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ABSTRACT

INSTRUCTIONAL VIDEO TO INCREASE
FLOOR EXERCISE SKILL IN GUIDED INSTRUCTION
AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL STATE 1 METRO

By

NURUL FITHRIYA

The research aimed to 1) produce instructional design of floor exercise through
the use of instructional video in guided practice activities. 2) describe the process
of implementation of the floor exercise through the use of instructional video in
guided practice activities. 3) assessing floor exercise skills through the use of
instructional video in guided practice activities. 4) determine the increase in floor
exercise skills through the use of instructional video in guided practice activities.
The research approach was action research with classroom setting which was done
in three cycles. Each cycle consisted of four phases: 1) the action planning, 2)
action, 3) monitoring / data collection, 4) reflection. Subject measured were
students of class X majoring in Cullinary and Marketing at Vocational High
School (VHS) 1 Metro Academic Year 2015/2016. The instruments used were: 1)
the lesson plan designs of exercise floor, 2) self-evaluation sheet, 3) test the floor
exercise skills. The data were analyzed by qualitative descriptive analysis. Data
results showed that: 1) the design of lesson plans of floor exercise in cycle 1 was
considered quite good (score: 14.5), in cycle 2 was considered good (score: 18),
and cycle 3 was good (score 22.5). 2) assessment of students to the process of
guided practice in cycle 1 was categorized as poor (score: 64.3), in cycle 2 was
good category (71.7), and  cycle 3 was categorized as good (score: 77.4). 3) the
results of skills at the end of cycle 1 is 67.7 with 36% mastery learning. Results of
cycle 2 were 74.7 and 62% of mastery learning. The result of  cycle 3 was 79.9
with a 100% level of mastery learning.

Keywords: video, floor exercise skills, guided.



ABSTRAK

VIDEO PEMBELAJARAN UNTUK PENINGKATAN KETERAMPILAN
SENAM LANTAI DALAM PEMBELAJARAN TERBIMBING

DI SMKN 1 METRO

Oleh

NURUL FITHRIYA

Penelitian bertujuan untuk 1) menghasilkan desain pembelajaran senam lantai
melalui pemanfaatan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran
terbimbing. 2) mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran senam lantai
melalui pemanfaatan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran
terbimbing. 3) melakukan penilaian keterampilan senam lantai melalui
pemanfaatan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing. 4)
mengetahui peningkatan keterampilan senam lantai melalui pemanfaatan video
pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing. Pendekatan penelitian
adalah penelitian tindakan dengan setting kelas yang dilakukan dalam 3 siklus.
Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan
tindakan, 3) pengamatan/pengumpulan data, 4) refleksi. Subjek tindakan adalah
siswa-siswa kelas X Jasa Boga dan kelas X Pemasaran SMKN 1 Metro TP.
2015/2016. Instrumen yang digunakan adalah: 1) desain RPP senam lantai,  2)
lembar evaluasi diri, 3) tes keterampilan senam lantai yang dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) desain RPP
senam lantai pada siklus 1 dinilai cukup baik (skor: 14,5), siklus 2 baik (skor: 18),
dan siklus 3 baik (skor 22,5). 2) penilaian siswa terhadap proses pembelajaran
terbimbing pada siklus 1 dikategorikan kurang baik (skor: 64,3), pada siklus 2
termasuk kategori baik (skor: 71,7), dan siklus 3 dikategorikan baik (skor: 77,4).
3) hasil keterampilan di akhir siklus 1 yaitu 67,7 dengan ketuntasan belajar 36%.
Hasil siklus 2 yaitu 74,7 dan ketuntasan belajar 62%. Hasil siklus 3 yaitu 79,9
dengan tingkat ketuntasan belajar 100%.

Kata kunci: video, keterampilan senam lantai, terbimbing.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani (penjas)  di SMK adalah

memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik berolah raga dan

kesehatan. Siswa diberikan penjelasan materi kemudian latihan dan praktik

bagaimana menerapkan teknik-teknik dan gerakan olah raga tersebut serta

penerapan pola hidup sehat. Tetapi pada praktiknya, tujuan pelajaran penjas

tersebut belum dapat tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan rendahnya minat

dan ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran penjas.

Sementara itu, karakteristik mata pelajaran penjas yang didominasi oleh materi

praktik memerlukan strategi pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan siswa.

Metode pembelajaran yang diterapkan harus mampu memfasilitasi siswa untuk

berlatih gerakan yang dapat mengaktifkan psikomotor dan menstimulus

kinestetiknya. Tetapi, terbatasnya jumlah jam tatap muka pada mata pelajaran

penjas, yaitu 2 jam per minggu membuat hal ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Kurangnya waktu berlatih di sekolah membuat pencapaian hasil belajar belum

dapat optimal.



2
Semestinya, siswa dapat dikondisikan agar belajar secara aktif dan terbimbing di

luar setting kelas. Hal inilah yang belum dapat teralisasi sepenuhnya di SMKN 1

Metro, karena belum adanya media pembelajaran yang didesain untuk membantu

siswa berlatih secara terbimbing. Selain itu, rendahnya motivasi siswa untuk

mencari sumber belajar mandiri membuat siswa hanya tergantung pada materi

yang diberikan guru di sekolah. Hal ini tentu saja semakin membuat pencapaian

hasil belajar penjas semakin tidak optimal.

Sementara itu, penerapan metode pembelajaran penjas di SMKN 1 Metro masih

bersifat konvensional. Guru masih menggunakan strategi pembelajaran langsung.

Siswa dijelaskan melalui metode ceramah dan demonstrasi kemudian diberikan

latihan dan mempraktikannya. Jumlah siswa yang relative banyak dan terbatasnya

waktu yang telah dibahas sebelumnya membuat proses latihan ini menjadi kurang

efektif. Jumlah siswa yang mencapai 36 siswa per kelas dan waktu belajar yang

hanya 90 menit membuat siswa kurang mendapat eksposur latihan. Oleh karena

itu, pembelajaran terbimbing yang difasilitasi dengan penggunaan media

pembelajaran yang tepat, masih sangat diperlukan.

Materi pelajaran penjas terdiri dari teori dan praktik beberapa cabang olahraga

ditambah dengan materi tentang kesehatan. Siswa disyaratkan untuk dapat

menguasai pengetahuan dan keterampilan dari seluruh materi yang ada dalam

silabus. Hasi lanalisis yang dilakukan melalui studi dokumen guru mata pelajaran

penjas juga menunjukan bahwa nilai KD yang terendah adalah pada materi senam

lantai. Berdasarkan studi dokumenter hasil tes penjas semester genap tahun
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pelajaran 2013-2014 siswa kelas X SMKN 1 Metro, menunjukan bahwa masih

banyak siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) yaitu

sebesar 65. Data selengkapnya pada table berikut.

Tabel 1.1. Analisis ketuntasan KD mata pelajaran Penjas semester ganjil kelas X
tahun pelajaran 2013/2014 di SMKN 1 Metro.

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Ketuntasan

1. Mengolah,
menalar, dan
menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan
dari yang
dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri, dan
mampu
menggunakan
metoda sesuai
kaidah keilmuan

1.1 Mempraktikkan
variasi dan kombinasi
keterampilan olahraga beladiri
dengan koordinasi gerak yang
baik

1.2 Mempraktikkan dua
jenis rangkaikan keterampilan
senam lantai  dengan koordinasi
gerak yang baik

1.3 Mempraktikkan
variasi dan kombinasi rangkaian
aktivitas gerak ritmik dengan
koordinasi gerak yang baik.

1.4 Mempraktikkan
latihan, pengukuran, dan analisis
hasil latihan pengembangan
komponen kebugaran jasmani.

83%

32%

78%

77%

Sumber :data nilai guru mapel penjas di SMKN 1 Metro

Selain hasil studi dokumen dan wawancara yang telah dipaparkan di atas, hasil

wawancara dengan siswa juga menunjukan bahwa siswa tidak menyukai pelajaran

penjas karena pelajaran cenderung membosankan, melelahkan, dan menguras

tenaga. Ketika wawancara terarah pada pertanyaan yang lebih spesifik yaitu

materi senam lantai, siswa menyatakan bahwa mereka tidak berminat pada materi

ini karena dinilai rumit dan banyak gerakan-gerakan yang terlalu sulit untuk

diikuti. Hal tersebut terlihat dari motivasi siswa yang rendah pada saat mengikuti
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pembelajaran senam lantai di sekolah. Motivasi yang rendah ini mempengaruhi

rendahnya hasil belajar siswa di sekolah.

Dalam wawancara juga siswa menyampaikan bahwa cara mengajar guru pada

materi senam lantai kurang bervariasi, terlalu monoton dan tidak membangkitkan

rasa ingin tahu siswa. Metode pembelajaran yang diapliksikan guru selama ini

membuat siswa sulit mengikuti gerakan senam lantai yang dicontohkan karena

terkadang metode demonstrasi berlangsung terlalu cepat. Hal ini pun kemudian

membuat siswa menjadi kurang tertarik untuk menyimak materi selanjutnya.

Di lain sisi, saat ini perkembangan teknologi informasi berjalan dengan pesat.

Semestinya, materi pembelajaran apapun bisa diakses dari mana saja dan kapan

saja. Kemajuan teknologi yang pesat ini tentunya akan sangat berguna jika

dimanfaatkan dengan tepat. Sebaliknya, kemudahan akses informasi ini juga dapat

menjadi hal yang merugikan jika pengguna salah dalam memanfaatkannya.

Kondisi inilah yang juga terjadi di pelaksanaan pembelajaran penjas. Siswa yang

kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran, lebih memilih bermain dengan

perangkat teknologi informasinya dari pada menyimak guru atau mengikuti

latihan dan praktik. Kegiatan tersebut seperti bermaian games, mengirim pesan,

membuka media sosial, memutarperangkat musik, dan sebagainya.

Kondisi di atas kemudian melatar belakangi ide untuk dapat memadukan

penggunaan teknogi informasi dalam pembelajaran penjas, secara spesifik yaitu

pemanfaatan teknologi video pembelajaran. Hal ini berdasarkan pertimbangan

bahwa siswa perlu diberikan pengarahan dan dikondisikan agar dapat
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memanfaatkan teknologi dengan bijak. Salah satunya adalah memanfaatkan video

pembelajaran untuk kegiatan belajar. Dalam hal ini, siswa dikondisikan untuk

belajar senam lantai dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan video

pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran terbimbing.

Kegiatan pembelajaran terbimbing dengan memanfaatkan video pembelajaran

tentang senam lantai ini dinilai mampu mengatasi kendala-kendala seperti

terbatasnya waktu pertemuan tatap muka, penggunaan media pembelajaran yang

belum maksimal, dan rendahnya motivasi siswa. Pada akhirnya, tujuan

pemanfaatan video pembelajaran senam lantai ini adalah untuk meningkatkan

keterampilan senam lantai siswa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan

penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Terbatasnya waktu pembelajaran penjas sehingga siswa kurang

mendapatkan latihan terbimbing.

1.2.2 Rendahnya hasil belajar selama 3 tahun terakhir.

1.2.3 Rendahnya pencapaian keterampilan senam lantai di SMKN 1 Metro.

1.2.4 Ketergantungan siswa dalam belajar pada materi atau contoh yang diberikan

oleh guru dalam pertemuan tatap muka, sehingga siswa menjadi tidak

mandiri.
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1.2.5 Proses pembelajaran berlangsung secara konvensional dengan metode

ceramah dan demonstrasi yang membuat siswa kurang tertarik dan kurang

aktif dalam belajar.

1.2.6 Belum diterapkannya strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi

siswa untuk mengembangkan cara-cara mempraktikan keterampilan senam

lantai.

1.2.7 Rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas.

1.3  Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada

permasalahan:

1.3.1 Terbatasnya waktu pembelajaran penjas sehingga siswa kurang

mendapatkan latihan terbimbing.

1.3.2 Rendahnya pencapaian keterampilan senam lantai di SMKN 1 Metro.

1.3.3 Ketergantungan siswa dalam belajar pada materi atau contoh yang

diberikan oleh guru dalam pertemuan tatap muka, sehingga siswa menjadi

tidak mandiri.

1.4  Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimanakah desain pembelajaran senam lantai melalui pemanfaatan

video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing?

1.4.2 Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran terbimbing senam lantai

melalui pemanfaatan video pembelajaran?
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1.4.3 Bagaimanakah penilaian keterampilan senam lantai melalui pemanfaatan

video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing?

1.4.4 Apakah terdapat peningkatan keterampilan senam lantai melalui

pemanfaatan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran

terbimbing?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan

mengetahui:

1.5.1 Desain pembelajaran senam lantai melalui pemanfaatan video

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing.

1.5.2 Proses pelaksanaan latihan senam lantai melalui pemanfaatan video

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing.

1.5.3 Penilaian keterampilan senam lantai melalui pemanfaatan video

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing

1.5.4 Peningkatan keterampilan senam lantai melalui pemanfaatan video

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terbimbing.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.5 Meningkatkan keterampilan senam lantai siswa melalui pemanfaatan

video pembelajaran.

1.4.6 Melatih siswa untuk menjadi pebelajar yang mandiri.

1.6.1 Memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran penjas dengan baik.
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1.6.2 Memfasilitasi siswa untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri.

1.6.3 Memberikan wawasan bagi guru tentang penerapan metode pembelajaran

yang efektif, efisien, dan berdayatarik.

1.6.4 Sebagai acuan para guru dan peneliti lain untuk dapat mengembangkan

temuan dalam studi ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran

2.1.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting

dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Bruner dalam Trianto (2010:

15) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif di mana peserta didik

membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman

atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam pandangan konstruktivisme

'belajar' bukanlah semata-mata mentransper pengetahuan yang ada di luar dirinya,

tetapi belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan

pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam format

yang baru. Proses pembangunan ini bisa melalui asimilasi atau akomondasi.

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu prilaku. Pada saat orang

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka

responnya menurundi dalam belajar ditemukan adanya beberapa hal berikut ini

(Skinner dalam Dimiyati dan Mudjiono, 2006: 9):

1. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pebelajar.

2. Respon si pebelajar.

3. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut. Pemerkuat terjadi

pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut.
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Menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 10-13) belajar merupakan

kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas

tersebut adalah dari, 1) stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan 2) proses

kognitip yang dilakukan oleh pebelajar. Gagne berpendapat belajar terdiri dari

tiga komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal dan hasil belajar.

