
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Deskripsi Teoritis 

1. Teori Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subyek dan sebagai 

objek dari kegiatan pengajaran. Syaiful Bahri dan Aswan Zain , (2004 : 44) 

Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. 

Oemar Hamalik (2008 : 36) menjelaskan bahwa belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defened as 

the modification or streng-thening of behavior trough experiencing). Dari 

pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih 

luas daripada itu. Hasil belajar bukan sesuatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan perubahan kelakuan. 

Menurut S. Nasution, (1982) dalam Sugiyanto, (1999:267) mengemukakan 

bahwa belajar adalah : ”perubahan urat-urat, perubahan pengetahuan, dan 

perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman dan latihan”. 
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Robert N. Gagne, (1977) dalam Sugiyanto, (1999:267)  mendefinisikan 

bahwa belajar adalah: ” suatu perubahan pembawaan atau kemampuan 

yang bertahan dalam jangka waktu tertentu dan tidak semata-mata 

disebabkan oleh proses pertumbuhan”. 

Sedangkan Charles Galloway, (1976) dalam Sugiyanto, (1999:267)  

mengatakan bahwa belajar adalah: ” perubahan kecenderungan tingkah 

laku yang relatif permanen, yang merupakan hasil dan berbuat berulang-

ulang”. 

Kesimpulan dari beberapa teori di atas bahwa belajar adalah suatu proses, 

fungsi, dan juga hasil dari perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi 

bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama, maksudnya adalah 

perubahan itu tidak langsung hilang sesudah kegiatan selesai dilakukan. 

Menurut Nana Sujana (1991 : 5) belajar adalah suatu perubahan yang relatif 

permanen dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari 

praktik atau latihan. Sedangkan menurut Thorndike dalam Agus Munadji 

(1994 : 162) bahwa belajar adalah asosiasi antara kesan yang diperoleh alat 

indra (stimulus) dan impuls untuk berbuat (respons). Ada tiga aspek 

penting dalam belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan dan hukum 

pengaruh 

 

1. Hukum Kesiapan 

Berarti bahwa individu akan belajar jauh lebih efektif dan cepat bila ia telah 

siap atau matang untuk belajar dan seandainya ada kebutuhan yang 
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dirasakan. Ini berarti dalam aktivitas pendidikan jasmani guru seharusnya 

lah dapat menentukan materi  yang tepat dan mampu dilakukan oleh anak. 

Guru harus memberikan pemahaman mengapa manusia bergerak dan cara 

melakukan gerakan secara aman, efisien dan efektif sehingga belajar dapat 

memuaskan. 

2. Hukum Latihan 

Jika seseorang ingin memperoleh hasil yang lebih baik, maka ia harus terus 

berlatih. Sebagai hasil dari latihan yang terus menerus akan diperoleh 

kekuatan, tetapi sebagai hasil tidak berlatih akan memperoleh kelemahan. 

Kegiatan belajar dalam pendidikan diperoleh dengan melakukan. 

Melakukan berulang – ulang tidak berarti mendapatkan kesegaran atau 

keterampilan yang lebih baik. Melalui pengulangan yang dilandasi dengan 

konsep yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan dan dilakukan secara 

teratur akan menghasilkan kemajauan dalam pencapaian tujuan yang 

dikehendaki. Ini berarti guru harus menerapkan latihan atau pengulanagan 

dengan penambahan beban agar meningkatnya kesegaran jasmani anak, 

dengan memperhatikan pula fase pertumbuhan dan perkembangan anak. 

3. Hukum Pengaruh 

Bahwa seseorang individu akan lebih mungkin untuk mengulangi 

pengalaman-pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman-

pengalaman yang menggangu. Hukum ini seperti yang berlaku pada 

pendidikan jasmani mengandung arti bahwa setiap usaha seharusnya 

diupayakan untuk menyediakan situasi-situasi agar siswa mengalami 
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keberhasilan serta mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan 

memuaskan. Guru harus merencanakan model-model pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan, sesuia dengan fase pertumbuhan dan 

perkembangan anak, pada usia remaja, anak menyukai permainan, bermain 

dengan kelompok-kelompok dan menunjukan prestasinya sehingga 

mendapat pengakuan diri dari orang lain. 

Menurut Syaiful Bahri dan Azwan Zain (2006 : 120) proses belajar 

dikatakan berhasil apabila ada perubahan pada diri anak berupa perubahan 

prilaku yang menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam 

proses belajar mengajar peserta didik harus menunjukkan kegembiraan, 

semangat yang besar dan percaya diri. Atas dasar tersebut, guru berperan 

untuk menciptakan dan memperthankan kelangsungan proses belajar 

mengajar, guna tercapainya tujuan belajar yang sudah ditetapkan. 

Adapun berikut pandangan beberapa para ahli psikologi tentang belajar, 

yaitu: 

a. Teori Conditioning Dari Pavlov 

Pavlov dapat dikatakan sebagai pelopor teori kondisioning yang 

kemudian mempengaruhi perkembangan aliran Behaviorisme dalam 

psikologi. la adalah seorang ahli psiko-refleksologi dari Rusia, yang 

terkenal mengadakan percobaan-percobaannya dengan anjing, dimana 

perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat 

secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. 

Dari hasil percobaan-percobaan yang dilakukan dengan anjing itu 
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Pavlov mendapat kesimpulan bahwa kejiwaan seseorang dilihat dari 

perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bakker bahwa yang paling 

sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun 

bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau 

rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu 

(Bakker, 2002:56). 

b. Teori Conditioning dari Watson 

Watson adalah salah seorang behavioris dari Amerika, Watson 

mengadakan percobaan-percobaan tentang perasaan-perasaan takut pada 

anak, dengan menggunakan tikus dan kelinci. Juga dari hasil 

percobaannya ia menarik kesimpulan bahwa perasaan takut pada anak 

dapat diubah dan dilatih. Anak percobaan Watson mula-mula tidak takut 

kepada kelinci dilatih sehingga menjadi takut kepada kelinci. Kemudian 

anak tersebut dilatihnya lagi sehingga menjadi tidak takut lagi kepada 

kelinci. Oleh karena itu,  menurut teori conditioning, belajar itu adalah 

suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat 

(conditioning) yang kemudian menimbulkan reaksi (respon). Untuk 

menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-

syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori 

conditioning ialah adanya latihan-latihan yang terus-menerus. Yang 

diutamakan dalam teori ini ialah hal belajar yang terjadi secara otomatis. 

Penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia juga 

tidak lain adalah hasil dari pada conditioning, yaitu hasil dari pada 
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latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap perangsang-

perangsang tertentu yang dialaminya didalam kehidupannya.  

 

Berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar 

dianggap sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua 

perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua 

itu penting, Akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan 

apakah proses belajar sudah terjadi. Hanya dengan asumsi demikianlah 

yang dapat diramalkan perubahan apa yang bakal terjadi pada siswa. 

Hanya dengan demikian pulalah psikologi dan ilmu tentang belajar 

dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang 

sangat berorientasi pada pengalaman empiris (Bakker, 2002:64). 

c. Teori Skinner 

Skinner memandang bahwa teori Pavlov tentang reflek bersarat itu 

hanya tepat untuk dinyatakan tingkah laku responden. Tingkah laku 

responden adalah tingkah laku yang terjadi setelah dan sebagai hasil dari 

suatu perangsang. Dalam percobaannya, Skinner mendapatkan tipe 

tingkah laku yang secara spesifik di tunjukan kepada perangsang 

lingkungan yang diistilahkannya dengan “Operant behavior”. Oleh 

sebab itu teorinya disebut “Operant conditioning”. Percobaannya 

“operant conditioning” atau “instrumental conditioning” (Sanjaya, 

2007: 306). 
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2. Belajar Gerak 

Motorik merupakan kata bentukan dari motor yang berarti gerak. Gerak 

yang terjadi atas koordinasi antara aspek jasmani dan rohani. Koordinasi 

gerak adalah berupa kemampuan untuk mengatur keserasian gerak bagian-

bagian tubuh. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan kontrol 

tubuh. Individu yang koordinasi geraknya baik akan mampu 

mengendalikan gerak tubuhnya dengan kemauannya. 

Belajar motorik atau bergerak menurut  Herman Tarigan (2008 : 15) adalah 

perubahan secara permanen berupa gerak belajar yang diwujudkan melalui 

respon-respon muskular dan di ekspresikan dalam gerak tubuh. 

Kemampuan motorik yang menunjang pelaksanaan senam sangat banyak, 

di antaranya adalah kelincahan, koordinasi, kecepatan, keseimbangan, dan 

lain-lain. Kesemua atribut motorik dapat ditingkatkan melalui keikutsertaan 

dalam olahraga senam dan sebaliknya. Kemampuan tersebut harus secara 

spesifik ditingkatkan agar mampu memperbaiki penampilan. 

Menurut Schmidt dan Lutan (1988: 102) belajar motorik adalah 

seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang 

mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku gerak. Lebih 

lanjut Schmidt dan Lutan (1988: 102) menyatakan bahwa belajar gerak 

mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu: a) merupakan rangkaian proses, b) 

menghasilkan kemapuan untuk merespon, c) tidak dapat diamati secara 

langsung, bersifat relatif permanen, d) sebagai hasil latihan, e) dapat 

menimbulkan efek negatif. 
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Tugas utama dari belajar gerak adalah peneriman segala informasi yang 

relevan tentang gerakan-gerakan yang dipelajari, kemudian mengolah dan 

menyusun informasi tersebut memungkinkan suatu realisasi secara optimal. 

Menurut Lutan (1988: 101) belajar motorik dapat menghasilkan perubahan 

yang relatif permanen, yaitu perubahan yang dapat bertahan dalam jangka 

waktu yang relatif  lama. Dalam menyempurnakan suatu keterampilan 

motorik ada tiga tahapan yaitu : 

1. Tahap Kognitif 

Merupakan tahap awal dalam belajar motor, dalam tahap ini seseorang 

harus memahami mengenai hakikat kegiatan yang dilakukan dan juga harus 

memperoleh gambaran yang jelas baik secara verbal maupun visual 

mengenai tugas gerakan atau model yang akan dipelajari agar dapat 

membuat rencana pelaksanaan yang tepat. Pada tahap ini guru stiap akan 

memulai mengajarkan suatu keterampilan gerak, pertama kali yang harus 

dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-

konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. 

Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana 

cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam 

benak siswa telah terbentuk motor-plan, yaitu keterampilan intelektual 

dalam merencanakan cara melakukan keterampilan gerak. Apabila tahap 

kognitif ini tidak dapat mendapat perhatian oleh guru dalam proses belajar 

gerak, maka sulit bagi guru untuk menghasilkan anak yang terampil 

mempraktikkan aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap belajar 
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berikutnya. 

2. Tahap Asosiatif/Fiksasi 

Pada tahap ini pengembangan keterampilan dilakukan melalui adanya 

praktek secara teratur agar perubahan prilaku gerak menjadi permanen. 

Setelah latihan harus adanya semangat dan umpan balik untuk mengetahui 

apa yang dilakukan itu benar atau salah. Pola gerakan sudah sampai pada 

taraf merangkaikan urutan-urutan  gerakan yang didapatkan secara 

keseluruhan yang harus dilakukan secara berulang-ulang hingga 

penguasaan terhadap gerak semakin meningkat. Apabila siswa telah 

melakukan latihan keterampilan dengan baik dan benar, dan dilakukan 

secara berulang baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka pada akhir 

tahap  ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai. 

3. Tahap Otomatis 

Setelah melakukan latihan gerakan dalam jangka waktu yang relatif lama, 

maka akan memasuki tahap otomatis atau dapat melakukan aktivitas secara 

terampil, artinya siswa dapat merespon secara tepat dan tepat terhadap apa 

yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan. Secara fisiologi hal ini dapat 

diartikan bahwa pada diri seseorang tersebut telah terjadi kondisi reflek 

bersyarat, yaitu terjadinya pengerahan tenaga mendekati pola gerak reflek 

yang sangat efisien dan hanya akan melibatkan unsur motor unit yang 

benar-benar diperlukan untuk gerakan yang diinginkan. Pada tahap ini 

kontrol terhadap penampilan gerakan semakin tepat dan konsisten, siswa 

telah dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berfikir lagi terhadap apa yang 
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akan dan sedang diilakukan dengan hasil yang baik dan benar. 

3. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani merupakan wahana pengembangan motorik, 

pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai moral serta membiasakan diri dari 

pola hidup sehat yang bermuara pada pengembangan jiwa pribadi peserta 

didik secara utuh. Isi dari pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

memuat berbagai permainan olah gerak jasmani yang dapat merangsang 

peserta didik aktif, kreatif dan menarik sesuai dengan jiwa perkembangan 

anak yang merasa senang dalam bermain dalam kehidupan sehari-hari baik 

di rumah maupun di sekolah. 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 

di sekolah. Mata pelajaran ini beroreantasi pada pelaksanaan misi 

pendidikan melalui aktivitas jasmani dan pembiasaan perilaku hidup sehat 

sehari-hari. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini adalah “membantu 

peserta didik untuk kesegaran jasmani dan kesehatan melalui pengenalan 

dan penanaman sikap positif serta kemampuan gerak dasar dan berbagai 

aktivitas jasmani” (Depdikbud, 1993:1). 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas  

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup 

sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar 
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diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

seluruh ranah, baik jasmani, psikomotor, dan afektif setiap siswa. 

Pengalaman yang disajikan akan membantu siswa untuk memahami 

mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara 

aman, efisien dan efektif. 

Tamat dan Mirman Muekarto (2005), mendefinisikan : 

”pendidikan jasmani merupakan usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak ke arah kehidupan yang sehat jasmani dan rohani, 

usaha tersebut berupa kegiatan jasmani atau fisik yang di program secara 

ilmiah, terarah, dan sistematis”. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani yang lebih diutamakan adalah pemahaman 

tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang professional dari 

ranah belajar yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Oleh karena itu 

program pendidikan jasmani harus merupakan suatu program yang 

memberikan perhatian yang cukup dan seimbang kepada ketiga ranah 

tersebut. 

4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan 

guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran untuk menentukan 

kegiatan apa yang akan dilakukan guru sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 
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Gabbard, LeBlance dan Lovy (1994: 7) dalam Muhajir (2007: 15) 

menyatakan bahwa strategi pembelajaran merujuk pada suatu proses 

mengatur lingkungan belajar. Setiap strategi merupakan gabungan beberapa 

variabel. Variabel yang penting dalam strategi pembelajaran adalah metode 

penyampaian bahan ajar, pola organisasi yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi, dan bentuk komunikasi yang dipergunakan. 

Secara rinci strategi pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas dapat 

diuraikan satu-persatu sebagai berikut: 

1. Metode Pembelajaran (Teaching Method) 

Menurut Griffin, Mitcheil, dan Oslin (1997: 1); Joyce, Well dan Showers 

(1992: 5); Magill (1993: 10); Mosston dan Ashworth (1994: 6); Singer dan 

Dick (1980: 8) dalam Muhajir (2007: 15) bahwa metode pembelajaran yang 

sering digunakan dalam pengajaran aktivitas jasmani sebanyak tujuh 

katagori. Ketujuh katagori tersebut dirinci sebagai berikut: 

a.  Pendekatan pengetahuan-keterampilan (Knowladge-skill approach) 

yang memiliki dua metode, yaitu metode ceramah (lecture) dan 

latihan (drill). 

b. Pendekatan sosialisasi (sosialization approach) yang berdasarkan 

pandangan bahwa proses pendidikan harus diarahkan untuk selain 

meningkatakan keterampilan pribadi dan berkarya, juga keterampilan 

berintraksi sosial dan hubungan manusiawi. Pendekatan ini memiliki 

kelompok metode sosial kekeluargaan (the social family), pendekatan 

metode kepribadian keluarga (the personal family), pendekatan 
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metode tingkah laku penerapan kekeluargaan (the havioral system 

family), dan pendekatan metode kemampuan yang dimiliki oleh suatu 

individu (profesional skills). 

c.  Pendekatan personalisasi yang berlandaskan atas pemikiran bahwa 

aktivitas jasmani dapat dipergunakan sebagai media untuk 

mengembangkan kualitas pribadi, metodenya adalah pembelajaran 

gerak atau tingkah laku (movement education). 

d. Pendekatan belajar (learning approach) yang berupaya untuk 

mempengaruhi kompetensi dan proses belajar anak dengan metode 

terprogram (programmed intruction), dan metode kreativitas dan 

pemecahan masalah (creativity and problem solving). 

e.  Pendekatan motor learning yang mengajarkan aktivitas jasmani 

berdasarkan klasifikasi keterampilan dan teori proses informasi yang 

diterima. Metode yang dikembangkan berdasarkan pendekatan ini 

adalah metode bagian keseluruhan (part-whole), dan modelling 

(demonstration) 

f. Spektrum dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi antara guru-siswa dalam pelaksanaan pembagian 

tanggungjawab. Metode yang ada dalam spectrum berjumlah sebelas, 

yaitu: (1) komando/command, (2) latihan/practice, (3) 

resiprokal/reciprocal, (4) timbal-balik/reciprocal, (5) uji mandiri, (6) 

inklusi/inclucion, (7) penemuan terbimbing/guded discovery, (8) 

penemuan tunggal/convergen discovery, (9) penemuan beragam, (10) 

program individu/individual program, (11) inisisai siswa/learner 
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initeated, dan (12) pengajaran mandiri / self teaching. 

g. Pendekatan taktis permainan (tactical games approaches). Pedekatan 

yang dikembangkan oleh Universitas Lougborogh untuk mengajarkan 

permainan agar anak memahami manfaat teknik permainan tertentu 

dengan cara mengenal situai permainan tertentu terlebih dahulu 

kepada anak. 

2. Pola Organisasi (Organizational Pattern) 

Meurut Gabbard, LeBlance dan Lovy (1994: 10) dalam Muhajir (2007: 15) 

bahwa pola organisasi digunakan untuk mengelompokan siswa aktivitas 

jasmani agar metode yang diinginkan dapat dipergunakan. Pola dasar 

organisasi adalah kelas (clasical), kelompok (group), dua atau lebih, dan 

individu (individual). 

