
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran 

Dalam dunia pendidikan guru memegang peranan yang sangat 

penting untuk mencerdaskan siswanya, sebab salah satu komponen 

yang menyebabkan berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar 

ditentukan oleh proses pembelajaran yang dilakukan guru. 

Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan seorang guru untuk 

membantu siswa dalam proses belajar, sehingga terjadi perubahan 

dari kondisi tidak mengerti menjadi mengerti. 

 

Dimyati dan Mudjiono (2002 : 297), mendefinisikan “Pembelajaran 

adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar”. Sedangkan menurut Satori (dalam 

skripsi Ninuk Suhartati) berpendapat bahwa “Pembelajaran adalah 

proses membantu siswa belajar, yang ditandai dengan perubahan 

perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor”. 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang dan disusun agar 
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terjadi proses belajar pada siswa untuk mencapai tujuan dalam 

pembelajaran. 

 

B. Teori Belajar 

 

1. Pengertian Belajar 

 

Belajar adalah kegiatan yang menghasilkan perubahan tingkah 

laku pada diri individu yang sedang belajar, baik potensial 

maupun aktual. Perubahan tersebut dalam bentuk kemampuan-

kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang cukup lama. 

Dan perubahan itu terjadi karena berbagai usaha yang dilakukan 

oleh individu yang bersangkutan.  

 

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”. 

 

 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 
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tingkah laku yang relatif permanen, yang merupakan hasil dan 

berbuat berulangulang”.  

  

Kesimpulan dari beberapa teori diatas bahwa belajar adalah suatu 

proses, fungsi, dan 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 

 

C. Pendidikan Jasmani 

 

Sudirman Husin (2008:1) menjelaskan bahwa “Pendidikan Jasmani 

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”.  

 

Tamat dan Mirman Muekarto (2005:8) 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”.  

 

Dari pendapat – pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk mengembangkan keterampilan motorik, 

meningkatkan kebugaran jasmani, pengetahuan dan perilaku hidup 
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sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan 

belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotorik, kognitif, dan 

afektif setiap siswa. 

 

D. Pengertian Senam 

 

Senam yang dikenal dalam bahasa indonesia sebagai salah satu 

cabang olahraga merupakan terjemahan langsung dari bahasa inggris 

Gymnastics, atau belanda Gymnastiek. Gymnastics sendiri adalah 

bahasa aslinya merupakan serapan kata dari bahasa yunani,gymnos, 

yang berarti telanjang. Orang yunani kuno melakukan latihan senam 

diruangan khusus yang disebut ”Gymnasium” atau Gymnasion”. 

Tujuannya ialah untuk mendapatkan kekuatan dan keindahan 

jasmani. Cara berpakaiannya minim atau telanjang maksudnya agar 

dapat leluasa bergerak.  

 

Imam Hidayat ,1995( dalam Ade Jubaedi,2008:9),  mendefininsikan 

senam sebagai: ”suatu latihan tubuh yang sipilih dan dikonstruk 

dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, disusun secara 

sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan,dan menanamkan nilai-nilai mental 

spiritual”. 

 

Sedangkan Peter H. Werner,1994(( dalam Ade Jubaedi,2008:10) 

mengatakan: ”Gymnastics my be globally defined as any physical 
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exercises on the floor or apparatus that is designed to promote 

endurance, sternght, flexibility, agility, coordination,and body 

control”. Dalam pengertian bebas definisinya berbunyi: ”senam dapat 

diartikan sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai pada alat yang 

dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, 

kelincahan, koordinasi, dan kontrol tubuh. 

 

Maka senam merupakan aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai 

cabang olahraga tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang 

olahraga lainnya yang memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu 

dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang. Berlainan 

dengan cabang olahraga lain umumnya yang mengukur hasil 

aktivitasnya pada obyek tertentu, dan bertujuan meningkatkan 

kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan,dan menanamkan 

nilai-nilai mental spiritual. Senam mengacu pada bentuk gerak yang 

dikerjakan dengan kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap 

bagian anggota tubuh dari komponen-komponen kemampuan motorik 

seperti: kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, kelincahan, 

daya tahan, dan ketepatan.  

 

Tujuan dari senam  lantai adalah : 

1. Menambah pengetahuan dan pengertian tentang pentingnya 

senam. 

2. Menambah pengetahuan dan pengertian tentang faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perkembangan dan kondisi badan. 
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3. Menambah kemampuan untuk menilai bagaimana gerakan itu 

seharusnya. 

4. Menambah kelentukan, kekuatan, daya tahan,ketrampilan, dan 

efisiensi gerak. 