Proses kognitip menghasilkan suatu hasil belajar yang terdiri dari :

1. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan.

2. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep dan

lambang.

3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas

kognitifnya sendiri.

4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak

jasmani.

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan

penilaian terhadap obyek tersebut.

Piaget dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 13) berpendapat bahwa pengetahuan

dibentuk oleh individu, sebeb individu melakukan interaksi terus-menerus dengan
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lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi

dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang.

Rogers dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 14) mengemukakan bahwa dalam

belajar guru menggunakan metode simulasi, guru mengadakan latihan kepekaan

agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lain,

guru menggunakan metode inkuiri atau belajar menemukan dan guru bertindak

sebagai fasilisator dalam belajar. Semua kegiatan belajar tesebut terdapat dalam

pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasisi inkuiri terbimbing

sehingga melalui dua pembelajaran tersebut siswa akan memahami apa yang ingin

disampaikan oleh guru.

Berdasarkan penjabaran tentang pengertian belajar di atas, maka dapat dikatakan

bahwa belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi

lingkungan yang melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Oleh

karena itu, guru harus berhati-hati dalam memilih informasi-informasi apa yang

sesuai dan dapat dipahami oleh siswa di dalam penelitian ini, agar tujuan

pembelajaran yang diharapkan dapat terpenuhi dengan baik.

2.1.2 Teori Belajar Kognitif

Teori kognitif ini digasas oleh Piaget pada tahun 1929. Teori belajar

kognitif memberikan banyak konsep utama dalam bidang psikologi

perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan.

Teori perkembangan kognitif adalah gagasan bahwa seseorang yang menjadi
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dewasa, secara alami berkembang melalui beberapa tahapan perkembangan

kognitif yang berbeda (Spector, 2012: 60).

Piaget (1929, 1970 yang dikutip oleh Spector, 2012: 60) mengajukan gagasan

bahwa skema yang digunakan seorang anak untuk memahami informasi terbagi

menjadi 4 tahap, yaitu: (1) Periode sensorimotor, usia 0–2 tahun; (2) Periode

praoperasional, usia 2–7 tahun; (3) Periode operasional konkrit, usia 7–11 tahun;

(4) Periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Tetapi, karena

subjek dalam studi ini adalah siswa berusia 15-17 tahun, maka secara spesifik

akan dibahas perkembangan pada tahap periode operasional formal.

Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam

teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun

(saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik seseorang yang

berada pada tahap ini pada umumnya sudah memiliki kemampuan untuk berpikir

secara abstrak, menalar hal-hal secara logis, dan mengambil kesimpulan

berdasarkan informasi atau data yang didapat. Implikasi teori perkembangan tahap

operasional formal ini adalah bahwa pemanfaatan video pembelajaran dalam

pembelajaran senam lantai dikembangkan agar dapat memfasilitasi siswa berpikir

secara abstrak dan logis.

Video pembelajaran juga didesain sehingga siswa dapat mengamati dan

memperoleh informasi yang tersedia dalam video baik berupa teks, audio, atau

pun informasi lainnya serta menghubungkannya dengan latar belakang

pengetahuan yang dimiliki siswa. Dengan konsep teori kognitif menurut Piaget
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ini, maka siswa diharapkan dapat mengembangkan struktur kognitif dan

memperoleh pengetahuan baru mengenai aspek-aspek terkait keterampilan senam

lantai.

Penggagas teori kognitif lainnya adalah Vygotsky. Vygotsky (1962 dalam

Spector, 2012: 63) menyatakan bahwa penekanan dalam teori perkembangan

kognitif yang utama adalah pada diri individu. Vygotsky memaparkan bahwa

perkembangan anak-anak dipengaruhi oleh teman-teman, guru-guru, dan

orangtuanya. Mayoritas proses belajar dimediasi oleh bahasa, sehingga realisasi

dari hal ini adalah munculnya studi-studi yang cakupannya pada konteks budaya

dan sosial dimana perkembangan kognitif individu terjadi.

Implementasi dari teori ini adalah pentingnya bagi orangtua, guru, dan anak-anak

lainnya untuk memberikan konteks pengalaman belajar bagi seseorang. Dalam

studi ini, guru sebagai fasilitator di kelas, berperan aktif dalam menciptakan

lingkungan belajar sehingga siswa dapat berinteraksi dengan sumber belajar yaitu

video pembelajaran senam lantai baik di dalam kelas mau pun di luar kelas

melalui kegiatan latihan terbimbing. Penerapan metode latihan terbimbing ini

dapat membuat siswa berinteraksi dengan sumber belajarnya sehingga pencapaian

keterampilan senam lantai dapat meningkat.

2.1.3 Teori Belajar Konstruktivisme

Teori konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang menekankan bahwa

pebelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi
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mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual (Sanjaya,

2010:245). Pengetahuan itu dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu

berinteraksi dengan lingkungannya. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai

pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari

apa yang dipelajari. Teori konstruktivistik berpendapat bahwa pengetahuan dari

hasil pemberitahuan tidak akan menjadi makna dari apa yang telah dipelajari

karena seseorang tidak membangun pengetahuan itu sendiri.

Piaget (yang dikutip oleh Sanjaya, 2010:246) berpendapat bahwa sejak kecil anak

sudah memiliki skema, yaitu struktur kognitif yang terbentuk dari pengalaman.

Semakin dewasa seseorang, maka skema yang terbentuk akan semakin sempurna.

Proses penyempurnaan skema tersebut terjadi melalui proses asimilasi yaitu

proses penyempurnaan skema dan proses akomodasi yaitu proses proses

mengubah skema yang sudah ada menjadi skema baru.

Implikasi teori konstruktivistik ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran.

Artinya, proses pembelajaran harus didesain menjadi sebuah proses siswa untuk

dapat memperoleh pengalaman belajar secara bermakna. Siswa harus

dikondisikan untuk dapat mengkonstruksi dan menemukan sendiri

pengetahuannya. Pada praktiknya, teori ini melahirkan beberapa model

pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik seperti pembelajaran

kontekstual, pembelajaran inkuiri, discovery learning, pembelajaran berbasis

masalah, pembelajaran berbasis proyek, dsb.
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Sama halnya dengan pembelajaran penjas materi senam lantai, siswa dalam

belajar berusaha untuk mengkonstruksi pengetahuan tentang beberapa konsep

pengetahuan dan gerakan-gerakan senam lantai sehingga tercipta gerakan senam

lantai dengan koordinasi yang baik. Siswa secara bertahap mengkonstruksi

pengetahuan dan mempraktikan gerakan mulai dari gerakan pemanasan, gerakan

mengguling, dan gerakan akhir. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kegiatan

pembelajaran senam lantai melalui pemanfaatan video pembelajaran ini,

pemilihan video dilakukan dengan memperhatikan proses perkembangan siswa

dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya.

2.1.4 Teori Belajar Behaviorisme

Teori behaviorisme menekankan tiga konsep penting yaitu stimulus, respon, dan

penguatan. Belajar digambarkan sebagai suatu pembentukan stimulus dan respon.

Prinsip dari hal ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari

interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan

yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara

yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons, (Kristianty,

2006:2).

Sanjaya, (2010: 237) merangkum karakteristik teori belajar behavioristik sebagai

berikut: (1) mementingkan pengaruh lingkungan; (2) mementingkan bagian-

bagian; (3) mengutamakan peranan reaksi; (4) hasil belajar terbentuk secara

mekanis; (5) dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu; (6) mementingkan
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pembentukan kebiasaan; (7) pemecahan masalah dilakukan dengan cara trial dan

error.

Implikasi dari teori ini dalam pembelajaran adalah: (1) hasil belajar harus segera

diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat; (2)

proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar; (3) dalam proses

pembelajaran, lebih dipentingkan aktivitas pemberian stimulus secara tepat

kepada siswa; (4) dalam proses pembelajaran, tidak digunakan hukuman. Untuk

ini lingkungan belajar perlu diubah, untuk menghindari adanya hukuman; (5) bila

siswa menunjukkan tingkah laku yang diinginkan pendidik, maka diberi hadiah,

dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variable rasio

reinforcer (menurut teori Skinner); (6) dalam pembelajaran, digunakan shaping

atau pembentukan kebiasaan siswa sehingga dapat memberikan respon yang

sesuai dengan stimulus yang diberikan; (7) guru dapat menggunakan

pembelajaran-pembelajaran terpogram seperti penggunaan bahan ajar (modul,

LKS, buku teks, bahan ajar visual seperti gambar, video, dsb).

Relevansi dari teori behavioristik dalam studi ini adalah pemberian proses

penguatan yang dilakukan melalui metode latihan terbimbing dengan

mengkondisikan siswa untuk mengamati video pembelajaran sebagai stimulus

bagi siswa untuk mengingat gerakan-gerakan senam lantai dengan koordinasi

gerak yang baik. Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan

mengurangi rasa takut siswa pada saat mempraktikan gerakan-gerakan senam

lantai tersebut.
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2.1.5 Gaya Belajar Siswa

Tingkat kecepatan siswa dalam menyerap materi belajar tentu berbeda-beda.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah gaya belajar.

Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa (Winkel:2005:164

dalam Thobroni & Mustafa, 2012: 3). Sedangkan Menurut Nasution gaya belajar

atau “learning style” siswa yaitu cara siswa bereaksi dan menggunakan

perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar (Nasution:

2008:93 dalam Thobroni & Mustafa, 2012: 3).

Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang dapat menyerap

dan kemudian mengatur serta mengolah informasi, (DePorter, dkk. :2000:110-

112) dikutip oleh Thobroni & Mustafa, 2012: 4). Pengertian-pengertian tentang

gaya belajar di atas membawa pada kesimpulan bahwa gaya belajar adalah cara

terbaik dan tercepat dimana siswa dapat menyerap materi belajar dan mengolah

informasi yang didapatnya tersebut menjadi pengetahuan/keterampilan/sikap yang

baru.

Macam-macam gaya belajar berdasarkan preferensi sensori ini menurut Barbe dan

Swassing (dalam Mustafa, 2012:5) terdiri atas tiga modalitas (gaya belajar), yaitu:

visual, auditorial, dan kinestetik. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Fleming

(2002) bahwa terdapat 3 modalitas belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik

(dalam Thobroni & Mustafa, 2012:5).Konsep, teori dan metode VAK (Visual,

Auditorial, Kinestetik) pertama kali dikembangkan oleh psikolog dan spesialis

mengajar seperti Fernald, Keller, Orton, Gillingham, Stillman dan Montessori,
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dimulai pada tahun 1920-an(Thobroni & Mustafa, 2012: 6). Adapun ciri-ciri

perilaku individu dengan karakteristik gaya belajar seperti disebutkan diatas,

menurut DePorter & Hernacki (2000:110-112 dalam Mustafa, 2012: 9-12), adalah

sebagai berikut:

a. Gaya Belajar Visual (Visual learners)

Individu yang memiliki kemampuan belajar melalui visual yang baik ditandai

dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut:

a. rapi dan teratur,

b. berbicara dengan cepat,

c. mampu membuat rencana dan mengatur jangka panjang dengan baik,

d. teliti dan rinci,

e. mementingkan penampilan,

f. lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar,

g. mengingat sesuatu berdasarkan asosiasi visual,

h. memiliki kemampuan mengeja huruf dengan sangat baik,

i. biasanya tidak mudah terganggu oleh keributan atau suara berisik ketika

sedang belajar,

j. sulit menerima instruksi verbal (oleh karena itu seringkali ia minta instruksi

secara tertulis),

k. merupakan pembaca yang cepat dan tekun,

l. lebih suka membaca daripada dibacakan,



19
m. dalam memberikan respon terhadap segala sesuatu, ia selalu bersikap

waspada, membutuhkan penjelasan menyeluruh tentang tujuan dan berbagai

hal lain yang berkaitan,

n. jika sedang berbicara di telpon ia suka membuat coretancoretan tanpa arti

selama berbicara,

o. lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain,

p. sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat "ya" atau "tidak”,

q. lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada berpidato/ berceramah,

r. lebih tertarik pada bidang seni (lukis, pahat, gambar) dari pada musik,

s. sering kali menegtahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai

menuliskan dalam kata-kata,

t. kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan.

b.   Gaya Belajar Auditorial (Auditory Learners)

Individu yang memiliki kemampuan belajar melalui auditorial yang baik ditandai

dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut:

a. sering berbicara sendiri ketika sedang bekerja (belajar),

b. mudah terganggu oleh keributan atau suara berisik,

c. menggerakan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca,

d. lebih senang mendengarkan (dibacakan) daripada membaca,

e. jika membaca maka lebih senang membaca dengan suara keras,

f. dapat mengulangi atau menirukan nada, irama dan warna suara,
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g. mengalami kesulitan untuk menuliskan sesuatu, tetapi sangat pandai dalam

bercerita,

h. berbicara dalam irama yang terpola dengan baik,

i. berbicara dengan sangat fasih,

j. lebih menyukai seni musik dibandingkan seni yang lainnya,

k. belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada

apa yang dilihat,

l. senang berbicara, berdiskusi dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar,

m. mengalami kesulitan jika harus dihadapkan pada tugas-tugas yang

berhubungan dengan visualisasi,

n. lebih pandai mengeja atau mengucapkan kata-kata dengan keras daripada

menuliskannya,

o. lebih suka humor atau gurauan lisan daripada membaca buku humor/komik.

c.   Gaya Belajar Kinestetik (Tactual Learners)

Individu yang memiliki kemampuan belajar kinestetik yang baik ditandai dengan

ciri-ciri perilaku sebagai berikut:

a. berbicara dengan perlahan,

b. menanggapi perhatian fisik,

c. menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka,

d. berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain,

e. banyak gerak fisik,

f. memiliki perkembangan awal otot-otot yang besar,
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g. belajar melalui praktek langsung atau manipulasi,

h. menghafalkan sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung,

i. menggunakan jari untuk menunjuk kata yang dibaca ketika sedang membaca,

j. banyak menggunakan bahasa tubuh (non verbal),

k. tidak dapat duduk diam di suatu tempat untuk waktu yang lama,

l. sulit membaca peta kecuali ia memang pernah ke tempat tersebut,

m. menggunakan kata-kata yang mengandung aksi,

n. pada umumnya memiliki tulisan tangan yang jelek,

o. menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan (secara fisik),

p. ingin melakukan segala sesuatu.