Pengajaran kelas menempatkan siswa dalam kelompok atau perorangan 

membagi kelas menjadi beberapa unit (kelompok atau individual) sehingga 

beberapa kegiatan dapat dikerjakan pada satu satuan waktu tertentu. Selain 

itu, ada beberapa bentuk formasi yang dapat digunakan, yaitu: berjajar, 

melingkar, setengah lingkaran, dan bergerombol. 

3. Bentuk Komunikasi (Comunication Mede) 

Menurut Gabbard, LeBlance dan Lovy (1994: 11) dalam Muhajir (2007: 

15) bahwa bentuk komunikasi adalah verbal (lisan), written (tertulis seperti 

kertas tugas, kartu tugas), visual (poster), auditory (hasil rekaman atau pita 

kaset), dan gabungannya. 
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5. Model Pembelajaran 

Menurut Gerlach dan Ely (1980) “model pembelajaran merupakan cara-

cara yang diplih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu. Sedangkan Dick dan Carey (1990) 

menjelaskan bahwa  “model pembelajaran terdiri atas seluruh komponen 

materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang 

digunakan oleh guru dalam rangka membantu peseta didik mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu”. 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

peningkatan keterampilan gerak dasar kayang adalah model pembelajaran 

berkelompok dan berpasangan. Model ini sangat sesuai dengan materi 

pendidikan jasmani di sekolah yang pencapaian tujuan pendidikannya 

melalui aktivitas jasmani yang berupa gerak jasmani atau olahraga.  

Perkembangan ilmu pengetahuan 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 pembelajaran yang maksimal. 

5.1   Model Pembelajaran Berpasangan 

Menurut Spencer Kagen (1993) “model pembelajaran berpasangan adalah 

model pembelajaran yang juga untuk melatih rasa sosial siswa, kerja sama 

dan kemampuan memberi penilaian”. Pemilihan model pembelajaran 
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berpasangan juga disesuaikan dengan materi, mempertimbangkan situasi 

dan kondisi serta kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga dengan 

model pembelajaran berpasangan ini diharapkan dapat memudahkan siswa 

dalam menguasai materi yang diberikan. 

Siedentop (1995) model pembelajaran berpasangan berorientasi pada nilai 

rujukan Disciplinary Mastery (penguasaan materi), dan merujuk pada 

model kurikulum Sport Socialization. Siedentop banyak membahas model 

ini dalam bukunya yang berjudul “Quality PE Through Positive Sport 

Experiences: Sport Education”. Beliau mengatakan bahwa bukunya 

merupakan model kurikulum dalam pembelajaran pendidikan jasmani.  

 

Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan 

bahwa olahraga merupakan salah satu materi pendidikan jasmani yang 

banyak digunakan oleh para guru pendidikan jasmani dan siswa pun senang 

melakukannya, Namun di sisi lain ia melihat bahwa pembelajaran olahraga 

dalam konteks pendidikan jasmani sering tidak lengkap dan tidak sesuai 

diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik 

olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya. Atau, 

jika pun melakukan permainan, permainan tersebut lebih sering tidak sesuai 

dengan tingkat kemampuan anak sehingga kehilangan nilai-nilai 

keolahragaannya. Akibatnya, pelajaran permainan itupun tidak memberikan 

pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga.  
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Menurut Hellison (1995) pelaksanaan model pembelajaran berpasangan 

mengembangkan prosedur untuk mengajak siswanya berlatih bersama 

meningkatkan rasa tanggung jawabnya dalam praktek pembelajaran 

pendidikan jasmani. Untuk menerapkannya, pertama-tama, guru perlu 

memberikan pemahaman kepada para siswanya, bahwa rasa tanggung 

jawab itu berkembang sesuai tingkatannya. Adapun tingkatan tanggung 

jawab itu dapat ditunjukkan melalui perilaku-perilaku nyata yang dapat 

diidentifikasi secara mudah, terutama dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

Dalam model pembelajaran ini siswa diberi pengarahan untuk melakukan 

gerakan kayang dengan cara berpasangan dengan siswa lain (2 orang), lalu 

melakukan gerakan kayang dengan pasangannya sehingga siswa dapat 

melakukan gerakan kayang dan dapat memahami suatu proses serta 

komunikasi antar pasangan. 

5.2  Model Pembelajaran Berkelompok 

Model pembelajaran berkelompok merupakan salah satu strategi belajar 

mengajar. Menurut Roestiyah (2008:15) “model pembelajaran 

berkelompok adalah suatu cara mengajar dimana siswa di dalam kelas 

dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa 

kelompok”. Setiap kelompok terdiri dari 4 (empat) atau 7 (tujuh) siswa, 

mereka bekerjasama dalam memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas 

tertentu, dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan 

oleh guru.  
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Menurut Sanjaya (2007:67) “model pembelajaran berkelompok adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok – 

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan”. Robert dan William mengatakan “model pembelajaran 

berkelompok merupakan kerja kelompok sebagai kegiatan sekelompok 

siswa yang biasanya berjumlah kecil, yang diorganisir untuk kepentingan 

belajar”. Sedangkan menurut Spencer Kagen (1993:21) “model 

pembelajaran berkelompok adalah model yang menerapkan pembelajaran 

berkelompok yang menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan yang diberikan.” 

Menurut Sanjaya (2007:68) terdapat empat unsur penting dalam model 

pembelajaran kelompok, yaitu : (1) Adanya peserta dalam kelompok, (2) 

Adanya aturan kelompok, (3) Adanya upaya belajar setiap anggota 

kelompok, (4) Adanya tujuan yang harus dicapai. 