5. Menambah kemampuan mempelajari motor-skill. 

6. Menambah kemampuan untuk relax. 

 

E. Jenis Gerakan Senam Lantai 

 

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. Yang dimana terdiri dari beberapa gerakan 

yaitu : Roll Depan, Roll Belakang, Tiger Sprong, Handstaien Roll, 

Stut, Meroda, Round Off, Handspring, serta Roll Kip. 

 

F. 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 pingan serta merupakan gabungan 2 gerakan 

dasar senam lantai yaitu roll depan dan kip atau lenting. 

Cara melakukan gerakan roll kip sebagai berikut : 

1. Sikap Awal berdiri tegak kedualengan dan kaki rapat pandangan 

lurus kedepan. 
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2. Posisi Menumpu Bungkukkan badan sambil meletakan kedua 

telapak tangan di atas matras. 

3. Posisi Guling Depan bengkokan kedua siku kesamping 

kemudian masukan kepal diantara kedua lengan dan letakan 

tengkuk kepermukaan matras. 

4.  Posisi Meluruskan Tungkai setelah memulai guling depan 

usahakan tungkai lurus ke depan. 

5.  Posisi Kip posisi dimana punggung menyetuh mataras dan pada 

saat itu juga dengan sekuat dan secepat-cepatnya kedua tungkai 

dilecutkan ke atas depan bersamaan dengan lecutan pinggul dan 

pinggang serta dibantu dengan kedua tolakan lengan. 

6. Posisi Pendaratan Setelah melenting diusahakan mendarat 

dengan kedua kaki bersamaan dengan posisi badan berdiri tegak 

atau sekurang-kurangnya jongkok. 

7. Posisi Akhir berdiri tegak kedua lengan diangkat keatas samping 

atau berdiri dengan kedua lengan rapat di samping badan. 

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. 
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Gambar 1. Rangkaian Gerakan Roll Kip dari Tahapan Awal, 

Pelaksanaan dan Akhir 

Menurut Surtiyo Utomo dan Suwandi (Penjasorkes) terdapat 

beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan saat melakukan 

gerak dasar roll kip, antara lain: 

1. meletakkan tangan terlalu lebar. 

2. kaki diangkat tidak sampai belakang. 

3. saat menggangkat kaki kedua lutut ditekuk 

4. sebelum pinggul dan pinggang terangkat kedua tungkai sudah 

dilecutkan. 

5. melecutkan tungkai kurang kuat. 

6. tidak dibantu dengan lecutan pinggul pinggang dan tolakan 

kedua lengan. 

7. kedua kaki diangkat terlalu ke belakang. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, peneliti 

berpendapat  bahwa roll kip adalah adalah 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 pingan serta 

http://2.bp.blogspot.com/-yRSvf0qVJlA/T9QJ4yGmx4I/AAAAAAAAAXU/2n07FxDMbCA/s1600
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merupakan gabungan 2 gerakan dasar senam lantai yaitu roll depan 

dan kip atau lenting. 

 

Melihat masih banyaknya siswa kelas VII di SMP Negeri 7 Bandar 

Lampung yang belum menguasai gerak dasar roll kip, maka dalam 

penelitian ini upaya yang dilakukan peneliti untuk membantu siswa 

melakukan gerak dasar roll kip adalah dengan membelajarkan 

gerak dasar roll kip menggunakan model bantuan teman dan model 

kooperatif tipe TSTS.  Diharapkan dengan adanya perubahan 

model pembelajaran yang digunakan maka siswa dapat berlatih 

gerak dasar roll kip dengan optimal. 

 

G. Model Pembelajaran 

Dick dan Carey 1990(dalam Uno,2007:1) 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 kemampuan gerak dasar roll kip adalah model 

pembelajaran bantuan teman dan model kooperatif tipe TSTS.  
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H. Model Pembelajaran Bantuan Teman 

 

Bantuan teman berarti barang yang dipakai untuk membantu, 

pertolongan, sokongan ( Depdiknas, 2001 : 105 ). Teman berarti 

kawan, sahabat ( Depdiknas, 2001 : 1164 ). Bantuan teman dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai pertolongan yang dilakukan 

oleh kawan sekelasnya. 

Bantuan teman memiliki makna tersendiri, bantuan berasal dari kata 

“bantu”,dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan 

Poerwadarmita (1986:89) dinyatakanbahwa kata bantu bermakna 

“tolong, penolong, member dukungan atau sokongan supaya kuat 

atau berhasil lebih baik”. Sedangkan kata teman menurut kamus 

Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarmita (1986:89) 

mempunyai makna “sahabat atau teman” atau “orang yang sama 

bekerja”. Jadi bantuan dapat didefinisikan sebagai “pertolongan atau 

dukungan yang diberikan oleh sahabat/kawan sekelas”. 