Kecenderungan dari ketiga gaya belajar ini tentunya harus menjadi pertimbangan

bagi guru dalam memilih materi, menentukan strategi pembelajaran, dan

menyeleksi penggunaan media dalam proses pembelajaran. Materi yang akan

disampaikan, serta strategi dan media pembelajaran yang akan digunakan haruslah

dapat merepresentasikan ketiga tipe pebelajar yang telah dibahas sebelumnya.

Sementara itu, pembelajaran Penjas yang menuntut siswa untuk banyak bergerak

dan beraktifitas secara fisik akan lebih mudah dilakukan oleh siswa-siswi yang

termasuk kedalam tipe pebelajar kinestetik. Hal ini sesuai dengan karakteristik

dan ciri-ciri dari pebelajar kinestetik yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh

karena itu, pembelajaran kinestetik semestinya dikondisikan agar siswa dapat

memiliki kesempatan untuk melakukan pengulangan gerakan-gerakan yang
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menjadi target pembelajaran. Kegiatan pengulangan dapat diberikan di dalam

kelas mau pun dengan pengkondisian di luar kelas.

Selain itu, pembelajaran penjas harus dapat merangkul tipe pebelajar auditori dan

visual. Oleh karenanya, pemilihan media pembelajaran yang tepat seperti

pemanfaatan gambar-gambar, video, film, dan sebagainya sangat diperlukan

untuk membuat tujuan pembelajaran penjas dapat tercapai. Dalam penelitian ini,

digunakan media video pembelajaran yang diberikan kepada siswa melalui

pembelajaran terbimbing untuk membantu memfasilitasi seluruh tipe pebelajar,

baik tipe visual, auditori, mau pun kinestetik.

2.1.6 Teori Pembelajaran

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar

karena belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Menurut Gagne

dan Briggs (1979:3) dalam Trianto (2010: 16), instruction atau pembelajaran ini

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar internal siswa.

Menurut Trianto (2010: 17) pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia

yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara

simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara

pengembangan dan pengalaman hidup. Sedangkan dalam makna yang lebih

kompleks pembelajaran hakikatnya dalah usaha sadar dari seorang guru untuk

membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
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Berdasarkan kedua makna tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat terlihat jelas

pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik,

dimana antara keduannya terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada

suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks pembelajaran, diperlukan kurikulum atau pengetahuan apa yang

diinginkan siswa dan bagaimana cara yang efektif untuk mendapatkannya. Alur

proses pembelajaran tersebut dapat dilihar dalam gambar arus proses

pembelajaran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Alur proses pengembangan pembelajaran

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa pengembangan dan pengalaman

belajar saling mempengaruhi. Antara proses pengembangan dan pangalaman

belajar terdapat kurikulum, strategi dan metodelogi pembelajaran. Oleh karena itu

dapat disimpulkan bahwa di dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran

sangat mempengaruhi proses pembelajaran sehingga dalam memilih strategi apa

yang ingin digunakan guru harus memperhatikan metode apa yang sesuai dengan

PENGEMBANGAN

PENGALAMAN

 kurikulum
 strategi
 metodelogi

pembelajaran
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karakteristik pelajaran dan juga karakteristik siswa. Semua haru diperhatikan

untuk mendapatkan prestasi belajar siswa yang baik.

2.1.7 Model Pembelajaran

Secara kafiah model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan

untuk mempresentasikan suatu hal. Adapun Soekamto dalam Trianto (2010: 22)

mengemukakan maksud dari 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

aktivitas belajar mengajar. Dengan demikian aktivitas pembelajaran benar-benar

merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis.

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi,

metode atau prosedur. Menurut Trianto (2010: 23) model pengajaran mempunyai

empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya.

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar.

3. Tingkah laku pengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat

dilaksanakan dengan berhasil.

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat

tercapai.
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Menurut Khabibah dalam Trianto (2011: 25) bahwa untuk melihat tingkat

kelayakan suatu model pembelajaran untuk aspek validitas dibutuhkan ahli dan

praktisi untuk memvalidasi model pembelajaran yang dikembangkan. sedangkan

untuk aspek kepraktisan dan efektivitas diperlukan suatu perangkat pembelajaran

untuk melaksanakan model pembelajaran yang dikembangkan. Sehingga apabila

ingin melihat kedua aspek tersebut perlu dikembangkan suatu perangkat

pembelajaran untuk suatu topik tertentu yang sesuai dengan model pembelajaran

yang dikembangkan.

2.1.8 Teori Desain Pembelajaran

Herbert Simon dalam Sanjaya (2008: 64) mengartikan desain sebagai proses

pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik

dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang

tersedia. Dengan demikian suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk

memecahkan suatu persoalan. Suatu desain pada dasarnya adalah suatu proses

yang bersifat linier yang diawali dari penentuan kebutuhan, kemudian

mengembangkan rencana untuk merespon kebutuhan tersebut. Setelah itu

rancangan tersebut diujicobakan dan akhirnya dilakukan proses evaluasi untuk

menentukan hasil tentang efektifitas rancangan ( desain ) yang disusun.
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Desain sebagai proses rangkaian kegiatan yang bersifat linier digambarkan

berikut :

Gambar 2.2 Desain pembelajaran sebagai sistem yang bersifat linier

Gagne dalam Sanjaya (2008: 66) menjelaskan bahwa desain pembelajaran disusun

untuk membentu proses belajar siswa, dimana proses belajar itu memiliki tahapan

segera dan tahapan jangka panjang. Sedangkan menurut Shambaugh dalam

Sanjaya (2008: 67) menjelaskan tentang desain pembelajaran yakni sebagai "An

intellectual process to help teachers systematically analyze learner needs and

construct structures possibilities to responsively address those needs." Jadi

dengan demikian suatu desain pembelajaran diarahkan untuk menganalisis

kebutuhan siswa dalam pembelajaran kemudian berupaya untuk membantu dalam

menjawab kebutuhan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain

pembelajaran berkenaan dengan proses pembelajaran yang dapat dilakukan siswa

untuk mempelajari suatu materi pelajaran yang didalamnya mencakup rumusan

tujuan yang harus dicapai atau prestasi belajar yang diharapkan. Rumusan strategi

yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan termasuk metode, teknik dan

media yang dapat dimanfaatkan serta teknik evaluasi untuk mengukur atau

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Sehingga langkah awal dalam

Menentukan
kebutuhan

Pengembangan
desain untuk
menjawab
kebutuhan

Uji coba Evaluasi hasil
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mendesain pembelajaran adalah dengan studi kebutuhan (need assessment), sebab

berkenaan dengan upaya untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan

proses pembelajaran siswa dalam mempelajari suatu bahan atau materi

pembelajaran.

2.1.9 Desain Pembelajaran Model ASSURE

Model ASSURE dicetuskan oleh Heinich, dkk. Sejak tahun 1980-an, dan terus

dikembangkan oleh Smaldino, dkk. Hingga sekarang (Smaldino, 2011:111). Satu

hal yang perlu dicermati dari model ASSURE ini, walaupun berorientasi pada

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), model ini tidak menyebutkan strategi

pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui

pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran serta siswa di

kelas.

Model ASSURE merupakan salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa

membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan

tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Model assure ini merupakan

rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik yang direncanakan dan

disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga

pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa.

Model pembelajaran ASSURE sangat membantu dalam merancang program

dengan menggunakan berbagai jenis media. Model ini menggunakan beberapa

langkah, yaitu Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media and
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Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, dan

Evaluate and Revise. Kesemua langkah itu berfokus untuk menekankan

pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai gaya belajar, dan

konstruktivis belajar dimana peserta didik diwajibkan untuk berinteraksi dengan

lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi. Menurut Smaldino

(2011: 112) pembelajaran dengan menggunakan Model ASSURE mempunyai

beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Analyze Learner ( menganalisis pemelajar )

Tujuan utama guru adalah untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa sehingga

mereka bisa mencapai tingkat belajar yang maksimum. Analisis tersebut

menyediakan informasi yang memungkinkan guru secara strategis merencanakan

pembelajaran yang disesuaikan agar memenuhi kebutuhan spesifik para siswa.

Analisis pembelajar meliputi tiga faktor kunci dari diri pembelajar yang meliputi :

1) General Characteristics (Karakteristik Umum)

Karakteristik umum siswa dapat ditemukan melalui variable yang konstan,

seperti, jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya dan faktor sosial

ekonomi serta etnik. Semua variabel konstan tersebut, menjadi patokan dalam

merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan

pelajaran.

2) Specific Entry Competencies ( Mendiagnosis kemampuan awal pembelajar)

Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan awal siswa

merupakan sebuah subyek patokan yang berpengaruh dalam bagaimana dan
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apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan perkembangan

psikologi siswa. Hal ini akan memudahkan dalam merancang suatu

pembelajaran agar penyamapain materi pelajaran dapat diserap dengan

optimal oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

3) Learning Style (Gaya Belajar)

Gaya belajar yang dimiliki setiap pembelajar berbeda-beda dan mengantarkan

peserta didik dalam pemaknaan pengetahuan termasuk di dalamnya interaksi

dengan dan merespon dengan emosi ketertarikan terhadap pembelajaran.

Terdapat tiga macam gaya belajar yang dimiliki peserta didik, yaitu: 1. Gaya

belajar visual (melihat) yaitu dengan lebih banyak melihat seperti membaca

2. Gaya belajar audio (mendengarkan), yaitu belajar akan lebih bermakna

oleh peserta didik jika pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius, 3.

Gaya belajar kinestetik (melakukan), yaitu pelajaran akan lebih mudah

dipahami oleh peserta didik jika dia sudah mempraktekkan sendiri.

Berkenaan dengan gaya belajar ini, kita sebagai guru sebaiknya

menyesuaikan metode dan media pembelajaran yang akan digunakan.

2. State Standards and Objectives ( menentukan standard dan tujuan )

Tahap selanjutnya dalam ASSURE model adalah merumuskan tujuan dan standar.

Standar diambil dari Standar Kopetensi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian

diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi

tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran

perlu memperhatikan dasar dari strategi, media dan pemilihan media yang tepat.
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Pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran dasar dalam

penilaian pembelajaran ini menujukkan pengetahuan dan kompetensi seperti apa

yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Selain itu juga menjadi dasar

dalam pembelajaran siswa yang lebih bermakna. Sehingga sebelumnya peserta

didik dapat mempersiapkan diri dalam partisipasi dan keaktifannya dalam

pembelajaran.

Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu

program pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya (2008 : 122-123)

berikut ini :

1) Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas

keberhasilan proses pembelajaran.

2) Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan

kegiatan belajar siswa

3) Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran

4) Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan

batas-batas dan kualitas pembelajaran.

5) Tujuan Pembelajaran yang Berbasis ABCD

Menurut Smaldino setiap rumusan tujuan pembelajaran ini haruslah lengkap.

Kejelasan dan kelengkapan ini sangat membantu dalam menentukan model

belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar berikut asesmen dalam

KBM. Rumusan baku ABCD tadi dijabarkan sebagai berikut:
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A = audience

Pebelajar atau peserta didik dengan segala karakterisktiknya. Siapa pun

peserta didik, apa pun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta

kemampuan prasyaratnya sebaiknya jelas dan rinci.

B = behavior

Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perlaku belajar

mewakili kompetensi, tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja

yang digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati.

C = conditions

Situasi kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pembelajar dapat

belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber belajar

menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya merujuk pada

istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses belajar

mengajar berlangsung.

D = degree

Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai dibaku sebagai

bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil.

Kriteria ini dapat dinyatakan dalam presentase benar (%), menggunakan kata-

kata seperti tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan persyaratan

yang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi.
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3. Select Strategies, Technology, Media, and Materials ( memilih, strategi,

teknologi, media dan bahan ajar )

Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah

mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam

sistematika pemilihan strategi, teknologi, media dan bahan ajar.

Pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan standar dan tujuan

pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa

yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat

mengandung ARCS model . ARCS model dapat membantu strategi mana yang

dapat membangun Attention (perhatian) siswa, pembelajaran berhubungan

yang Relevant dengan keutuhan dan tujuan, Confident , desain pembelajaran dapat

membantu pemaknaan pengetahuan oleh siswa dan Satisfaction dari usaha belajar

siswa. Strategi pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode yang

tepat.

Sedangkan dalam memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar,

diperlukan penyelarasan dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan

strategi pemeblajaran yang digunakan.
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4. Utilize Technology, Media and Materials ( menggunakan teknologi, media

dan bahan ajar )

Menggunakan teknologi, media dan bahan ajar adalah sebagai berikut :

1) Previu materi

Pendidik harus melihat dulu materi sebelum mennyampaikannya dalam kelas

dan selama proses pembelajaran pendidik harus menentukan materi yang

tepat untuk audiens dan memperhatikan tujuannya.

2) Menyiapkan bahan

Pendidik harus mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan

pendidik dan peserta didik. Pendidik harus menentukan urutan materi dan

penggunaan media. Pendidik harus menggunakan media terlebih dahulu

untuk memastikan keadaan media.

3) Menyiapkan lingkungan

Pendidik harus mengatur fasilitas yang digunakan peserta didik dengan tepat

dari materi dan media sesuai dengan lingkungan sekitar.

4) Mempersiapakan peserta didik

Memberitahukan peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Pendidik

menjelaskan bagaimana cara agar peserta didik dapat memperoleh informasi

dan cara mengevaluasi materinya.

5) Memberikan pengalaman belajar

Mengajar dan belajar harus menjadi pengalaman. Sebagai guru kita dapat

memberikan pengalaman belajar seperti : presentasi di depan kelas dengan

projector, demonstrasi, latihan, atau tutorial materi.
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5. Require Learner Parcipation ( mengembangkan partisipasi peserta didik )

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap

materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang

dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis,

mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan member

informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar

merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang

autentik, diman para siswa akan menerima umpan balik informative untuk

mencapai tujuan mereka dalam belajar.

6. Evaluate and Revise ( mengevaluasi dan merevisi )

Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk

mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat

berdasarkan dua tahapan yaitu:

1) Penilaian hasil belajar siswa,

2) penilaian hasil belajar siswa yang otentik,

3) penilaian hasil belajar portofolio

4) penilaian hasil belajar yang tradisional / elektronik.

5) Menilai dan memperbaiki strategi, teknologi dan media

6) Revisi strategi, teknologi, dan media.

Ada beberapa fungsi dari evaluasi antara lain :

1) Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa.
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2) Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan.

3) Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program

kurikulum.

4) Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan siswa secara individual dalam

mengambil keputusan.

5) Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam

menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai

6) Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua,guru,pengembang

kurikulum,pengambil kebijakan.

2.1.10 Metode Pembelajaran Drilling

Kata drill berarti latihan yang berulang-ulang, baik bersifat “trial and error”

ataupun latihan secara rutin melalui prosedur tertentu (Sadiman, 2006: 23).

Menurut Richards dan Platt, metode drilling adalah kegiatan berlatih yang

dipandu dan dilakukan secara berulang-ulang untuk mempelajari pola-pola.

Sementara itu, Kamal dan Triana (2007: 6) mengungkapkan definisi metode

drilling sebagai latihan dengan praktik yang dilakukan berulang-ulang atau

kontinyu oleh siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Kamal dan Triana (2007: 6) menjabarkan kelebihan metode drilling, yaitu:

1. Bahan ajar dapat diberikan secara bertahap dan teratur, sehingga dapat lebih

melekat dalam diri siswa;
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2. Adanya pengawasan, bimbingan, dan koreksi langsung oleh guru yang

memungkinkan siswa untuk segera memperbaiki kesalahannya;

3. Pengetahuan dan keterampilan yang telah terbentuk, sewaktu-waktu dapat

digunakan untuk keeprluan sehari-hari;

4. Dapat digunakan untuk memperoleh kecakapan motorik;

5. Dapat digunakan untuk memperoleh kecakapan mengasosiasi;

6. Pembentukan kebiasaan serta penambahan ketepatan dan kecepatan oleh siswa

dapat dilakukan dengan lebih mudah, tanpa memerlukan konsentrasi tinggi;

7. Dapat meningkatkan minat belajar siswa;

8. Metode ini bukan merupakan metode yang asing di kalangan masyarakat.

Penerapan metode drilling dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Sebelum latihan dilaksanakan, siswa hendaknya diberikan penjelasan tentang

tujuan dan manfaat dari latihan tersebut;

2. Latihan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana

sampai yang paling komplek;

3. Prinsip dasar pengerjaan latihan agar diberikan kepada siswa;

4. Selama proses latihan berlangsung, guru harus memperhatikan bagian-bagian

mana yang dianggap paling sulit;

5. Guru perlu memperhatikan perbedaan individu;

6. Setelah kegiatan latihan selesai, dapat dilanjutkan ke tahap aplikasi.
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2.1.11 Metode Pembelajaran Latihan Terbimbing

Metode latihan terbimbing merupakan suatu cara mengajar dimana siswa

melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau

keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari (Roestiyah, 2001:3).

Menurut Sagala (2003:79) metode latihan terbimbing atau metode training

merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-

kebiasaan tertentu, selain itu sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan,

ketepatan, kesempatan dan keterampilan.

Sementara itu, Arikunto (2008: 65) menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan

bantuan atau tuntutan khusus yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan

potensi-potensi yang ada pada siswa tersebut agar dapat berkembang semaksimal

mungkin. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran pada metode latihan

terbimbing menurut Roestiyah, 2001:4-5

1. Menjelaskan maksud dan tujuan latihan terbimbing pada siswa.

2. Guru harus lebih menekankan pada diagnosa, karena latihan permulaan

belum bisa mengharapkan siswa mendapatkan keterampilan yang sempurna.

3. Mengadakan latihan terbimbing sehingga timbul respon siswa yang berbeda-

beda untuk peningkatan keterampilan dan penyempunaan kecakapan siswa.

4. Memberi waktu untuk mengadakan latihan yang singkat agar tidak

meletihkan dan membosankan dan guru perlu memperhatikan response siswa

apakah telah melakukan latihan dengan tepat dan cepat.
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5. Meneliti hambatan atau kesukaran yang dialami siswa dengan cara bertanya

kepada siswa, serta memperhatikan masa latihan dengan mengubah situasi

sehingga menimbulkan optimisme dan rasa gembira pada siswa yang dapat

menghasilkan keterampilan yang baik.

6. Guru dan siswa perlu memikirkan dan mengutamakan proses-proses yang

pokok dan tidak banyak terlibat pada hal-hal yang tidak diperlukan.

7. guru perlu memperhatikan perbedaan individual siswa, sehingga kemampuan

dan kebutuhan siswa masing-masing dapat berkembang.

Metode pembelajaran latihan terbimbing merupakan salah satu intervensi yang

dapat dilakukan guru untuk meningkatkan aktifitas fisik siswa. Studi yang

dilakukan oleh Ardoy (2010) dalam Borras (2012:47) menyatakan bahwa

penambahan 2 sesi pertemuan ekstra diluar jam pembelajaran tatap muka setiap

muka terbukti dapat meningkatkan kebugaran siswa sebanyak 20-34%.

Sementara itu, Dudley (2010) dalam Borras (2012:47) melaporkan studi bahwa

penambahan penugasan terbimbing selama 90 menit diluar jam pelajaran olahraga

dengan bantuan video pembelajaran berbayar efektif dalam menciptakan aktifitas

fisik yang menyenangkan dan menantang bagi siswa.

Oleh karena itu, Borras (2012:45) merekomendasikan agar guru dapat

mengintervensi aktifitas belajar siswa melalui multi komponen atau muli media

dan fokus pada intervensi untuk menciptakan lingkungan belajar agar tercipta

keefektifan belajar seperti kutipannya berikut ini:“For adolescnt intervention
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must be multicomponent and focus on environmental intervention center to have

some assurance of effectiveness” (Borras, 2012:45).

Metode drilling dalam penelitian ini diterapkan melalui kegiatan pembelajaran

terbimbing oleh siswa melalui pemanfaatan video pembelajaran senam lantai.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran mengikuti tahapan-tahapan

pembelajaran dalam metode drilling dengan memadukan langkah-langkah

penerapan metode latihan terbimbing menurut Roestiyah (2001). Tujuan dari

penerapan metode drilling ini untuk melatih siswa melakukan gerakan-gerakan

senam lantai dengan koordinasi gerak yang baik secara teratur dan berulang-ulang

melalui contoh dalam video yang diberikan. Melalui kegiatan pembelajaran

terbimbing ini, keterampilan senam lantai siswa dapat meningkat dan diharapkan

siswa menjadi pebelajar yang mandiri.

2.1.12 Teori Kecerdasan Majemuk

Thobroni (2015:24) mendefinisikan bahwa kecerdasan majemuk adalah suatu

kemampuan ganda untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang dihadapi

dalam kehidupan. Thobroni (2015: 25-29) menyatakan bahwa Gardner (1983)

mengidentifikasi ada delapan macam kecerdasan manusia dalam memahami dunia

nyata, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain dengan menambahkan dua

kecerdasan lagi, sehingga menjadi 10 macam kecerdasan. Berikut akan dijelaskan

secara singkat kesepuluh kecerdasan tersebut, yaitu:
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1) Kecerdasan Bahasa (Verbal- Linguistik Intelegence)

Merupakan kecakapan berpikir melelui kata- kata, menggunakan bahasa untuk

menyatakan dan memmaknai arti yang kompleks. Contoh: Para Penulis, Ahli

Bahasa, Sastrawan, Jurnalis, Orator.

2) Kecerdasan Matematis (Logical- Mathemaical Intelegence)

Merupakan kecakapan untuk menghitung, mengkualitatif, merumuskan

proposisi,hipotesis, serta memecahkan perhitungan- perhitungan matematis yang

kompleks. Contoh: Para Ilmuan, Ahli Matematis, Akuntan, Insinyur, Pemrogram

Komputer.

3) Kecerdasan Ruang (Visual- Spatial Intellegence)

Merupakan kecakapan berpikir dalam ruang 3 dimensi.Mampu menangkap

bayangan ruang internal dan eksternal untuk penentuan arah dirinya atau benda

yang dikendalikan, mengubah dan menciptakan karya 3 dimensi nyata. Contoh:

Pilot, Nahkoda, Astronot, Pelukis, Arsitek.

4) Kecerdasan Kinestetik/Gerak Fisik (Kinesthetik Intelegence)

Merupakan kecakapan untuk melakukan gerakan dan keterampilan , kecakapan

fisik seperti olah raga. Contoh: Penari, Olahragawan, Pengrajin Profesional,

5) Kecerdasan Musik (Musical Intellegence)

Kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan dan menghargai musik,

sensitive terhadap melodi, ritme, nada, tangga nada. Contoh: Komponis, Dirigen,

Musisi, Kritikus penyanyi, Kritikus musik, Pembuat instrument musik.
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6) Kecerdasan Hubungan Sosial (Interpersonal Intellegence)

Kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain dengan

tepat, watak, tempramen, motivasi dan kecenderungan terhadap orang lain.

Contoh: Guru, Konselor, Aktor,Politikus

7) Kecerdasan Kerohanian (Intrapersonal Intellegence)

Kecakapan untuk memahami kehidupan emosional, membedakan emosi orang-

orang, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri.Kecakapan membentuk

persepsi yang tepat terhadap orang, menggunakannya dalam merencanakan dan

merencanakan dan mengarahkan kehidupan yang lain. Contoh: Psikolog,

Psikiater, Filosof, Rohaniawan.

8) Kecerdasan Naturalis

Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan,

mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa yang di jumpai di alam

maupun lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali

tanaman, hewan dan bagian lain dari alam semesta.

9) Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual banyak dimiliki oleh para rohaniawan. Kecerdasan ini

berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Kecerdasan

ini dapat dikembangkan pada setiap orang melalui pendidikan agama, kontemplasi

kepercayaan, dan refleksi teologis.
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10) Kecerdasan Eksistensial (exsistensialist intelligence)

Kecerdasan eksistensial banyak dijumpai pada para filsuf. Mereka mampu

menyadari dan menghayati dengan benar keberadaan dirinya di dunia ini dan apa

tujuan hidupnya. Melalui kontemplasi dan refleksi diri kecerdasan ini dapat

berkembang. Thobroni (2015: 25-29)

Pada hakikatnya, setiap anak dilahirkan dengan membawa kecerdasannya masing-

masing. Mereka membawa bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda antara satu

anak dan anak lainnya. Oleh karena itu, guru perlu menguasai cara untuk

mengasah bakat dan kecerdasan anak didiknya sehingga setiap anak didik

menyadari potensi kecerdasan yang dimilikinya. Salah satu caranya melalui

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Dengan

melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran, diharapkan peserta didik akan

mampu mengenali bakat, potensi, dan kecerdasan yang dimilikinya.

2.2 Pengertian Media Pembelajaran

Kata Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata

medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar.

Menurut Lesle J.Brigges dalam Sanjaya (2008 : 204) menyatakan bahwa media

adalah alat untuk perangsang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya Rossi dan Breidle dalam Sanjaya (2008 : 204) mengemukakan bahwa

media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk

tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya.

Sedangkan menurut Gerlach, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja,
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tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan.

Media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan

kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan

sikap.

Sadiman (2005: 6) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah perantara

atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.Sementara itu, Arsyad

(2006: 3) mendefinisikan bahwa media pembelajaran, dalam bahasa Arab, adalah

wasail (perantara) pesan dari pengirim ke penerima pesan. Robert Heinich, dkk.

(2002: 10) mengungkapkan bahwa media adalah saluran informasi yang

menghubungkan antara sumber informasi dan penerima.dalam pengertian ini,

media diartikan sebagai fasilitas komunikasi yang dapat memperjelas

komunikator dan komunikan.Pengertian lainnya dinyatakan oleh Asosiasi

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and

Communication/AECT) di Amerika Serikat seperti yang dikutip oleh Musfiqon

(2012: 27). AECT membatasi media sebagai segala bentuk yang diprogramkan

untuk suatu proses penyaluran informasi.

Suryobroto (2007: 17 dalam Wahyunuhari, 2013: 9) menyatakan bahwa media

memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) membuat konsep yang abstrak menjadi

konkrit; 2) membuat objek yang berbahaya menjadi tidak berbahaya; 3)

menampilkan objek yang terlalu besar menjadi kecil; 4) menampilkan objek yang

tidak dapat diamati dengan mata secara langsung; 5) mengamati gerakan yang

terlalu cepat; 6) membangkitkan motivasi; 7) mengatasi keterbatasan ruang dan
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waktu; 8) mengatasi jarak yang jauh; dan 9) memungkinkan keseragaman dan

persepsi.

Berdasarkan beberapa sumber referensi tentang pengertian media pembelajaran,

maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat untuk

menyampaikan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi pembelajaran.Oleh

karena itu, media pembelajaran berperan sebagai mediator atau perantara antara

guru sebagai pemberi pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Melalui

penggunaan media, diharapkan pesan/informasi/materi pembelajaran akan dapat

tersampaikan dengan lebih mudah, efektif, dan efisien.

2.2.1  Landasan Penggunaan Media Pembelajaran

Seperti yang telah disimpulkan paba pembahasan sebelumnya. Media berperan

dalam membantu menyampaikan informasi dari guru kepada peserta

didiknya.Maka, seorang guru harus dapat memilih media yang tepat agar hasil

belajar dapat optimal. Pemilihan media pembelajaran ini memerlukan

pertimbangan dengan melandaskan pada  teori-teori belajar dan pembelajaran,

teori psikologis, teori komunikasi, dll., yang melandasinya.

Musfiqon (2012: 52-67) merinci ada tiga landasanyang dapat dipertimbangkan

untuk memilih media pembelajaran.Landasan tersebut adalah 1) landasan

filosofis, 2) landasan psikologis, dan 3) landasan sosiologis.Berikut adalah

pembahasannya.
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1. Landasan Filosofis

Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk

masalah pendidikan yang disebut filsafat pendidikan.Menurut Donald Butler

(dalam Musfiqon, 2012:54) filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap

praktik pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi

pertimbangan-pertimbangan filosofis.Keduanya snagat berkaitan erat.

Salah satu tokoh besar dalam ilmu filsafat adalah John Dewey.Ciri utama filasafat

Dewey adalah konsepsinya tentang dunia yang selalu berubah, mengalir, atau on

going-ness.Dewey sangat menghargai peranan pengalaman yang merupakan dasar

bagi pengetahuan dan kebijakan.Pengalaman itu mencakup segala aspek kegiatan

manusia, baik dalam bentuk fasif maupun aktif. Sebaliknya, sesuatu yang bersifat

spekulatif ditolak oleh Dewey (Dewey, 2002: 40 dalam Musfiqon, 2012: 55)

Berdasarkan pandangan Dewey di atas, dapat dipahami bahwa pengalaman

dianggap sebagai sumber pengetahuan dan dasar untuk mengambil kebijakan pada

permasalahan manusia.Pengalaman selalu berubah, sehingga pengetahuan dan

kebijakan pun ikut berubah seiring dengan perkembangan manusia. Dewey (2002:

41 dalam Musfiqon (2012: 55) menyatakan bahwa tujuan perkembangan manusia

adalah self-realization atau realisasi diri yang hanya dapat diperoleh melalui

pengalaman dan interaksi dengan yang lain.