Zain (1995:64) mengatakan “dengan model pembelajaran kelompok, 

diharapkan dapat ditumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri 

setiap anak didik”. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang 

ada dalam diri mereka masing – masing, sehingga terbina sikap 

kesetiakawanan sosial di kelas. Ketika guru ingin menggunakan 

pendekatan kelompok, maka guru harus sudah mempertimbangkan bahwa 

hal itu tidak bertentangan dengan tujuan, fasilitas belajar, pendukung,  

metode yang akan dipakai sudah dikuasai, dan bahan yang akan diberikan 

kepada anak didik  memang cocok didekati dengan pendekatan kelompok. 
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6. Keterampilan Gerak Dasar 

Menurut Herman Tarigan (2009:20) ”gerak dasar merupakan kemampuan 

yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup”. Sedangkan 

menurut Wikipedia “Gerak dasar adalah elemen yang mendasari dari suatu 

rangkaian gerak”. Menurut Herman Tarigan dalam Rusli Lutan (2003:23) 

membagi tiga gerakan dasar yang melekat pada individu yaitu, 1) 

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

 

Rusli Lutan (2000:11) mendefinisikan gerak lokomotor adalah : 

“Gerak yang digunakan untuk memudahkan tubuh dari satu tempat ke 

tempat lain atau memproyeksikan tubuh ke atas misalnya: jalan, lompat dan 

berguling”. Gerak non lokomotor “adalah keterampilan yang dilakukan 

tanpa memindahkan tubuh dari tempatnya, misalnya membungkuk badan, 

memutar badan, mendorong dan menarik”. 

 

Sedangkan gerak manipualtif adalah keterampilan memainkan suatu proyek 

baik yang dilakukan dengan kaki maupun dengan tangan atau bagian tubuh 

yang lain.Gerak manipulatif ini bertujuan untuk koordinasi mata-kaki, mata-

tangan, misalnya melempar, menangkap dan menendang.  

7. Senam 

Senam merupakan olahraga yang sangat mengesankan karena menampilkan 

gerakan-gerakan yang menarik dan mengagumkan. Dahulu senam 

dilakukan dengan tujuan memperoleh kekuatan serta keindahan jasmani 

seseorang, khususnya kaum lelaki. Kata senam itupun berasal dari bahasa 

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

Maksudnya adalah karena dalam melakukan latihan senam mereka tidak 

mengenakan busana atau telanjang agar lebih dapat bergerak dengan 
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leluasa. Kemudian dengan berkembangnya zaman, lambat laun senam 

dilakukan dengan modern yaitu menggunakan pakaian yang didesain 

khusus namun tetap menonjolkan unsur keindahan dalam gerakannya. 

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

(Federation International de Gymnastique) senam dibedakan menjadi 6 

macam yaitu senam artistik (arsistic gymnastics), senam ritmik sportif 

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

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

gymnastics), dan senam umum (general gymnastics). 

Senam itu sendiri merupakan kegiatan yang paling bermanfaat untuk 

mengembangkan komponen fisik seperti daya tahan otot, kekuatan, 

kelentukan, koordinasi, kelincahan dan keseimbangan. Senam juga dapat 

menyumbangkan pengayaan perbendaharaan gerak pelakunya. Dengan 

dasar-dasar senam akan sangat baik untuk mengembangkan pelurusan 

tubuh, penguasaan dan kesadaran tubuh secara umum sehingga siswa 

mampu menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya, dan menguasai  

keterampilan-keterampilan senam. 

7.1   Senam Lantai 

Menurut Muhajir (2007 : 69), Senam lantai adalah salah satu cabang 

olahraga yang mengandalkan aktivitas seluruh anggota badan, baik untuk 

olahraga senam sendiri maupun untuk cabang olahraga lain. Senam lantai 

mengacu pada gerak yang dikerjakan dengan kombinasi dari kemampuan 
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komponen motorik/gerak seperti kekuatan, kecepatan, keseimbangan, 

kelentukan, kelincahan, dan ketepatan. 

Senam lantai pada umumnya disebut floor exercise, tetapi ada juga yang 

menamakan tumbling. Senam lantai merupakan salah satu rumpun dari 

senam. 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 ke depan atau ke 

belakang. Bentuk latihannya merupakan gerakan dasar dari senam perkakas 

(alat). Pada dasarnya, bentuk-bentuk katihan bagi putra dan putri adalah 

sama, hanya unuk putri banyak unsur gerak balet. Jenis senam juga disebut 

latihan bebas karena pada waktu melakukan gerakan pesenam tidak 

mempergunakan suatu peralatan khusus. 

Disebut senam lantai, karena gerakan senam dilakukan di matras. Senam 

lantai disebut juga dengan istilah latihan bebas, karena saat melakukannya 

tidak menggunakan benda atau perkakas lain (alat lain). Roji (2007:112).  

7.2  Kayang 

Menurut Muhajir (2003:149-151), Kayang adalah suatu bentuk atau sikap 

badan terlentang dan membusur, bertumpu pada kedua tangan, dan kedua 

kaki dengan siku-siku dan lutut lurus.  

Kayang adalah salah satu teknik dasar dalam senam yang harus dipelajari 

dalam mata pelajaran pendidikan jasmani di SMP. Menurut Roji 



31 

 

 

 

(2006:119) gerakan kayang adalah sikap badan terlentang seperti “busur” 

dengan bertumpu pada kedua kaki dan tangan sedangkan lutut dan sikutnya 

dalam posisi lurus. Saat kayang posisi tubuh bertumpu dengan empat titik 

dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan 

panggul. Latihan / gerakan dapat melatih kelenturan otot perut, pinggang 

dan punggung. 

Sikap atau gerakan kayang akan  mudah dilakukan apabila: 

a. mempunyai kelentukan otot perut, punggung, dan paha; 

b. kelentukan persendian bahu, ruas-ruas tulang belakang, dan persendian 

panggul, serta; 

c. kekuatan lengan dan bahu untuk menopang. 

Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan sikap 

kayang adalah sebagai berikut : 

a. jarak kedua tangan dan kedua kaki terlalu  jauh; 

b. siku-siku bengkok, disebabkan kekakuan  persendian siku dan bahu; 

c. badan kurang melengkung (membusur), disebabkan kurang lemas/    

lentuknya bagian punggung dan kakakuan pada otot perut; 

d. sikap kepala yang selalu menengadah; 

e. kurangnya keseimbangan. 

Cara melakukan latihan kayang : 

a. berdiri tegak, kaki agak dibuka/ kangkang, dan kedua tangan lurus ke 

atas; 
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b. pembantu berdiri di sisi dengan tangan memegang pinggang pesenam 

yang melakukan latihan; 

c. jatuhkan badan bagian atas ke belakang dengan melengkungkan badan; 

d. teman lain menolong hingga kedua tangan pesenam melakukan 

pendaratan di lantai dengan jari tangan mengarah ke depan; 

e. setelah dapat melakukanya dengan cukup baik, selanjutnya berusaha 

kembali pada sikap permulaan.  

