
I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses pendidikan gerak insani (human

movement) yang dapat berupa aktivitas jasmani, permainan atau olahraga

untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani bukan saja

mengembangkan dan membangkitkan  potensi individu, tetapi juga ada unsur

pembentukan yang mencakup kemampuan fisik , intelektual, emosional, sosial

dan moral-spiritual.

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar

sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan

jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan,

kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam

rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas

berdasarkan pancasila. Karena pendidikan jasmani dan kesehatan dipandang

sangat strategis dalam pembinaan kualitas fisik manusia Indonesia, maka

tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI

ualitas manusia yang

beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,

.
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Pendidikan olahraga adalah proses pendidikan yang diarahkan pada

pengenalan dan penguasaan keterampilan suatu cabang olahraga. Pendidikan

olahraga adalah kegiatan yang peduli sekali dengan pengembangan lebih

lanjut pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang diperoleh melalui

pendidikan jasmani. Tujuan utama pendidikan olahraga adalah sosialisasi ke

dalam olahraga sehingga anak-anak muda mampu berpartisipasi dan

menikmati kegiatan olahraga.

Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan

pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam sangat sesuai

untuk mengisi program pendidikan jasmani seperti kekuatan dan daya tahan

otot dari seluruh bagian tubuh. Disamping itu senam juga berpotensi

mengembangkan ketrampilan gerak dasar, sebagai landasan penting bagi

penguasaan ketrampilan teknik suatu cabang olahraga. Lebih penting lagi

senam lebih dapat meningkatkan kesegaran secara efektif bagi siapapun yang

melakukannya.

Ada beberapa macam jenis senam seperti, senam aerobic, senam pembentukan

dan senam lantai. Meroda atau gerakan baling-baling merupakan salah satu

jenis senam lantai yang dilakukan ke samping untuk empat hitungan, tangan

dan kaki berputar seperti baling-baling. Meroda merupakan salah satu unsur

gerakan senam lantai, dimana terdiri dari mengguling, melompat, meloncat,

berputar di udara, bertumpu untuk mempertahankan sikap seimbang.

Gerak dasar baling-baling bukan merupakan gerakan yang mudah. Hal ini

disebabkan karena pada waktu melakukan gerakan tersebut siswa harus
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mempunyai penguasan teknik dasar baling-baling dengan baik. Oleh karena

itu maka upaya untuk meningkatkan penguasaan gerak dasar baling-baling

maka perlu dilatih secara baik dan benar. Untuk meningkatkan keterampilan

gerak dasar baling-baling dapat dilakukan dengan model bantuan guru dan

bantuan tali.

Dari kedua bentuk latihan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan

kekurangan. Penelitian menyatakan bahwa model bantuan guru memang

efektif dalam membantu siswa melakukan tugas geraknya. Model latihan

bantuan guru memiliki kelebihan berupa mengurangi kesalahan serta

memastikan bahwa pola gerak yang tepat sudah dilakukan. Namun

kelemahannya adalah kemampuan siswa dalam menampilkan tugasnya itu

segera hilang ketika bimbingan yang semula diterimanya itu ditiadakan.

Sedangkan untuk model bantuan tali memiliki kelebihan dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis

terhadap siswa. Penggunaan alat bantu akan sangat membantu efektivitas

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran saat itu. Namun

kelemahannya terletak pada penggunaan alat bantu yang sering tidak tepat

fungsi, sehingga menjadi membosankan dan tidak efektif. Dengan kelebihan

dan kekurangan masing-masing model pembelajaran belum diketahui secara

pasti bentuk latihan mana yang lebih efektif dan baik hasilnya terhadap

peningkatan keterampilan gerak dasar baling-baling. Oleh karena itu perlu

dikaji dan diteliti secara lebih mendalam, baik secara teoritis maupun praktik

melalui eksperimen.
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Untuk mengetahui permasalahan tersebut, kedua bentuk latihan tersebut di

atas dapat dilatihkan pada siswa kelas X SMA Arjuna Bandar Lampung

Tahun Ajaran 2009/2010. Berdasarkan observasi saat peneliti melaksanakan

PPL dan mengajar di kelas X SMA Arjuna Bandar Lampung bahwa

kemampuan gerak dasar baling-baling siswa kelas X masih rendah

kemampuan gerak dasar baling-balingnya sehingga perlu ditingkatkan lagi

secara optimal.

Rata-rata nilai siswa tidak mencapai standar kelulusan sekolah, siswa

dinyatakan berhasil atau tuntas dalam mengikuti proses pembelajaran jika

mencapai nilai 65. Dari keseluruhan siswa kelas X SMA Arjuna Bandar

Lampung yang berjumlah 140 siswa yang mencapai stantar kelulusan atau

mendapat nilai lebih atau sama dengan 65 hanya 56 orang siswa, sedangkan

yang mendapat nilai kurang dari 65 berjumlah 84 orang siswa.

Peneliti mengidentifikasi penyebab rendahnya hasil belajar gerak dasar baling-

baling disebabkan karena masih banyak siswa yang merasa takut untuk

melakukan gerakan tersebut. Gerak dasar yang salah dan perasaan takut akan

mengakibatkan gerakan baling-baling menjadi tidak sempurna. Oleh karena

itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut para siswa harus balajar secara

baik dan teratur dengan model pembelajaran yang tepat. Model bantuan guru

dan bantuan tali tersebut merupakan cara untuk meningkatkan keterampilan

gerak dasar baling-baling.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
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Tali Terhadap Keterampilan Gerak Dasar Baling-Baling Pada Siswa Kelas X

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keterampilan teknik dasar baling-baling pada siswa kelas X

SMA Arjuna Bandar Lampung.

2. Kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan model-model

pembelajaran pelaksanaan baling-baling.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk

memudahkan penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari

penelitian ini, adapun pembatasan masalah tersebut adalah membandingkan

model bantuan guru dan bantuan tali terhadap keterampilan gerak dasar

baling-baling pada siswa kelas X SMA Arjuna Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2009/2010.

D. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh model bantuan guru dan bantuan tali terhadap

keterampilan gerak dasar baling-baling pada kelas X SMA Arjuna ?

2. Manakah yang lebih baik pengaruhnya antara model bantuan guru dan

bantuan tali terhadap keterampilan gerak dasar baling-baling pada kelas X

SMA Arjuna ?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian

ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah model bantuan guru dapat meningkatkan

keterampilan gerak dasar baling-baling pada kelas X SMA Arjuna.

2. Untuk mengetahui apakah model bantuan tali dapat meningkatkan

keterampilan gerak dasar baling-baling pada kelas X SMA Arjuna.

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh model bantuan guru dan bantuan tali

terhadap keterampilan gerak dasar baling-baling kelas X SMA Arjuna.

4. Untuk mengetahui manakah yang lebih efektif antara model bantuan guru

dan bantuan tali terhadap keterampilan gerak dasar baling-baling pada

kelas X SMA Arjuna.

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain :

1. Penulis

Ingin mengetahui secara jelas model pembelajaran mana yang lebih baik

antara model bantuan guru dan bantuan tali terhadap keterampilan gerak

dasar baling-baling pada kelas X SMA Arjuna.

2. Siswa

Sebagai pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar

baling-baling.

3. Bagi guru
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Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan metode dan

model atau pendekatan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan

perkembangan anak, sehingga anak dapat mengoptimalkan segenap

kemampuannya dan tercapailah keberhasilan pembelajaran.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Arjuna Bandar Lampung.

2. Objek penelitian yang diamati adalah keterampilan gerak dasar baling-

baling melalui model bantuan guru dan model bantuan tali.

3. Subjek penelitian yang diamati  adalah siswa kelas X SMA Arjuna Bandar

Lampung.

H. Batasan Istilah

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu atau orang yang membentuk

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang (Depdikbud, 1994 : 664 ).

2. Model Pembelajaran

Menurut Soekamto dan Winataputra (1997: 101) Model pembelajaran

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan

aktivitas pembelajaran. Dengan demikian model pembelajaran memiliki

makna yang lebih luas dari strategi, metode atau prosedur.
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3. Bantuan Guru

Model bantuan guru adalah metode yang paling umum dalam proses

pembelajaran, dimana siswa dituntun dengan berbagai cara melalui

pemolaan gerak. Dalam penggunaannya, metode ini mempunyai beberapa

tujuan dan yang paling utama adalah untuk mengurangi kesalahan serta

memastikan bahwa pola gerak yang tepat sudah dilakukan.

Penggunaan model bantuan guru amat penting terutama dalam cabang

olahraga yang berbahaya seperti senam sehingga memerlukan bantuan

untuk mengurangi timbulnya bahaya. Demikian juga dalam renang, ketika

pertama kali mempelajarinya dan merasa takut. Di sini siswa tentu perlu

dibantu, baik secara langsung oleh bimbingan guru atau lewat pakaian

alat-alat penolong.

4. Bantuan Tali

Menurut Amir Hamzah (1988: 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). Anyaman karet

dibuat sepanjang 3 meter, kemudian dipancangkan pada dua buah tiang

yang diletakkan di pinggir lapangan. Jarak (tinggi) antara lantai dan

anyaman karet, bisa diubah-ubah sesuai dengan tinggi anak tersebut.

Penambahan tinggi karet ditujukan untuk memacu siswa melompat dengan
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sudut yang berbeda-beda, dengan penambahan ketinggian karet

diharapkan anak akan dapat memperbaiki sudut tolakan.

5. Keterampilan Gerak Dasar

Keterampilan gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan gerakan

secara efisien dan efektif. Keterampilan gerak dasar merupakan

perwujudan dari kualitas koordinasi dan control atas bagian-bagian tubuh

yang terlibat dalam gerakan. Makin kompleks pola gerakan yang harus

dilakukan, makin kompleks juga koordinasi dan control tubuh yang harus

dilakukan dan ini berarti makin sulit juga untuk dilakukan. ( Sugiyanto,

1993:13). Dasar gerak untuk keterampilan meliputi gerak lokomotor, non-

lokomotor, manipulasi merupakan dasar gerak terhadap macam-macam

keterampilan. (J. Matakupan, 1993: 32)

6. Baling-Baling

Meroda ( cart wheel ) sering disebut baling-baling karena gerakannya

seperti roda yang berputar/baling-baling yang berputar. Yaitu gerakan

berputar ke samping yang pada suatu saat bertumpu pada kedua tangan

dan kedua kaki terbuka di atas lurus atau kaki kangkang. (Marta Dinata

2003 : 45)