Begitupun Dewey memandang pendidikan sebagai perkembanagan sejak lahir

hingga kematian. Proses pendidikan dipandang sebagai proses yang bersifat

kontinu, merupakan reorganisasi, rekonstruksi, dan perubahan pengalaman hidup
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seseorang (Musfiqon, 2012: 56). Jadi, pendidikan adalah proses untuk

mengorganisasi pengalaman hidup yang dilalui, pembentukan kembali

pengalaman hidup yang baru, dan perubahan pengalaman hidup itu sendiri.

Dengan kata lain, melalui pengalaman pembelajaran, seseorang akan

mendapatkan pengetahuan, kemudian melalui pengalaman itu pula seseorang akan

membentuk pengetahuan yang lain, sehingga mengubah pengetahuan yang

sebelumnya.

Pembahasan tentang landasan filosofis ini menuntut seorang perancang media

pembelajaran agar dapat mendesain atau memilih media pembelajaran yang dapat

membantu siswanya mengalami kegiatan belajar sehingga dapat terbentuk suatu

pengetahuan dalam dirinya.Selain itu, media pembelajaran juga harus dapat

membuat siswa menghubungkan pengalaman yang sudah tersimpan dalam dirinya

dengan hal-hal baru sehingga dia dapat membentuk pengetahuan baru dan

merubah hal-hal yang belum tepat yang telah dialami/dimiliki sebelumnya.

2. Landasan Psikologis

Kondisi psikologis setiap anak tidaklah sama. Oleh karena itu, diperlukan

perlakuan yang berbeda-beda pula untuk menangani satu anak dan anak

lainnya.Pemberian materi dan media pembelajaranpun perlu disesuaikan dengan

kondisi psikologis siswa.Musfiqon (2012: 59-60) mengungkapkan bahwa dalam

memilih media, minimal ada dua bidang psikologi yang mendasarinya, yaitu

psikologi perkembangan dan psikologi belajar.
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Psikologi perkembangan berkaitan dengan pengetahuan guru dalam memahami

perkembangan anak didiknya. Teori perkembangan Piaget yang dikutip oleh

Sukmadinata (2002: 50-51) membagi perkembangan kognitif anak kedalam empat

tahap, yaitu:

a. Tahap sensori mototik, usia 0-2 tahun

Tahap ini disebut juga sebagai tahap descriminating and labelling.Pada masa

ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, waktu

sekarang, dan ruang yang dekat saja.

b. Tahap Pra-operasional, usia 2-4 tahun

Masa ini disebut juga sebagai masa intuitif.Anak memiliki kemampuan

menerima perangsang yang terbatas.Kemampuan bahasa anak mulai

berkembang, tetapi pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir

abstrak.Persepsi tentang waktu dan tempat juga masih terbatas.

c. Tahap konkrit operasional, usia 7 -11 tahun

Pada tahap ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas

menggabungkan, memisahkan, melipat, dan membagi.

d. Tahap formal operasional, usia 11-15 tahun

Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi.Mereka sudah

mampu berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, menyintesis, mampu

berpikir abstrak dan reflektif, seta memecahkan berbagai masalah.

Sedangkan bidang psikologi belajar berkaitan dengan hal-hal menyangkat proses

bagaimana anak dapat belajar, mendapatkan motivasi untuk belajar, dan aspek-
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aspek lainnya. Musfiqon (2012:63) berpendapat bahwa dalam pembelajaran, guru

harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Seleksi dan organisasi bahan pembelajaran,

b. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menarik,

c. Merencanakan kondidi belajar yang optimal agar tujuan belajar dapat tercapai.

Berdasarkan deskripsi tentang tahap perkembangan diatas, maka seorang guru

harus dapat memperhatikan karakteristik anak yang berhubungan dengan usia

perkembangannya dalam memilih materi dan media pembelajaran. Materi dan

media yang akan digunakan siswa hendaknya berada dalam jangkauan

psikologisnya baik dilihat dari kemampuan bahasa maupun kemampuan berpikir.

3. Landasan Sosiologis

Kondisi sosiologis juga mempengaruhi respons yang diberikan anak terhadap

media pembelajaran yang digunakan.Kesesuaian media dengan kondisi sosial

anak didik dapat membuat tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien.

Begitupun sebaliknya, ketika media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai

dengan kondisi sosiologis anak, maka media tersebut tidak akan dapat

menjalankan fungsinya seperti yang diinginkan.

Musfiqon (2012: 66) mengungkapkan bahwa dalam menggunakan media, guru

perlu mempertimbangkan latar belakang anak didik di sekolah, baik dari segi

sosial maupun budaya.Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh

kesesuaian media dengan kondisi sosial anak didik.
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2.2.2 Prinsip dan Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran

Pemilihan media yang tepat memerlukan pertimbangan yang matang.Selain itu

perlu juga dilakukan analisis yang mendalam agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai dengan baik.Terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam

memilih media pembelajaran.

Musfiqon (2012: 116-119) menyatakan ada 3 prinsip utama yang dapat dijadikan

rujukan bagi guru dalam memilih media pembelajaran, yaitu:

1. Prinsip efektifitas dan efisiensi

Efektifitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat

ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Sedangkan

efisiensi adalah pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan biaya,

waktu, dan sumber belajar lain yang seminimal mungkin. Media yang telah

memenuhi aspek efektifitas dan efisiensi ini tentunya akan meningkat juga dari

segi daya tarik pembelajarannya.

2. Prinsip relevansi

Relevansi terbagi menjadi 2 macam, relevansi kedalam dan relevansi

keluar.Relevansi kedalam adalah pemilihan media pembelajaran yang

mempertimbangkan kesesuaian dan sinkronisasi antara tujuan, isi, strategi dan

evaluasi pembelajaran.Selain itu, relevansi ini juga mempertimbangkan pesa,
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guru, siswa, dan desain media sehingga media tersebut sesuai dengan kebutuhan

guru.

Relevansi keluar adalah pemilihan media yang disesuaikan dengan kondisi

perkembangan masyarakat.Oleh karena itu, media pembelajaran disesuaikan

dengan masalah yang seringkali dihadapi siswa serta kecenderungan di kalangan

anak didik.

3. Prinsip produktifitas

Produktifitas dalam pembelajaran dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan

pembelajaran secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Semakin produktif media yang

digunakan, semakin cepat proses pencapaian tujuan pembelajaran.

2.2.3 Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran

Media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan beberapa macam. Sukiman

(2012:85 dalam Wahyunuhari, 2013: 15) membagi media pembelajaran menjadi

empat macam yaitu media pembelajaran berbasis audio (suara), media

pembelajaran berbasis visual, dan media pembelajaran berbasis audio visual, dan

media pembelajaran berbasis komputer. Berikut adalah penjabarannya.

1. Media Pembelajaran Berbasis Audio

Media audio adalah media pembelajaran yang aspek penggunaannya ditekankan

pada aspek pendengaran.Indera pendengaran merupakan alat utama dalam
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memanfaatkan media ini. Arsyad (2006: 45) menyatakan ada beberapa

keterampilan mendengarkan yang dapat dicapai melalui media audio, yaitu: a)

pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian; b) mengikuti pengarahan; c)

malatih daya analisis; d) manentukan arti dari konteks; e) memilah-milah

informasi atau gagasan yang relevan; merangkum, mengemukakan kembali, atau

mengingat kembali informasi.

Beberapa contoh media audio adalah radio, alat perekam pita magnetik, kaset,

CD, dan laboratorium bahasa.Dalam memilih media audio, guru harus dapat

memganalisis apakah media audio ini sesusi atau tidak dengan tjuan

pembelajaran, karakteristik siswa, dan kondisi pembelajaran yang ada.

2. Media Pembelajaran Berbasis Visual

Media bentuk visual memegang peranan yang sangat penting dalam

pembelajaran.Media ini berkaitan dnegan indera penglihatan seseorang.Media

visual dapat memperlancar pemahaman, dan memperkuat ingatan seseorang.

Materi pembelajaran yang disampaikan melalui media visual akan lebih menarik

bagi siswa karena sifat materi tersebut menjadi lebih konkrit.

Musfiqon (2012: 71) menyatakan bentuk-bentuk media visual dapat berupa: a)

gambar representatif seperti gambar, foto, lukisan, dan sebagainya yang

menunjukan bagaimana tampaknya suatu benda; b) diagram yang melukiskan

hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi; c) peta yang

menunjukan hubungan-hubungan ruang antar unsur-unsur materi; d) grafik seperti
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tabel, bagan, diagram yang menyajikan gambar dan kecenderungan data atau

hubungan seperangkat gambar dan angka.

3. Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual

Media pembelajaran berbasis audio visual adalah media yang penggunaannya

sekaligus menggunakan penglihatan dan pendengaran. Jenis media ini meliputi

media film dan video dan televisi.

a. Media Film dan Video

Film atau seringkali disebut movie adalah gambar hidup yang menyajikan alur

cerita tertentu. Sedangkan video adalah seperangkat komponen yang

menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan. Hakikat sebuah

video adalah media untuk menayangkan suatu ide/gagasan kedalam tayangan

gambar dan suara yang direkam atau dibuat menggunakan teknologi tertentu.

Media film dan video sama-sama termasuk dalam kategori berbasis audio

visual yang memerlukan indera penglihatan dan pendengaran secara

bersamaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada alur yang dimiliki film

tetapi tidak terdapat dalam video.

b. Media Televisi

Arsyad (2006:51) mendefinisikan televisi sebagai sistem elektronik yang

mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dn

ruang. Televisi adalah media yang menarik.Bila digunakan dalam
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pembelajaran, guru harus dapat menyeleksi program-program yang sesuai

dengan tujuan pembelajaran karena tidak semua program yang ditayangkan di

televisi sesuai dengan karakteristik anak didik.

4. Media Pembelajaran Berbasis Komputer

Sukiman (2012: 212-213) mendefinisikan komputer sebagai salah satu produk

sains dan teknologi dalam bentuk mesin elektronik yang dapat menerima arahan

atau data digital, memprosesnya, menyimpannya, dan mengeluarkan hasilnya.

Pemanfaatan media komputer dapat diaplikasikan melalui penggunaan slide

power point, internet, dan sebagainya.

Sementara itu klasifikasi media pembelajaran ditinjau dari penggunaannya terbagi

menjadi dua, yaitu media proyeksi dan media non-proyeksi. Media proyeksi

contohnya adalah Overhead projector (OHP), Film bingkai, film rangkai, dan

video.Sedangkan media non-proyeksi contohnya wallsheets, buku cetak, papan

tulis (Musfiqon, 2012: 74).

Berdasarkan beberapa referensi tentang media pembelajaran, yang akan

digunakan dalam studi ini adalah video. Video memiliki keunggulan

dibandingkan dengan media lainnya. Pertimbangan penggunaan media ini adalah:

1. didasarkan pada karakteristik media video yang berbasis audio visual,

sehingga dapat membantu siswa dalam memahami gerakan senam lantai dan

mendengarkan instruksi, hitungan, serta pemaparan dalam waktu yang

bersamaan;
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2. Video pembelajaran tentang senam lantai mudah diakses baik dari internet,

CD pembelajaran yang didesain khusus, ataupun sumber-sumber lainnya;

3. Waktu pemutaran video lebih fleksibel daripada media audio visual lainnya

seperti televisi. Siswa dapat memutar video kapanpun sesuai dengan wkatu

luangnya.

4. Alat pemutar video yang dapat digunakan terdiri dari beberapa alternatif

seperti pemutar CD, laptop, komputer, telepon genggam yang memiliki fitur

pemutar video, dan sebagainya.

Dengan memanfaatkan video, diharapkan proses pembelajaran akan berlangsung

dengan eefektif, efisien, dan berdaya tarik. Siswa pun diharapkan dapat lebih

produktif untuk meningkatkan keterampilannya dalam hal ini secara spesifik

adalah keterampilan senam lantai.

2.2.4  Evaluasi Penggunaan Media Pembelajaran

Penggunaan media pembelajaran perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat

efektifitas, efisiensi, dan daya tarik media tersebut dalam pembelajaran.Arsyad,

(2006: 175) menyatakan bahwa evaluasi media pembelajaran bertujuan untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah media pembelajaran yang digunakan efektif?

2. Dapatkah media pembelajaran itu diperbaiki dan ditingkatkan?

3. Apakah media pembelajaran itu efektif dari segi biaya dan hasil belajar yang

dicapai siswa?

4. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih media pembelajaran itu?
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5. Apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu?

6. Apakah prinsip-prinsip utama penggunaan media yang dipilih diterapkan?

7. Apakah media pembelajaran yang dipilih dan digunakan benar-benar

menghasilkan hasil belajar yang direncanakan?

8. Bagaimanakah sikap siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan

Musfiqon (2012:151) menyebutkan bahwa evaluasi penggunaan media

pembelajaran didasarkan pada 1) kualitas isi dan tujuan, 2) kualitas instruksional,

dan 3) kualitas teknik. Aspek-aspek dari setiap komponen adalah:

1. Kualitas isi dan tujuan

a. ketepatan,

b. kepentingan,

c. kelengkapan,

d. keseimbangan,

e. minat/perhatian,

f. keadilan,

g. kesesuaian dengan situasi siswa.

2. Kualitas instruksional

a. memberikan kesempatan belajar,

b. memberikan bantuan untuk belajar,

c. kualitas memotivasi,

d. fleksibilitas instruksionalnya,

e. hubungan dengan program pembelajaran lainnya,

f. kualitas sosial interaksi instruksionalnya,
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g. kualitas tes dan penilaiannya.

h. dapat memberi dampak bagi siswa,

i. dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya.

3. Kualitas teknik

a. keterbacaan,

b. mudah digunakan,

c. kualitas tampilan/tayangan,

d. kualitas penanganan jawaban,

e. kualitas pengelolaan program,

f. kualitas pendokumentasiaan. Musfiqon (2012: 151-152)

Usman (2002:167) menyatakan bahwa maksud dari evaluasi media pembelajaran

adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar

mengajar tersebut dapat mencapai tujuan. Penilaian yang dapat digunakan adalah

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.Tahapan evaluasi formatif meliputi tahap

evaluasi satu-satu, tahap evaluasi kelompok kecil, dan tahap evaluasi

lapangan.Sedangkan tahap evaluasi sumatif dilakukan di akhir setelah

penggunaan media dilakukan, tujuannya untuk mengukur pencapaian hasil

belajar.

