
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan manfaat olahraga, 

mendorong manusia untuk memikirkan dasar-dasar tujuan olahraga yang 

semakin jelas dan mantap arahnya. Usaha untuk mencapai prestasi yang 

tinggi dalam bidang olahraga hendaknya dimulai dari olahraga pendidikan 

melalui jalur-jalur pendidikan di sekolah sedini mungkin.  

 

Sedangkan pendidikan jasmani sendiri adalah proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya aktifitas jasmani dipakai 

sebagai wahana atau pengalaman belajar dan melalui pengalaman itulah 

peserta didik tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan pendidikan 

olahraga prestasi.  

 

Tujuan pendidikan jasmani meliputi : (1) mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan 

estetika, dan perkembangan sosial, (2) mengembangkan kepercayaan diri 

dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang 

mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas pendidikan jasmani, dan 
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(3) mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisifasi dalam aktivitas 

jasmani baik secara kelompok maupun perorangan.  

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, 

penalaran, penghayatan nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), 

dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang 

pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Untuk itu dalam 

Pendidikan Jasmani diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan 

penggunaannya dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa yang 

menggunakannya agar guru dapat memberikan materi pelajaran dengan 

baik dan siswa mampu menguasai tugas gerak pada berbagai cabang 

olahraga, meningkatkan kualitas unjuk kerja (performance) dan 

kemampuan belajar dan kesehatannya.  

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah belum 

mencapai hasil yang optimal.  Masalah ini disebabkan karena terbatasnya 

sumber - sumber yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran 

pendidikan jasmani. Hal ini berhubungan dengan orientasi guru dalam 

mengajar yang lebih ditujukan kepada pencapaian prestasi tanpa 

melakukan modifikasi khususnya pada teknik keterampilan cabang 

olahraga.  

Salah satu materi pendidikan jasmani adalah senam, ketika senam pertama 

kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan belanda. Masuknya 

olahraga senam ini bersama dengan ditetapkannya pendidikan jasmani 
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sebagai pelajaran wajib disekolah. Dengan sendirinya senam sebagai 

bagian dari penjaskes juga diajarkan disekolah. senam terdiri menjadi 3 

(tiga) bagian yaitu; senam artistik, senam rytmik, dan senam aerobik. 

Salah satunya adalah senam artistik. Dimana gerakan-gerakan pada senam 

tersebut memerlukan teknik dan gerakan yang benar dan irama yang tepat, 

sehingga gaya yang digunakan dapat dilakukan secara aman, efisien, dan 

efektif. Dalam cabang olahraga senam khususnya senam artistik terdapat 

beberapa gerakan. Salah satunya gerakan senam lantai yaitu roll kip.  

Roll Kip merupakan suatu bentuk gerakan dengan cara bertumpu pada 

tengkuk atau pundak, kedua telapak tangan ikut menolak serta dibantu 

lentingan kedua kaki ke atas dengan kuat dan cepat dan lecutan pinggul 

dan pinggang serta merupakan gabungan dua gerakan dasar senam lantai 

yaitu roll depan dan kip atau lenting.  

Gerakan roll kip dimulai dari sikap berbaring telentang. Kedua telapak 

tangan diletakkan di samping kepala, selebar bahu. Kedua kaki diangkat, 

sehingga lutut berada di atas kepala. Dari sikap tersebut kedua kaki 

dilentingkan ke depan dan ke atas dibantu dengan tolakan kedua tangan, 

sehingga kedua kaki mendarat di lantai atau matras dengan sikap setengah 

jongkok atau berdiri membungkuk. Pada waktu ke dua tangan bertolak, 

ujung jari-jari tangan menghadap ke depan atau ke arah tubuh. 

Dalam prakteknnya siswa kurang tertarik mengikuti mata pelajaran 

olahraga senam lantai khususnya materi Roll kip. Selain itu kurangnya 

peralatan senam sering dibuat menjadi alasan seorang guru tidak 
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mengajarkan pelajaran senam disekolah. Pola pelajaran yang kurang 

variatif dan cenderung membosankan membuat siswa menjadi malas 

dalam mempelajari pelajaran senam khususnya pada gerak dasar Roll kip. 

Kesulitan siswa dalam melakukan pelajaran senam khususnya gerak dasar 

Kip atau lenting menyebabkan kendala pada mata pelajaran senam, 

selanjutnya pelajaran berjalan tidak efektif. Untuk itu perlu mengadakan 

perbaikan dalam metode atau model pembelajaran agar tercapai 

keberhasilan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut perlu ditentukan metode belajar yang tepat 

agar perbaikan dalam hal pendekatan atau model yang digunakan untuk 

meningkatkan gerak dasar Roll kip. Model yang berorientasi pada prinsip 

latihan yang disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan 

siswa serta alat bantu yang diharapkan dapat meningkatkan gerak dasar 

Roll kip. 

Menurut hasil observasi di SMP Negeri 7 Bandar Lampung, didasarkan 

atas data-data yang diperoleh dari penilaian guru diketahui rendahnya 

kemampuan siswa dalam melakukan gerak dasar Roll kip. Dari penilaian 

tersebut penulis dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya kemampuan 

siswa dalam melakukan gerak dasar Roll kip. Hal ini disebabkan karena 

model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

masih kurang tepat.  
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Maka dengan model pembelajaran bantuan teman dan model kooperatif 

tipe TSTS diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menguasai gerak 

dasar dalam senam lantai terutama gerak dasar Roll kip. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengadakan 

penelitian tentang ” Pengaruh model bantuan teman dan model kooperatif 

tipe TSTS terhadap keterampilan gerak dasar roll kip dalam senam lantai 

pada siswa kelas VII di SMP Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2012/2013”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya kemampuan gerak dasar Roll kip pada siswa kelas VII di 

SMP N 7 Bandar Lampung. 

2. Belum digunakannya model bantuan teman dan model kooperatif tipe 

TSTS dalam proses pembelajaran. 

3. Masih kurangnya  pemahaman guru tentang model bantuan teman dan 

model kooperatif tipe TSTS dalam proses pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Seberapa besar pengaruh model bantuan teman terhadap ketrampilan 

gerak dasar roll kip pada siswa kelas VII di SMP N 7 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Seberapa besar pengaruh model kooperatif tipe TSTS terhadap 

kemampuan gerak dasar roll kip pada siswa kelas VII di SMP Negeri 7 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013? 

3. Manakah yang lebih efektif antara model bantuan teman, model 

kooperatif tipe TSTS dan kelompok kontrol terhadap ketrampilan 

gerak dasar roll kip pada siswa kelas VII di SMP Negeri 7 bandar 

lampung? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh model bantuan teman terhadap 

keterampilan gerak dasar roll kip pada siswa kelas VII di SMP Negeri 

7 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh model kooperatif tipe TS-TS 

(two stay-two stray) terhadap keterampilan gerak dasar roll kip pada 

siswa kelas VII di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui manakah yang lebih efektif antara model bantuan 

teman dan model kooperatif tipe TS-TS (two stay-two stray) terhadap 
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keterampilan gerak dasar roll kip pada siswa kelas VII di SMP Negeri 

7 Bandar Lampung. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak–

pihak yang terkait : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman untuk mengetahui 

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

gerak dasar roll kip. Dan juga sebagai salah satu untuk mengkaji ulang 

mengenai peran ilmu dasar kepelatihan, dalam menunjang peningkatan 

kemampuan gerak dasar roll kip. 

2. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam melakukan gerak dasar roll kip. 

3. Bagi guru 

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 