 

 

 

 

Gambar.1 : Gerakan kayang 

 ( Roji, 2004:124 ) 

 

8 Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan atau strength adalah kemampuan otot untuk membangkitkan 

tegangan terhadap suatu tahanan (Harsono, 1988 : 176). Kekuatan otot 

adalah kemampuan kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam 

penggunaan otot untuk penerimaan beban sewaktu bekerja. Kekuatan 

adalah kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dari suatu otot untuk 

bekerja menahan beban yang bertambah (Fredrick, 1996: 31).  

Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seseorang pada saat mempergunakan otot-ototnya, 
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menerima beban dalam waktu kerja tertentu (M. Sajoto 1988 : 58). Yang 

dimaksud dengan kekuatan otot lengan dalam skripsi ini adalah 

kemampuan seeorang dalam mempergunakan otot lengan untuk menerima 

beban sewaktu bekerja.  

Otot sendiri  merupakan  sel-sel otot yang  bentuknya  panjang dan 

ramping, tiap-tiap sel-sel otot mempunyai serabut otot dan beberapa otot ini 

dikumpulkan menjadi sebuah alat tubuh (Hermawan, 2002:22). 

8.1  Otot Lengan Atas 

Terdiri atas : otot-otot kentul (flexor) dan otot-otot kedang (ekstensor) 

a.  Otot-otot kentul ( Musculus flexor). 

Otot-otot kentul adalah otot yang dapat membengkokkan tulang di 

persendian yaitu sendi sikut disebut juga kentul atau Musculus plexor. 

Musculus plexor terletak di permukaan dalam lengan bawah. Kumpulan 

Musculus plexor kebawahnya sampai di pergelangan tangan diikat oleh 

Ligamentum Tranversum= Ligamentum Ventarale. 

Otot ini terdiri dsari dua kelompok otot, yaitu: 

1. Musculus Biceps Brachi (otot lengan berkepala 2) 

Otot ini mempunyai dua buah sendi dan mempunyai dua buah kepala. 

Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu, kepala yang pendek 

melekat di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot itu ke bawah 

menuju ke tulang pengupil. Di bawah uratnya terdapat lendir. Fungsi otot 
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ini untuk membengkokan lengan bawah siku, meratakan hasta dan 

mengangkat tangan. 

2. Musculus Brachialis (otot lengan dalam) 

Otot ini berpangkal di bawah otot segitiga di tulang pangkal lengan dan di 

pangkal tulang hasta. Fungsinya untuk mmbengkokan lengan di bawah 

siku. 

b. Otot-Otot kedang (Musculus Extensor) 

Otot-otot kedang ialah otot yang dapat meluruskan kembali tulang setelah 

dibengkokan di persendian, disebut otot kedang atau Musculus Extensor. 

Musculus Extensor ke bawahnya mempunyai ekor yang panjang dan 

akhirnya menempel pada ruas-ruas tulang jari tangan dan pada pergelangan 

tangan diikat oleh jaringan ikat yang disebut Ligamentum Dorsale. Otot ini 

terdiri dari sebuah otot yang disebut otot kedang berkepala tiga (Musculus 

Tricep Brachi). 

1. Musculus Tricep Brachi 

Otot lengan berkepala tiga. Kepala luar berpangkal disebut juga otot lengan 

dalam sebelah belakang tulang pangkal lengan menuju ke bawah kemudian 

bersatu dengan yang lain. Kepala dalam berawal dari tulang di bawah 

tulang pangkal legan. Kepala panjang pada tulang di bawah sendi dan 

ketiga-tiganya yang mempunyai sebuah urat yang melekat di olekranon. 
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Gambar 2 : Struktur otot lengan atas 

 ( Setiadi, 2007:267-268 ) 

 

8.2   Otot Lengan Bawah 

Terdiri atas : otot-otot kedang yang memainkan perananya dalam 

pengetulan di atas sendi siku dan sebagian dalam silang hasta dan otot 

kentul yang mengendangkan siku dan tangan serta ibu jari dan meratakan 

hasta tangan.  

Otot-otot tersebut adalah : 

a.  Musculus Ekstensor Karpi Radialis Longus, 

b.  Musculus Ekstensor Karpi Radialis Brevis, 

c.  Musculus Ekstensor  Karpi Radialis Ulnalis.  Ketiga   otot   ini  fungsinya 

sebagai ekstensi lengan (menggerkkan lengan). 

d.  Musculus Digitorum Karpi Radialis :  fungsinya untuk menggerakkan jari 

tangan kecuali ibu jari.  

 e. Musculus Ekstensor Policis Longus : fungsinya untuk menggerakkan ibu jari.  

f.   Musculus Pronator Teres, fungsinya yang menggerakkan tulang   hasta  dan 

membengkokkan lengan di bawah siku.  

g. Musculus Palmaris Ulnaris, berfungsi mengetulkan lengan 
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h.  Musculus Palmaris     Longus,   M.Fleksor Karpi Radialis,    fungsinya 

menggerakkan jari kedua dan kelingking. 

i.  Musculus Digitirum Profundus, menggerakkan jari pertama, kedua, ketiga dan 

keempat.  

j.  Musculus  Fleksor Policic Longus,  fungsinya menggerakkan ibu jari. 

k. Musculus Pronator Teres Equadratus, fungsinya pronasi dari tangan. 

l. Musculus Supinator  Brevis, fungsinya supinasi dari tangan. 

 

 

Gambar 3 : Struktur Otot Lengan Bawah 

( Setiadi, 2007 : 268-270 ) 

9 Latihan Peregangan Statis 

Salah satu untuk mengembangkan fleksibilitas adalah dengan latihan 

peregangan statis. Dari beberapa metode melatih fleksibilitas tersebut yang 

paling mudah dan aman dilakukan untuk mengembangkan fleksibilitas bagi 

pemula, anak-anak atau non-atlet adalah dengan latihan menggunakan 

metode peregangan statis. 