Berdasarkan referensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi

penggunaan media pembelajaran sangat penting dilakukan.Hal ini bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian efisiensi, efektifitas, dan daya

tariknya dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan



57
untuk memperbaiki proses penerapan media pembelajaran tersebut atau pun

memperbaiki kualitas media pembelajaran itu sendiri.

2.2.5 Pemanfaatan Video Pembelajaran dalam Mata Pelajaran Penjas

Video sebagai salah satu media pembelajaran memiliki beberapa fungsi terhadap

kegiatan pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction). Siahaan dalam

Kamil (2010: 35), memaparkan fungsi media pembelajaran sebagai berikut:

1. Suplemen

Dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik

mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi dalam

media pembelajaran atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan

bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran.

2. Komplemen

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi

pembelajaran dalam media yang digunakan diprogramkan untuk melengkapi

materi pembelajaran yang diterima siswa secara reguler di dalam kelas.

Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran diprogramkan untuk

menjadi materi reinforcement/penguatanatau sebagai remedial bagi peserta

didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional.

3. Substitusi

Pengertian fungsi substitusi adalah bahwa media pembelajaran digunakan

sebagai pengganti bahan ajar lain dalam proses penyampaian pesan atau

informasi pembelajaran bagi siswa. dengan kata lain, penggunaan suatu
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media pembelajaran akan menghapuskan bahan ajar atau sumber belajar yang

lain.

Dalam penelitian tindakan ini, fungsi video pembelajaran yang digunakan menjadi

media pembelajaran adalah sebagai komplemen.Artinya,video digunakan untuk

melengkapi materi pembelajaran yang disampaikan secara konvensional.Siswa

diberikan tugas terstrukturuntuk berlatih senam lantai secara mandiri melalui

pemanfaatan video pembelajaran.Metode pembelajaran dilalakukan melalui

metode penugasan dan latihan terbimbing.

2.3 Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani

2.3.1 Hakikat Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani pada hakikatnya merupakan proses pendidikan yang

memanfaatkan aktifitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam diri

individu, baik dalam hal fisik, mental, mau pun emosional (Mahendra, 2003:7).

Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai suatu kesatuan utuh/mahluk

total daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas

fisik dan mentalnya.

Pada kenyataannya, jasmani adalah suatu bidang kajian yang luas. Titik

perhatiannya khususnya adalah meningkatkan peningkatan gerak manusia.

Hubungan dari perkembangan tubuh/fisik dengan pikiran dan jiwanya, terfokus

pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan

perkembangan aspek lain dari manusia itu sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah
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bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk pengembangan

keutuhan manusia.

2.3.2 Tujuan Pendidikan Jasmani

Mahendra (2003:7) secara sederhana menyatakan bahwa tujuan pendidikan

jasmani adalah:

1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan

aktifitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial.

2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai

keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka

aktifitas jasmani.

3. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal

untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari secara efisien dan terkendali.

4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktifitas

jasmani baik secara kelompok mau pun perorangan.

5. Berpartisipasi dalam aktifitas jasmani yang dapat mengembangkan

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam

hubungan antar sesama manusia.

6. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktifitas jasmani, termasuk

permainan olahraga dan katifitas olahraga lainnya yang menyenangkan.

Implikasi dari pandangan teoritis tentang hakikat pendidikan jasmani di atas

adalah bahwa pembelajaran pendidikan jasmani sebaiknya dimaksimalkan

terhadap siswa agar perkembangan fisik, mental, dan emosional siswa dapat selalu
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terjaga. Kesehatan jasmani pula akan dapat memfasilitasi siswa untuk beraktifitas

sehari-hari secara efektif dan menghasilkan sesuatu yang optimal. Selain itu,

pendidikan jasmani juga harus dibuat menyenangkan sehingga siswa dapat

menikmati proses pendidikan tersebut dan dapat mencapai hasil yang optimal.

2.4 Pengertian Senam Lantai

Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang

membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian gerakan fisik yang

teratur. Senam biasa digunakan orang untuk rekreasi, relaksasi atau menenangkan

pikiran, biasanya ada yang melakukannya di rumah, di tempat fitness,

di gymnasium maupun di sekolah.Senam ada berbagai macam, diantaranya adalah

senam ketangkasan, senam lantai, senam hamil, senam aerobik, senam

pramuka,Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll (Hartono, 2010).

Senam ketangkasan sering dikatakan dengan senam pertandingan atau senam

artistik, karena bentuk-bentuk gerakannya harus sesuai dengan peraturan yang

berlaku dalam pertandingan baik mengenai sikap pada waktu akan melakukan,

keindahan dan ketepatan, serta keseimbangan pada sikap akhirnya. Senam

ketangkasan dapat dilakukan tanpa alat dan dengan menggunakan alat. Senam

ketangkasan yang dilakukan tanpa alat dinamakan senam lantai (floor exercise),

sedangkan senam ketangkasan menggunakan alat dinamakan senam alat.

Senam lantai adalah bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam

dilakukan di atas lantai beralaskan matras atau permadani. Senam lantai sering
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juga di sebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak

membawa atau menggunakan alat. Senam lantai menggunakan area yang

berukuran 12 X 12 m dan dapat ditambahkan matras sekeliling area selebar 1

meter untuk menjaga keamanan pesenam yang baru melakukan latihan atau

rangkaian gerakan. (Muhajir, 2011:79)

Unsur-unsur gerakannya terdiri mengguling, melompat berputar di udara,

menumpu dengan dua tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang

pada waktu melompat ke depan atau ke belakang. Bentuk gerakannya merupakan

gerakan dasar senam perkakas, bentuk latihannya pada putera maupun puteri pada

dasarnya adalah sama, hanya untuk puteri dimasukkan unsur-unsur gerakan balet

2.4.1   Jenis-Jenis Senam Lantai

Beberapa gerakan senam lantai tanpa alat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Forward roll (berguling ke depan)

2. Back forward roll (berguling ke belakang)

3. Summer vault (salto ke depan)

4. Back Summer vault (salto ke belakang)

5. Kiep (tidur lenting)

6. Roll kiep (berguling lenting)

7. Brug (kayang)

8. Kopstand (berdiri dengan kepala)

9. Handstand overslag (lenting tangan)

10. Flik-flak (lenting tangan belakang).
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2.4.2   Pemanasan dalam Senam Lantai

Aktivitas senam lantai memerlukan beberapa pengembangan komponen

kebugaran jasmani. Untuk mencapai pengembangan tersebut, perlu dilakukan

pemanasan yang akan mendukung materi inti dari suatu latihan. Pemanasan

(warming up) sangatlah penting, pemanasan dilakukan sebelum memulai senam

lantai. Manfaat melakukan pemanasan sebelum melakukan senam lantai sebagai

berikut:

1. Memberikan efek rileks terhadap tubuh dan pikiran.

2. Mempersiapkan tubuh untuk melakukan olahraga.

3. Melancarkan peredaran darah, syaraf, dan memperluas ruang gerak

persendian.

4. Menghasilkan tenaga tanpa rasa lelah yang premature (kelelahan yang belum

saatnya).

5. Mengurangi kemungkinan terjadinya cedera.

Beberapa bentuk latihan pemanasan sebagai berikut.

1. Latihan pelemasan

Latihan pelemasan bertujuan untuk memberikan keleluasaan bergerak,

terutama otot dan persendian. Misalnya, latihan yang dilakukan secara

dinamis dengan cara menggeleng-gelengkan kepala ke segala arah, memutar-

mutar lengan, bahu, tungkai, dan lutut.
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2. Latihan peregangan ringan

Latihan peregangan ringan disebut juga sub starching. Latihan ini bertujuan

untuk memperpanjang dan memperluas jaring-jaring otot, serta pengikat tali-

tali sendi supaya tidak mengalami cedera. Aktivitas untuk menghindari

cedera tersebut yaitu dengan lari-lari kecil.

2.4.3 Gerak Dasar Senam Lantai

Berikut akan diuraikan mengenai gerak dasar serta cara memberikan bantuan

untuk menjaga keselamatan. Beberapa gerakan senam lantai tanpa alat, di

antaranya sebagai berikut:

1. Guling ke depan (forward roll)

Cara melakukan guling ke depan sebagai berikut:

1. Sikap awal dimulai dengan jongkok, kedua lengan lurus ke depan,

kemudian simpan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu dan

dagu kenakan ke dada.

2. Kedua tungkai diluruskan, usahakan berat badan ada pada kedua tangan.

3. Kemudian, letakkan pundak di atas matras. Setelah itu, tolakkan kedua

tungkai sampai badan tubuh mengguling. Sebelum kedua kaki mendarat,

peganglah lutut dengan kedua tangan.

4. Sikap akhir guling depan ialah jongkok seperti sikap semula.
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Gambar 2.3 Gerakan sikap akhir guling depan
Sumber: http://4.bp.blogspot.com.

2. Guling ke belakang

Cara melakukan guling ke belakang sebagai berikut:

1. Sikap awal jongkok, kedua tangan dibengkokkan, telapak tangan

menghadap ke atas di samping telinga, dagu dikenakan ke dada, dan badan

dibulatkan.

2. Gulingkan badan ke belakang, dimulai dari tumit, lurus menyusur ke

panggul, pinggang, punggung, dan pundak.

3. Ketika pundak menyentuh pada matras, tolak kedua kaki sehingga badan

mengguling.

4. Doronglah badan oleh kedua tangan yang berada di samping telinga

sehingga kembali ke sikap jongkok.

5. Sikap akhir jongkok.

Gambar 2.4 Gerakan sikap akhir jongkok
Sumber: http://4.bp.blogspot.com

3. Gerakan kayang

Cara melakukan gerakan kayang sebagai berikut:

1. Sikap awal berdiri tegak, kedua kaki agak dibuka selebar bahu.
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2. Luruskan lengan ke atas, tengadahkan kepala, lentingkan badan ke

belakang secara perlahan sampai kedua lengan menyentuh lantai.

3. Pertahankan posisi tersebut beberapa saat sebelum kembali ke sikap awal.

Gambar 2.5 Gerakan kayang
Sumber: http://4.bp.blogspot.com

4. Sikap lilin

Cara melakukan sikap lilin sebagai berikut:

1. Posisi tubuh telentang, kedua tangan rapat di samping badan dan kedua

tungkai lurus serta kedua tangan rapat.

2. Angkat kedua tungkai lurus ke atas sampai ujung kaki.

3. Angkat pinggul ke atas, kemudian tahan dengan kedua tangan, jaga

keseimbangan, punggung tetap menempel di matras.

4. Pertahankan beberapa hitungan, kemudian kembali ke sikap awal.
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Gambar 2.6 Gerakan sikap lilin

Sumber: http://4.bp.blogspot.com

2.4.4 Rangkaian Senam Lantai

Rangkaian gerakan adalah suatu susunan beberapa gerak dasar yang dilakukan

secara sistematis dan harmonis. Untuk dapat melakukan rangkaian senam lantai

terlebih dahulu harus menguasai keterampilan gerak dasar senam lantai.Setelah

mempelajari dan menguasai teknik dasar senam lantai, dilanjutkan dengan

rangkaian gerakan dari masing-masing latihan seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.7 Rangkaian gerakan guling ke depan dan ke belakang
Sumber: http://4.bp.blogspot.com



67

Gambar 2.8 Rangkaian gerakan guling depan, guling belakang dan sikap lilin
Sumber: http://4.bp.blogspot.com

2.4.5 Senam Lantai Rol Depan

Olah raga senam lantai khususnya pada roll depan mungkin sangat mudah

dilakukan dan juga mengasyikan bagi sebagian orang, namun dibalik itu semua

apabila dilakukan tanpa teknik gerakan yang benar maka akan membahayakan

keselamatan kita maupun orang disekitar kita. Oleh karena hal tersebut, pada

kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi mengenai teknik atau

cara melakukan gerakan roll depan dengan benar yang tidak membahayakan

keselamatan seseorang.

Sebelum melakukan gerakan inti rol depan alangkah lebih baiknya atau diajurkan

untuk melakukan gerakan pemanasan dan pelemasan terlebih dahulu, ini ditujukan

untuk mengantisipasi terjadinya cidera pada tubuh kita. Tidak hanya pada senam

lantai saja yang dianjurkan untuk melakukan gerakan pemanasan sebelum

kegiatan inti tapi semua cabang olah raga juga wajib melakukan gerakan

pemanasan sebelum mengarah atau melakukan kegiatan inti.
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Pada dasarnya pemanasan dan pelemasan dilakukan secara sistematis dan

menjurus atau mengarah kepada gerkan/kegiatan inti. Gerakan penamasan itu

sendiri dapat dilakukan dengan bermain ataupun dengan cara streaching dan

untuk senam lantai memang dianjurkan dengan cara streacing. Ada beberapa

keuntungan ketika kita melakukan gerakan pemanasan sebelum berolahraga,

diantaranya yaitu siapnya otot ketika sudah melakukan gerakan/kegiatan inti, otot

tidak kaku, detak jantung stabil, meningkatkan suhu tubuh, mencegah resiko

cidera , kita lebih percaya diri dan siap melakukan gerakan, dan lain-lain.

Berikut merupakan beberapa contoh gerakan pemanasan ( streacing ) untuk roll

depan:

1. berdiri tegak kedua tangan di taruh di bawah dahi kemudian tarik keatas

sampai kepala menghadap keatas

2. kepala menunduk dengan kedua tangan di taruh diatas kepala kemudian di

tekan kebawah

3. kepala menoleh kesamping kiri kemudian telapak tangan kanan menekan

dagu dan sebaliknya

4. mematahkan leher ke arah kanan / kiri dan tangan kiri di atas kepala menarik

dengan telapak tengan secara berlahan

5. lengan kanan menyelinap ke tangan kiri / menyelinap di depan dada,

kemudian tangan kiri menekan lengan kanan yang lurus di depan dada sampai

otot bahu terasa tertarik
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6. lengan kanan di tekuk di belakang kepala kemudian tangan kiri menyentuh

siku dan di tarik hingga otot bahu terasa tertarik dan sebaliknya

7. salah satu kaki di angkat ke atas dan ditekuk sambil ditahan dengan kedua

tangan, dilakukan secara bergantian kanan kiri

8. kaki di tekuk kebelakang dengan di tahan tangan, dilakukan secara bergantian

kanan kiri

9. kaki diagkat lurus kedepan dengan ditahan tangan, dilakukan secara

bergantian kanan kiri

10. posisi kuda – kuda kedua tangan memeggang kedua lutut sambil menekan,

selanjutnya badan serong kanan dan kiri

Uraian teknik rol depan adalah sebagai berikut:

1. Gerakan awal dengan berdiri tegak, kaki rapat, dan pandangan ke depan ke

arah matras. Kemudian mengangkat salah satu tangan yang menandakan

kalau \pemain siap melakukan gerakan.