( Timo Scheunemann, 2008:52) pemilihan model pembelajaran 

bantuan teman juga disesuaikan dengan materi, mempertimbangkan 

situasi dan kondisi serta kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga 

dengan model pembelajaran bantuan teman ini diharapkan dapat 

memudahkan siswa dalam menguasai materi yang diberikan. 
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I. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS 

Spencer Kagan 1990 (dalam Miftahul Huda 2011 )  TSTS berasal 

dari bahasa Inggris yang berarti “dua tinggal dua tamu”. Teknik ini 

memberi kesempatan kepada siswa untuk membagikan hasil 

informasi dengan kelompok lain (Isjoni, 2009). 

Menurut Suprijono 2009 (dalam Miftahul Huda 2011) model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS atau dua tinggal dua tamu diawali 

dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk guru 

memberikan tugas berupa permasalahan-permasalahan yang harus 

mereka diskusikan jawabannya. Setelah diskusi intrakelompok 

selesai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Anggota kelompok 

yang tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) mempunyai 

kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah 

menyajikan hasil kerja kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua 

orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu kepada semua 

kelompok. Jika mereka telah selesai melaksanakan tugasnya, mereka 

kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah kembali ke 

kelompok asal, baik siswa yang bertugas bertamu maupun mereka 

yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil 

kerja yang telah mereka tunaikan. 
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J. Kerangka Pikir 

Menurut Soekamto (1984:24) “Kerangka pikir adalah konsep yang 

memerlukan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang 

pada dasarnya berdimensi sosial yang dianggap relevan dengan 

peneliti”.   

Orientasi pendidikan jasmani khususnya dalam pembelajaran 

keterampilan gerak dasar roll kip pada anak sekolah menengah 

pertama selama ini cenderung lebih menitik beratkan pada hasil 

banyaknya gerakan roll kip yang dilakukan oleh siswa, tanpa melihat 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan gerak roll 

kip. Orentasi pembelajaran yang seperti ini tidaklah efektif, sebab 

dengan orentasi pembelajaran yang seperti ini kemampuan siswa 

tidak tergali secara baik.   

Dalam proses pembelajaran gerak dasar roll kip pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 7 Bandar Lampung, peneliti melihat masih kurang 

efektif dan optimal proses pembelajaran yang dilakukan.  Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya siswa yang kesulitan melakukan gerak 

dasar roll kip dan hasil belajar yang kurang memuaskan. Adapun hal-

hal yang menyebabkan siswa kesulitan dalam melakukan gerak dasar 

roll kip adalah: kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan gerak 

dasar roll kip, kurangnya sarana dan prasarna olahraga untuk 

pembelajaran senam lantai dan belum digunakannya model 
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pembelajaran bantuan teman dan model kooperatif tipe TSTS dalam 

proses pembelajaran gerak dasar roll kip.  

Diharapkan dengan penggunaan model pembelajaran bantuan teman 

dan model kooperatif tipe TSTS pada  gerak dasar roll kip, siswa 

dapat belajar  gerak dasar roll kip dengan optimal sehingga indikator 

pembelajaran dapat tercapai. 

 

K. Hipotesis 

Menurut Arikunto (1998 : 67),  hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul, oleh karena itu suatu hipotesis perlu 

diuji guna mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data 

yang menunjukkan kebenarannya atau tidak. Sukardi (2003 : 42) 

hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat 

teoritis. 

Berdasarkan uraian tersebut  maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

Ho1: Tidak ada  pengaruh yang signifikan dari model bantuan teman 

terhadap ketrampilan gerak dasar roll kip dalam senam lantai. 

H1 : Ada  pengaruh yang signifikan dari model bantuan teman 

terhadap ketrampilan gerak dasar roll kip dalam senam lantai. 
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Ho2 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan dari model kooperatif tipe 

TSTS terhadap  ketrampilan gerak dasar roll kip dalam senam 

lantai. 

H2 : Ada pengaruh yang signifikan dari model kooperatif tipe TSTS 

terhadap  ketrampilan gerak dasar roll kip dalam senam lantai. 

Ho3 : Model kooperatif tipe TSTS lebih baik di bandingkan dengan 

model bantuan teman serta kelompok kontrol terhadap 

keterampilan gerak dasar roll kip dalam senam lantai.. 

H3:  Model bantuan teman lebih baik di bandingkan dengan model 

kooperatif tipe TSTS serta kelompok kontrol terhadap 

keterampilan gerak dasar roll kip dalam senam lantai. 

 