Harsono (1988: 166) pada latihan peregangan statis pelaku mengambil 

sikap sedemikian rupa sehingga meregangkan suatu otot tertentu. Untuk 
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kelancaran pelaksanaan peregangan statis ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan, yaitu: 

a) Regangkan otot secara perlahan-lahan dan tanpa kejutan. 

b) Setelah terasa ada regangan pada otot, berhentilah sebentar 

kemudian lanjutkan segera sampai terasa agak sakit, berhenti lagi, 

lanjutkan lagi sampai sedikit melewati titik atau titik rasa sakit (go 

beyond pain) tapi jangan sampai terasa sakit yang ekstrim. 

c) Pertahankan sikap akhir ini secara statis untuk selama 20-30 detik. 

d) Seluruh anggota tubuh lainnya relaks, terutama ruang antagonisnya 

agar ruang gerak sendi mampu meregang lebih luas. 

e) Bernafaslah terus, jangan menahan nafas. 

f) Selesai mempertahakna sikap statis selama 20-30 detik, kembalilah 

kesikap semula secara perlahan-lahan, tidak mengejutkan agar 

ototnya tidak berkontraksi, sebab kontraksi ini akan memberikan 

rangsangan kepada otot yang baru diregangkan untuk memendek 

kembali. 

 

 



38 

 

 

 

 

Gambar 4 : Contoh Peregangan Statis. 

( Roji, 2004:124 ) 

Sajoto (1988: 186) peregangan statis adalah latihan dilakukan dengan cara 

melakukan penguluran tanpa gerakan melentukkan bagian tubuh yang 

dilatih. Gerakannya mulai dari mengulur otot dalam persendian sejauh 

mungkin kemudian mempertahankan posisi tersebut pada waktu tertentu. 

Dibandingkan dengan peregangan dinamis, kedua peregangan tersebut 

sama-sama meningkatkan kemampuan fleksibilitas, namun dianjurkan 

latihan dengan cara statis lebih banyak, karena (1) mereka mengurangi 

kemungkinan rusaknya jaringan, (2) lebih sedikit membutuhkan energi, dan 

(3) dapat mencegah rasa sakit dan bahkan dapat mengembalikan rasa nyeri 

pada otot. 

Suharjana (2004: 71) peregangan statis adalah bentuk peregangan yang 

dilakukan sendiri, dimana pelaku mengambil sikap sedemikian rupa 

sehingga meregangkan suatu kelompok otot tertentu. Keuntungan 

peregangan statis adalah (1) memerlukan energi yang lebih sedikit,         (2) 

memberikan waktu yang cukup untuk mengulang kembali kepekaan 
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gerakan tidak sengaja dalam waktu yang lama, (3) dapat menyebabkan 

relaksasi pada otot apabila peregangan tersebut dilakukan cukup lama. 

10 Fleksibilitas 

Menurut Lutan dkk (2002: 80) fleksibilitas dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan dari sebuah sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk 

bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang 

diharapkan. Fleksibilitas/kelentukan optimal memungkinkan sekelompok 

atau satu sendi untuk bergerak dengan efisien. 

Suharjana (2004: 70) menerangkan bahwa fleksibilitas adalah kemampuan 

otot atau persendian untuk bergerak secara leluasa dalam ruang gerak yang 

maksimal. Apabila seseorang mempunyai fleksibilitas yang optimal, maka 

akan menambah efisiensi dalam melakukan gerak yang lain. 

Fleksibilitas/kelentukan menurut Harsono (2000: 132) yaitu kemampuan 

seseorang untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu 

ruang gerak yang seluas mungkin, tanpa mengalami, menimbulkan cedera 

pada persendian dan otot di sekitar persendian itu. Dalam olahraga, 

fleksibilitas sangat berguna untuk mencegah terjadinya cidera. Dengan 

dimilikinya fleksibilitas oleh seseorang akan dapat:1) mengurangi 

kemungkinan terjadinya cidera otot dan sendi, 2) membantu dalam 

mengembangkan kecepatan, koordinasi dan kelincahan, 3) membantu 

memperkembang prestasi, 4) menghemat pengeluaran tenaga (efisien) pada 

waktu melakukan gerakan-gerakan, dan 5) membantu memperbaiki sikap 

tubuh. 
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Fleksibilitas adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri dalam 

segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat 

mudah ditandai dengan tingkat (flexibility) persendian pada seluruh tubuh. 

Kelenturan otot atau sendi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

elastisitas otot, ligament, tendon, umur, dan jenis kelamin. Menurut 

Harsono (1998:103), faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : 1) Sifat 

elastisitas otot (ligament, tendon, dan capsula). 2) Temperatur dingin, 

kelenturan kurang. 3) Sesudah melakukan pemanasan, massage temperatur 

panas, kelentukan baik. 4) Unsur psikologis : takut, bosan, dan kurang 

bersemangat, menyebabkan kelentukan kurang.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa orang yang 

fleksibel adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas dalam 

sendi-sendinya dan mempunyai otot-otot yang elastis. Seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk menggerakkan sendi hingga mencapai ruang 

gerak maksimal, akan mudah untuk mempelajari keterampilan gerak. 

kelentukan akan dibutuhkan orang dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas 

sehari-hari maupun olahraga. 

Dalam upaya pembinaan pendidikan jasmani, maka guru harus memberikan 

cara terbaik untuk peserta didik agar mencapai kondisi fisik yang baik 

sehingga mampu berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. 

Menurut Lutan dkk (2002: 79) Manfaat yang diperoleh dari latihan 

fleksibilitas adalah membantu otot untuk rileks, meningkatkan kesehatan, 

menghilangkan otot kejang dan mengurangi potensi cedera. Seseorang yang 
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memiliki kemampuan untuk menggerakkan sendi hingga mencapai ruang 

gerak maksimal, akan mudah untuk mempelajari keterampilan gerak. 

Fleksibilitas akan dibutuhkan orang dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas 

sehari-hari maupun olahraga. 

Menurut pendapat beberapa ahli, metode yang paling tepat digunakan 

dalam pembelajaran jasmani, dan sesuai dengan siswa SMP adalah 

peregangan statis. Keuntungan peregangan statis adalah siswa dapat 

merasakan sendiri titik rasa sakit dan melalui latihan mulai meningkatkan 

kemampuan fleksibilitas dari regangan sebelumnya. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan berguna untuk melihat adanya suatu kaitan atau 

hubungan dengan apa yang dbicarakan dan apa yang berlaku. 

