siswa semakin banyak. 
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2. Waktu untuk menunggu giliran relatif sedikit, sehingga siswa aktif. 

3. Prosespembelajaran melibatkan partisipasi semua kelas. 

4. Guru penjasorkes terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

 

K. KerangkaPikir 

 

 

Menurut Surakhmad (2003: 21), anggapan dasar adalah sebuah titik tolak 

pemikiran yang kebenaran nya di terima oleh peneliti. Seorang peneliti dapat 

merumuskan postulat yang berbeda- beda.Untuk mengoptimalkan proses 

kemampuan roll depan yang kurang efektif dimana fasilitas pembelajran yang 

kurang memadai dan minat siswa rendah maka di perlukan alat bantu sebagai 

alat pembelajaran. 

 

Dalam penelitian ini penulis mencoba menerapkan suatu cara penyampaian 

belajar senam lantai pada materi gerak dasar roll depan menggunakan alat bantu 

berupa simpai dan bola. Alat bantu dalam permainan merupakan bagian dari 

inovasi yang dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Adapun kegiatan inovatif 

dalam hal ini antara lain pengembangan dan produksi alat-alat pelajaran, serta 

dapat mengoptimalkan keterampilan gerak dasar roll depan. Walaupun bakat 

masing-masing siswa memegang peran penting, akan tetapi hasil penguasaan 

psikomotor sebagian besar merupakan fungsi kebiasaan danketerampilan yang 

diperoleh ketika melakukan tugas tersebut. Dengan demikian pembelajaran 

gerak dasar roll depan dengan alat bantu simpai dan bola dapat mengefektifkan 

pembelajaran dan megoptimalkan gerakan dasar roll depan siswa kelas V SD 

Baitul Jannah Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. 
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L. HipotesisTindakan 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat di rumuskan hipotesis penelitian 

 

 

Tindakan kelas yaitu apabila dalam pembelajaran roll depan menggunakan alat 

  

 

       Bantu simpai & bola sesuai konsep danlangkah-langkah secara cepat maka 

 

 

       Dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa kelas v sd It Baitul jannah kecamatan 

 

 

       kemiling Bandar lampung 

 