Gambar. 2.9 Gerakan sikap awal pertama
Sumber: http://1.bp.blogspot.com.
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2. Gerakan kedua yaitu pemain menempelkan kedua tengannya ke matras

dengan posisi badan membungkuk dan pandangan ke arah bawah belakang.

Kemudian secara perlahan badan diturunkan.

Gambar. 2.10 Gerakan sikap awal kedua
Sumber: http://1.bp.blogspot.com.

3. Gerakan selanjutnya adalah gerakan sebelum mengguling yaitu dengan

menempelkan tengkuk ke matras dengan bantuan kedua tangan menahan dan

mengatur keseimbangan disamping badan, setelah itu dorong dan rebahkan

badan ke arah depan.

Gambar 2.11 Gerakan sikap awal ketiga
Sumber: http://4.bp.blogspot.com.
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4. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan saat mengguling dimana pada gerakan ini

kaki ditekuk dan disarankan agar tubuh tetap rileks serta pandangan mata

jauh ke depan.

Gambar 2.12 Gerakan sikap awal keempat
Sumber: http://2.bp.blogspot.com

5. Gerakan terakhir yaitu saat berdiri dimana pada gerakan ini kedua kaki

diluruskan, kemudian kedua tangan diangkat lurus ke atas dan pandangan

tetap lurus ke depan. Pada akhir gerakan pemain kembali ke sikap awal.

Gambar 2.13 Gerakan sikap awal terakhir
Sumber: http://1.bp.blogspot.com.
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2.5 Prosedur Pemanfaatan Video Pembelajaran Senam Lantai

Prosedur pemanfaatan video pemebalajaran senam lantai dalam studi ini

dilakukan mengikuti tahapan dalam model pembelajaran ASSURE. ASSURE

merupakan singkatan dari: A (Analyze learners) yaitu analisis siswa;

S (State standards and objectives) atau tentukan standar dan tujuan; S (Select

strategies, technology, media, and materials) atau pilih strategi, teknologi, media,

dan materi; U (Utilize technology, media, materials) atau padukan teknologi,

media, dan materi; R (Require learner participation) atau libatkan partisipasi

siswa; dan E (Evaluate and revise) atau evaluasi dan revisi (Smaldino, 2011:111).

Berikut adalah prosedur pelaksaan pembelajarannya:

1. A (Analyze learners) yaitu analisis siswa

Tahap analisis siswa dilakukan dengan mengamati karakteristik, kebiasaan,

dan kemampuan siswa.berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran

penjas tiga tahun terakhir, siswa-siswa kelas X jurusan Jasa Boga dan

Perhotelan memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. berusia antara 15 – 17 tahun,

b. mayoritas siswa berjenis kelamin perempuan,

c. berasal dari latar belakang sosial yang beragam dilihat dari aspek budaya.

Sedangkan latar belakang sosial siswa mayoritas berasal dari kalangan

ekonomi menengah,

d. memiliki kecenderungan malas belajar pada materi senam lantai karena

dianggap sulit, berbahaya, dan melelahkan,
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e. memililiki motivasi belajar yang rendah dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran, terutama pada saat praktik penjas,

f. memiliki kebiasaan bermain perangkat komunikasi dan elektronik seperti

telepon selurar, pemutar CD/VCD seperti MP4, i-pad, i-phone, dan laptop.

Sementara ini, kebanyakan aktifitas dilakukan untuk mengirim pesan,

menelepon, dan menggunakan perangkat komunikasi untuk mengakses

situs media sosial.Masih jarang sekali siswa yang memanfaatkannya untuk

kegiatan pembelajaran.

g. belum mencapai hasil belajar penjas secara optimal. Masih banyak sisw

yang tidak tuntas untuk beberapa KD, dan yang terendah adalah pada

materi senam lantai. (lihat pendahuluan).

2. S (State standards and objectives) atau tentukan standar dan tujuan

Standar dan tujuan pembelajaran ditentukan sebagai berikut:

Kompetensi dasar adalah siswa mampu mempraktikkan duajenis rangkaikan

keterampilan senam lantaidengan koordinasi gerak yang baik.

Sedangkan tujuan pembelajaran secara rinci adalah:a. Siswa mampu mempraktikan gerakan pemanasan  berdasarkan langkah-

langkah pemanasan senam lantai dengan koordinasi gerak yang baik.b. Siswa mampu mempraktikan gerakan sikap awal senam lantai rol depan

berdasarkan langkah-langkah senam lantai dengan koordinasi gerak yang

baik.
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c. Siswa mampu mempraktikan gerakan akhir senam lantai rol depan

berdasarkan langkah-langkah senam lantai dengan koordinasi gerak yang

baik.

3. S (Select strategies, technology, media, and materials) atau pilih strategi,

teknologi, media, dan materi

Pemilihan strategi pembelajaran didasarkan pada karakteristik siswa, tujuan

pembelajaran, dan karakteristik mata pelajaran penjas.Pemilihan strategi ini

juga didasarkan pada materi yang dibahas yaitu tentang senam lantai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka strategi pembelajaran

yang digunakan adalah strategi pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan

siswa, melalui metode latihan terbimbing.

Teknologi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah teknologi komputer dan

audio.Teknologi komputer digunakan untuk mengakses sumber belajar video

pembelajaran senam lantai. Teknologi ini kaan memanfaatkan akses internet,

software pengubah/pemotong video yaitu video cutter, dan software pemutar

video seperti windows media playeratau gom player. Sedangkan teknologi

audio adalah penggunaan sound system untuk memutar suara dalam video

yang digunakan.
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4. U (Utilize technology, media, materials) atau padukan teknologi, media,

dan materi;

Pada tahap ini, teknologi, media , dan materi yang telah ditentukan pada tahap

sebelumnya dipadukan sehingga tercipta sebuah video tutorial senam lantai

yang dijadikan media bagi siswa untuk berlatih senam lantai melalui metode

latihan terbimbing. Video ini berisi tutorial lengkap tentang materi gerakan

senam lantai yang dimulai dari pemanasan, gerakan sikap awal, dan gerakan

akhir.

5. R (Require learner participation) atau libatkan partisipasi siswa;

Partisipasi siswa yang diamati yaitu siswa aktif terlibat dalam kegiatan latihan

terbimbing yang dilakukan dalam setting kelas dan di luar setting kelas.Siswa

diminta untuk secara rutin memutar video untuk memperhatikan gerakannya,

kemudian mempraktikannya pada saat pertemuan di kelas. Partisipasi siswa

juga diminta pada saat melaporkan proses yang terjadi selama kegiatan

pengamatan video, baik dari segi pelaksanaan pengamatan, hambatan, maupun

perasaan yang dialami selama proses pengamatan dilakukan.

6. E (Evaluate and revise) atau evaluasi dan revisi

Pada tahap evaluasi dan revisi ini, dilakukan pengulasan terhadap seluruh

rangkaian kegiatan pemanfaatan video pembelajaran senam lantai dalam

kegiatan latihan terbimbing siswa.Tujuan evaluasi ini untuk memperbaiki

proses dan hasil peningkatan kterampilan senam lantai siswa.
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2.6 Kajian Hasil Penilitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang terkait adalah sebagai berikut:

2.5.1 Studi tentang pemanfaatan media video dilakukan oleh Sunarti dan

Prasetyo (2016). Penelitian dilakukan bagi siswa kelas XI di SMA Negeri

1 Sentolo, Yogyakarta. Fokus penelitian adalah pemanfaatan media video

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan senam lantai guling

belakang. Hasil penelitian menunjukan bahwa studi dengan pendekatan

penelitian tindakan kelas ini telah menunjukan peningkatan yang

signifikan pada akhir siklus ke-2. Oleh karena itu, sebagai simpulan,

peneliti merekomendasikan penggunaan media video pada pembelajaran

senam lantai dan penelitian dapat dikembangkan pada peningkatan

keterampilan senam lantai selain guling belakang.

2.5.2 Dini Aji Permatasari (2012) melakukan penelitian yang berjudul

pembelajaran senam lantai guling depan menggunakan matras bidang

miring untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action

research). Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa

pembelajaran dengan media matras bidang miring dapat meningkatkan

hasil belajar senam lantai guling depan siswa.

2.5.3 Studi penggunaan media Video Compact Disk (VCD) untuk meningkatkan

keterampilan senam lantai rol depan juga dilakukan oleh Djunaidi (2016)

bagi siswa sekolah dasar kelas VI. Hasil penelitian menunjukan bahwa di
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akhir siklus ke-3, ketuntasan belajar yang dicapai sebanyak 91,3%.

Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berupa

VCD dapat menjadi alternatif yang baik dalam mapel penjas. Studi yang

sama bagi siswa di sekolah lanjut pun menjadi rekomendasi dari studi ini.

Dengan bimbingan dan arahan guru yang baik, maka penggunaan media

VCD dapat sangat bermanfaat bagi siswa.

2.5.4 Bustanul Arifin (2013) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh media

pembelajaran audio visual terhadap hasil belajar senam rol depan pada siswa kelas

V(lima) MI Al-Azhar Modung Bangkalan. Pendidikan jasmani berusaha

membantu peserta didik untuk menggunakan tubuhnya lebih efisien dan

pandai dalam berbagai keterampilan dasar dan keterampilan kompleks

yang diperlukan dalam kehidupan.

Salah satu pelajaran senam yang diajarkan di sekolah adalah senam lantai

roll depan. Selama ini sekolah belum pernah menggunakan audio visual

dalam proses pembelajaran dan hanya menggunakan metodeceramah,

demonstrasi demikian peneliti ingin menggunakan media audio visual

dalam proses belajar mengajar disekolah untuk mempermudah guru dalam

menjelaskan dan membimbing siswa dalammelakukan gerakan dan

mengharapkan hasil belajarya lebih bagus dari sebelumnya.

Pada uji t (uji beda) hasil belajar senam rolldepan diperoleh hasil uji

statistik dengan nilai 0.001 maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang

signifikan antara hasil belajar senam roll depan. Sehingga penelitian ini
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dapat disimpulkan bahwa dari penelitian yaitu media pembelajaran audio

visual dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai roll depan.

Peningkatan hasil belajar senam rol depan yang diperoleh adalah sebesar

7,8%.

2.5.5 Studi pemanfaatan media dalam pembelajaran olahraga dan rekreasi

dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang efektif juga dilakukan

oleh Nowak (2012) pada siswa-siswi di Universitas Opole, Polandia.

Dalam hal ini, Nowak merekomendasikan berbagai instrumen efektif

yaitu: 1) availability yaitu aktifitas terbuka yang secara fleksibel diatur

oleh siswa; 2) mass scale yaitu aktifitas yang melibatkan partisipan dalam

skala yang lebih luas; 3) familiarity yaitu aktifitas yang menekankan pada

keaktifan siswa dan dilakukan secara natural dalam keseharian siswa; 4)

mediality yaitu penggunaan berbagai media untuk latihan seperti internet,

televisi, video, dsb. (Nowak, 2012: 37).

Hasil studi yang dilaporkan oleh Nowak (2012) menunjukan bahwa

melalui berbagai instrumen efektif ini, kesadaran siswa akan kesehatan,

partisipasi, dan sikap siswa terhadap pendidikan olahraga dan rekreasi

meningkat.

2.7 Kerangka Berpikir

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu dalam

pencapaian hasil belajar siswa. Belajar yang merupakan proses membangun

pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik haruslah difasilitasi melalui
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penggunaan media pembelajaran yang tepat. Hal ini dapat membuat tujuan

pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien.

Pemilihan media pembelajaran perlu dilandaskan pada teori-teori yang berkaitan

dengan belajar dan pembelajaran. Selain itu landasan filosofis, psikologis, dan

sosiologis juga penting untuk dipertimbangkan. Dalam hal ini, media yang dinilai

paling tepat untuk meningkatkan keterampilan senam lantai siswa adalah media

yang berbasis audio visual, yaitu video pembelajaran.

Video dinilai memiliki banyak kelebihan dibanding media lainnya untuk dapat

memfasilitasi proses pengulangan secara mandiri oleh siswa dalam berlatih senam

lantai. Dalam penggunaan video, siswa dapat secara fleksibel mengatur waktu

latihannya dan mengamati gerakan-gerakan koordinasi senam lantai yang

dicontohkan.Video juga dapat dengan mudah diakses dan digunakan sehingga

memiliki nilai efisiensi yang tinggi.

Dalam proses pembelajaran terbimbing senam lantai ini, siswa diarahkan untuk

menerapkan metode drilling, yaitu proses latihan secara berulang-ulang mengikuti

prosedur-prosedur tertentu.  Metode drilling ini dilakukan siswa dengan arahan

dan monitoring dari guru dari mulai pemberian pengarahan sampai aplikasi.