 

Penelitian relevan ini untuk memperkuat hasil penelitian yang akan diteliti 

oleh penulis yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berpasangan 

Dan Berkelompok Terhadap Keterampilan Gerak Dasar kayang Dalam 

senam lantai Pada Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 1 Sukadana, Lampung 

Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis 

data yang diperoleh dari model pembelajaran berpasangan dan 

berkelompok nk  sebanyak 20 orang, ∑Xk dari kelempok berpasangan 361, 

berkelompok 250, Dan kontrol 6. ∑X
2
k dari kelompok berpasangan 7307, 

berkelompok 4108, Dan kontrol 48  dan M (mean) dari kelompok 

berpasangan 20, berkelompok 16, kontrol 8. Dari analisis data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berpasangan memberikan 
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hasil yang lebih baik dari pada model pembelajaran berkelompok dan 

kelompok kontrol. 

Untuk memperkuat kesimpulan yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran berpasangan lebih baik dari pada model pembelajaran 

berkelompok, maka peneliti akan membandingkan hasil dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ricky Putra Alit yang meneliti tentang 

adanya perbedan antara penerapan model pembelajaran berpasangan dan 

berkelompok yang dilakukan di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang diperoleh dari tes 

keterampilan gerak dasar senam sikap kayang terlihat bahwa dengan model 

pembelajaran berpasangan lebih meningkat dari pada model pembelajaran 

berkelompok.  

 

Penelitian serupa lainnya diteliti oleh Krisna Hadi Prasetya dengan 

menggunakan model pembelajaran berpasangan berdua dan berempat 

terhadap gerakan Volley yang dilakukan di SMP Negeri 1 Batu Sangkar. 

Hasil dari penelitian ini bahwa dengan menggunakan model pembelajaran 

berpasangan berdua lebih baik dibandingkan dengan berpasangan 

berempat. . Dan hasil uji beda ternyata tidak ada perbedaan dari dua model 

tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua model tersebut 

baik digunakan, hanya saja model pembelajaran berpasangan berdua yang 

lebih baik.  

Dari pernyataan tersebut maka hasil dari penelitian ini relevan dan bisa 

ditarik suatu kesimpulan bahwa model pembelajaran berpasangan lebih 
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baik dari model pembelajaran berkelompok terhadap keterampilan gerak 

dasar kayang dalam senam lantai  pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Sukadana, Lampung Timur. 

C. Kerangka Pikir 

Senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk latihan fisik yang disusun 

secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan 

terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat melakukan gerakan 

senam dengan maksimal maka akan dibutuhkan unsur kondisi fisik yang 

menunjang seperti  1). Kekuatan, 2). Daya ledak (power), 3). Kecepatan, 

4). Fleksibilitas, 5). Daya tahan otot, dan 6). Daya tahan kardio-respiratori.  

Kayang adalah keterampilan yang sangat dinamis yang memerlukan 

lentingan minimal.  Dimulai dari percepatan yang di dapat saat awalan, 

menumpukan kedua tangannya di lantai dan membuat gerakan 

melentingkan badan ke atas untuk mencapai fase layangan dalam posisi 

kurvalinier, sebelum mendarat dalam posisi berdiri. Sesuai dengan 

karakteristik senam lantai khususnya pada gerakan Kayang maka unsur 

fisik yang dominan adalah komponen kelentukan/fleksibilitas dan kekuatan 

otot lengan.  

Suharjana (2004: 70) menerangkan bahwa fleksibilitas adalah kemampuan 

otot atau persendian untuk bergerak secara leluasa dalam ruang gerak yang 

maksimal. Apabila seseorang mempunyai fleksibilitas yang optimal, maka 

akan menambah efisiensi dalam melakukan gerak yang lain. Kelentukan 

dalam kayang penting untuk menghasilkan gerakan yang maksimal, yaitu 
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memposisikan tubuh lebih lenting saat perputaranke depan. Kelentukan 

dalam gerakan Kayang terjadi pada seluruh anggota badan, baik anggota 

tubuh bagian atas yang terdiri dari lengan, sendi bahu, dada, perut, 

punggung dan anggota tubuh bagian bawah, yaitu pinggang, paha, dan 

kaki.  

Dari hasil observasi bahwa penggunaan model pembelajaran di sekolah 

terutama di SMP Negeri 1 Sukadana masih sangat jarang menggunakan 

model pembelajaran yang membuat anak itu bersemangat dalam melakukan 

kegiatan belajar-mengajar dan terkadang siswa cenderung monoton 

sehingga siswa penilaian kurang begitu maksimal. Adanya model 

pembelajaran tentu lebih menarik siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

sehingga siswa bisa dapat lebih banyak melakukan gerakan-gerakan yang 

mengarah pada materi pembelajaran. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan latihan gerak 

dasar kayang menggunakan model pembelajaran berpasangan dan 

berkelompok  akan meningkatkan fleksibilitas kinerja seseorang, 

khususnya murid dalam gerak dasar kayang agar meningkatkan 

kemampuan dalam melakukan dan mencapai hasil yang maksimal. 

D. Hipotesis 

Husaini Usman (2008: 38) juga menyebutkan bahwa hasil hipotesis ialah 

pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang 

dikemukakan. Sedangkan menurut Sutrisno (1990) Hipotesis adalah 

dugaan yang mungkin benar mungkin salah yang dapat dibuktikan 
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kebenarannya. Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang dikemukakan 

diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha1        : Ada pengaruh yang signifikan dengan menggunakan model 

pembelajaran berpasangan terhadap keterampilan gerak dasar 

kayang pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Sukadana 

Lampung Timur. 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan dengan menggunakan model 

pembelajaran berkelompok terhadap keterampilan gerak dasar 

kayang pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Sukadana 

Lampung Timur. 

Ha3 : Ada perbedaan antara menggunakan model pembelajaran 

berpasangan dan menggunakan model pembelajaran 

berkelompok serta kontrol terhadap keterapilan gerak dasar 

kayang pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Sukadana 

Lampung Timur. 

 