Melalui metode latihan terbimbing, diyakini secara bertahap, keterampilan senam

lantai siswa dapat meningkat. Siswa menjadi terbiasa melakukan gerakan-gerakan

senam lantai yang dicontohkan dengan baik. Berdasarkan kerangka pemikiran

yang telah dipaparkan di atas, maka pemanfaatan video pembelajaran pada materi

senam lantai melalui kegiatan pembelajaran terbimbing diyakini dapat berhasil.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian tindakan (action research) dengan setting

kelas yang bertujuan untuk peningkatkan keterampilan senam lantai siswa melalui

pemanfaatan video pembelajaran dalam pembelajaran terbimbing. Menurut Elliot

dalam Takari (2008: 5), penelitian tindakan kelas adalah penelitian dengan kajian

tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di

dalamnya. Di samping itu, Prendergast (2002: 3) juga menyatakan bahwa penelitian

tindakan kelas  merupakan wahana bagi guru untuk melakukan refleksi dan tindakan

secara sistematis dalam pembelajarannya untuk memperbaiki proses dan hasil belajar

siswa. Dengan penelitian tindakan kelas, peneliti dapat mencermati suatu objek,

dalam hal ini adalah siswa, yaitu menggunakan pendekatan atau model pembelajaran

tertentu untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh

Kemmis dan Mc Taggart dalam Kunandar (2010: 70-75), dinyatakan bahwa “action

research is cycling process of planning, action, observation, and reflection”.  Uraian

langkah/tahapan penelitian tindakan kelas di atas adalah sebagai berikut:
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1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dimulai dari penemuan masalah sampai akhirnya

ditentukan rencana tindakan kelas. Secara terperinci, langkah-langkah pada

tahapan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penemuan masalah di lapangan

Melalui pra-survey, peneliti berupaya untuk mendapatkan masalah apa

yang dihadapi di dalam kelas, terutama dalam hal pembelajaran senam

lantai. Data digali dari hasil ketuntasan siswa dan melalui pengamatan atau

wawancara di lapangan.

b. Pemilihan masalah

Berbagai permasalahan yang diperoleh untuk selanjutnya difokuskan pada

suatu permasalah yang perlu diprioritaskan untuk menadapatkan

pemecahan masalah, dalam upaya meningkatkan prestasi belajar senam

lantai melalui modifikasi media pembelajaran yaitu pemanfaatan video

pembelajaran senam lantai rol depan dan modifikasi metode pembelajaran

yaitu latihan terbimbing.

c. Perumusan hipotesis tindakan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, dan ditetapkan untuk

dicarikan pemecahannya, maka dirumuskan hipotesis tindakan.

d. Rancangan pemecahan masalah

Dengan cara membuat RPP, sebagai rencana tindakan yang akan

dilakukan oleh guru.



82
2. Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan tindakan di kelas didasarkan rencana perlakukan yang dituangkan

pada RPP yang telah disusun. Oleh karena itu, pelaksaan tindakan diupayakan

diupayakan tidak menyimpang dari rencana perlakuan.

3. Observasi/pengamatan

Pada saat tindakan berlangsung, peneliti dibantu kolaborator (guru mitra),

melaksanakan observasi dengan menggunakan instrumen yang telah

disiapkan. Pengamatan dilakukan dengan cermat, dari awal hingga akhir

pembelajaran berlangsung. Selain mencatat data yang ada, peneliti dan

kolabolator (guru mitra) juga memberikan catatan atas berbagai masalah yang

dijumpai dengan menggunakan catatan lapangan.

4. Refleksi

Hasil observasi kelas, rekaman data, maupun catatan lapangan dan data

lainnya dianalisis bersama-sama dengan kolaborator guru (guru mitra) yang

terlibat dalam penelitian ini. Refleksi dilakukan pada akhir tindakan setiap

siklus. Hasil analisis digunakan untuk merencanakan tindakan pada siklus

berikutnya. Tindakan yang telah berhasil, dapat dilajutkan pada pembelajaran

berikutnya, sedangkan tindakan yang belum berhasil diperbaiki atau diubah

pada siklus berikutnya.

3.2 Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Metro yang beralamat di Jalan Kemiri 15A

Kampus Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro. Penelitian dilaksanakan pada

pembelajaran penjas kelas X di semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.
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3.3 Subyek Tindakan

Subjek tindakan adalah siswa-siswa kelas X Jasa Boga dan kelas X Pemasaran.

Berdasarkan hasil analisis selama 3 tahun pelajaran berturut-turut, subjek di kedua

kelas ini memiliki karakteristiknya paling mendekati diantara kelas-kelas lainnya.

Kemiripan karakteristik ini pun yang menyebabkan timbulnya permasalahan yang

relatif sama pada keduanya. Karakteristik tersebut dilihat dari hasil prestasi belajar

penjas, gaya belajar siswa, usia, kecenderungan belajar (terkait motivasi dan

partisipasi), serta jumlah siswa. Sementara itu, permasalahan yang timbul pada kedua

kelompok subjek terkait dengan pembelajaran penjas adalah: rendahnya motivasi

untuk melakukan praktik, rendahnya hasil belajar, dan tingkat retensi atau

kecenderungan mereka untuk terus belajar yang rendah sehingga peserta didik mudah

lupa dengan materi pelajaran yang diberikan.

3.4   Rancangan Penelitian

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh

Kemmis dan Mc Taggart dalam Kunandar (2010: 70-75). Rancangan penelitian

tindakan dilakukan dalam 3 (tiga) siklus penelitian tindakan yang terdiri dari beberapa

langkah seperti dalam gambar berikut.
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3.4.1 Perencanaan Tindakan

Tahap perencanaan tindakan dilakukan dengan:

1. Mencari berbagai referensi video senam lantai.

2. Menentukan video pembelajaran senam lantai untuk dipelajari siswa dalam

kegiatan latihan terbimbing. Video pembelajaran yang digunakan dalam siklus I ini

adalah video yang diunduh dari internet dengan model dan instruktur berbahasa

asing. Video ini tidak diubah tetapi dijelaskan kembali oleh guru pada saat

pemaparan di kelas.

Gambar 3.1. Alur pelaksanaan PTK Model Kemmis dan Taggart
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3. Menyiapkan video pembelajaran dalam bentuk compact disc (CD)atau file untuk

dipelajari siswa.

4. Menyiapkan instrumen penelitian tindakan yaitu RPP, Desain RPP yang dibuat

menggunakan model ASSURE, lembar observasi aktifitas siswa, lembar evaluasi

diri, dan tes keterampilan senam lantai.

5. Memvalidasi instrumen penelitian.

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan

Tahapan pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan:

1. Pemaparan tujuan pembelajaran kepada siswa.

2. Pembagian kelompok siswa yang beranggotakan 5-6 orang untuk setiap kelompok

pada pertemuan pertama, 2-3 orang pada pertemuan kedua, dan individual pada

pertemuan ketiga.

3. Pembagian referensi video pembelajaran kepada siswa, masing-masing kelompok

mendapatkan 1 (satu) buah CD pembelajaran senam lantai.

4. Pembagian instrumen lembar evaluasi diri kepada siswa untuk memonitor proses

latihan terbimbingyaitu pengamatan video pembelajaran secara mandiri.

5. Pelaksanaan proses pengamatan video pembelajaran senam lantai secara

berkelompok.

6. Diskusi hasil pengamatan terkait dengan materi senam lantai yang terdapat dalam

video.

7. Latihan mempraktikan gerakan senam lantai di sekolah dengan pengawasan guru.

8. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan video pembelajaran kembali secara

individu dengan bimbingan dan panduan guru di luar kelas.
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9. Siswa diminta untuk mengisi lembar evaluasi diri untuk memonitor pengamatan

video pembelajaran secara individu terkait dengan frekuensi dan pemahaman

mereka selama pengamatan.

3.4.3 Pengamatan/Pengumpulan Data

Proses pengamatan dan pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Memantau pelaksanaan kegiatan latihan terbimbing siswa dengan melakukan

interviu dan konsultasi non-formal. Hal ini dilakukan secara langsung pada saat di

sekolah maupun melalui media komunikasi seperti telepon, pesan singkat, atau

jejaring sosial.

2. Setelah waktu latihan yang diberikan selesai, dilakukan pengumpulan instrumen

lembar evaluasi diri yang diisi siswa selama proses latihan terbimbing.

3. Pelaksanaan tes keterampilan senam lantai untuk mengukur pencapaian siswa.

4. Pengamatan aktifitas siswa selama latihan dan tes oleh observer.

5. Melakukan refleksi di akhir kegiatan.

3.4.4 Refleksi

Refleksi dilakukan dengan menganalisis proses penelitian baik perencanaan,

pelaksanaan, dan pengamatan. Refleksi dilakukan melalui analisis hasil instrumen

penelitian yang dimaksudkan sebagai kegiatan mengulas secara kritis perubahan yang

terjadi pada siswa, proses selama kegiatan latihan terbimbing, maupun kendala pada

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini, guru sebagai peneliti dapat

menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana dan sejauh mana tindakan yang dilakukan

menghasilkan perubahan signifikan terhadap aktifitas dan hasil belajar siswa dan

sebagai dasar untuk memutuskan tindakan perbaikan siklus berikutnya.
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3.5 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan Penelitian

3.5.1 Lama Tindakan

Pelaksanaan tindakan setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan

tindakan, pengamatan/pengumpulan data, dan refleksidirencanakan berlangsung

selama3 minggu. Rincian kegiatan dan waktu pelaksanaan penelitian tindakan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Kegiatan dan lama tindakan

Kegiatan Penelitian
Lama Tindakan

Siklus I Siklus II Siklus III

Perencanaan tindakan 1 minggu 1 minggu 1 minggu

Pelaksanaan tindakan 1 minggu 1 minggu 1 minggu

Pengamatan/pengumpulan data
dan refleksi

1 minggu 1 minggu 1 minggu

Jumlah 3Minggu 3Minggu 3Minggu

3.5.2 Indikator Keberhasilan Penelitian

Indikator keberhasilan penelitian tindakan ini dilihat dari terjadinya peningkatan

proses pembelajaran melalui:

1. adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) penjas materi senam lantai

dengan memanfaatkan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran

terbimbing dengan nilai yang termasuk kategori baik;

2. adanya deskripsi proses kegiatan pembelajaran terbimbing siswa dengan

memanfaatkan video pembelajaran yang diamati melalui instrumen lembar

evaluasi diri dengan penilaian yang termasuk kategori baik;
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3. adanya instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur keterampilan senam

lantai melalui pemanfaatan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran

terbimbing yang valid;

4. adanya peningkatan keterampilan senam lantai siswa dengan KKM 75%.

3.6 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

3.6.1   Definisi Konseptual

a. Keterampilan Senam Lantai

Keterampilan Senam lantai adalah kemampuan siswa dalam melakukan gerakan-

gerakan senam dilakukan di atas lantai beralaskan matras atau permadani. Senam

lantai dilakukan dengan gerakan tanpa membawa atau menggunakan alat. Gerakan

senam lantai diantaranya adalah rol depan, rol belakang, kayang.

b. Video Pembelajaran

Video pembelajaran adalah bagian dari media pembelajaran berbasis audio visual

berupa seperangkat komponen yang menampilkan gambar dan suara dalam waktu

yang bersamaan. Hakikat sebuah video adalah media untuk menayangkan suatu

ide/gagasan kedalam tayangan gambar dan suara yang direkam atau dibuat

menggunakan teknologi tertentu.

c. Pembelajaran Terbimbing

Pembelajaran terbimbing atau training merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang

baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, selain itu sebagai sarana untuk

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan. Metode

pembelajaran terbimbing merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan guru

untuk meningkatkan aktifitas fisik siswa.
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d. Peningkatan Keterampilan Senam Lantai

Peningkatan hasil belajar berupa kemampuan siswa dalam melakukan gerakan-

gerakan senam dilakukan di atas lantai beralaskan matras atau permadani.

3.6.2 Definisi Operasional

a. Keterampilan senam lantai

Keterampilan senam lantai (rol depan) merupakan salah satu bagian dari senam lantai

yaitu dengan melakukan gerakan berguling ke depan atas bagian belakang badan

dengan koordinasi gerak yang baik. Gerakannya dilakukan mulai dari tengkuk,

punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang, kemudian kembali ke posisi awal.

b. Video Pembelajaran

Video pembelajaran (senam lantai) merupakan media pembelajaran yang

dimanfaatkan dan didesain untuk peningkatan keterampilan senam lantai siswa. Video

pembelajaran diberikan kepada siswa untuk diamati dalam kegiatan pembelajaran

terbimbing.

c. Pembelajaran terbimbing

Pembelajaran terbimbing merupakan bagian dari medote drilling dalam pembelajaran

senam lantai. Tujuan dari penerapan latihan terbimbing adalah untuk melatih siswa

melakukan gerakan-gerakan senam lantai dengan koordinasi gerak yang baik secara

teratur dan berulang-ulang melalui contoh dalam video yang diberikan. Melalui

kegiatan latihan terbimbing ini, keterampilan senam lantai siswa dapat meningkat dan

diharapkan siswa menjadi pebelajar yang mandiri.
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d. Peningkatan Keterampilan Senam Lantai

Peningkatan senam lantai siswa terjadi apabila ada peningkatan nilai pencapaian

keterampilan siswa dalam melakukan gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai

beralaskan matras atau permadani dari hasil pada siklus I, siklus II, dan siklus III.

Peningkatan keterampilan ini dilihat dari pencapaian nilai keterampilan senam lantai

individu dilihat dari KKM dan tingkat ketuntasan belajarnya.

3.7 Instrumen Pengumpulan Data

Terdapat 3 instrumen yang akan digunakan dalam penelitian tindakan ini, yaitu 1)

desain RPP senam lantai,  2) lembar evaluasi diri, 3) tes keterampilan senam lantai.

3.7.1 Desain RPP Senam Lantai

Instrumen RPP didesain dengan merujuk pada model ASSURE (Heinich, dkk., 1986)

Model ASSURE merupakan salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa

membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan

tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Model desain ini dikembangkan

sebagai alat bantu perencanaan untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi dan

media dalam pembelajaran (Smaldino, 2011:111). Model ASSURE terdiri dari enam

langkah kegiatan yaitu: (a) AnalyzeLearners,(b) State Objectives, (c) Select Methods,

Media, and Material, (d) Utilize Media and Materials, (e) Require Learner

Participation, and (f) Evaluate and Review.

Model ASSURE digunakan untuk mendesain pembelajaran keterampilan senam lantai

dengan memanfaatkan video pembelajaran dalam kegiatan latihan terbimbing. Dalam

desain RPP ini, disusun langkah-langkah atau sintak pembelajaran agar siswa dapat

berlatih senam lantai secara terbimbing di dalam kelas dan di luar setting
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pembelajaran tatap muka. Selain itu, dijabarkan pula komponen-komponen

pelaksanaan pembelajaran yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Kisi-kisi desain RPP senam lantai

No Komponen RPP

1 Identitas RPP

2 Tujuan Pembelajaran

3 Bahan Ajar/Materi

4 Metode Pembelajaran

5 Media Pembelajaran

6 Evaluasi

Desain RPP dinilai menggunakan lembar format penilaian RPP dengan rentang skala

nilai 0 - 4. Kriteria penilaian dapat dijabarkan sebagai dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Kriteria penilaian RPP

Nilai Kriteria

4 jika semua komponen dalam setiap sub RPP tampak dideskripsikan
dengan baik.

3 jika hanya 75% indikator dalam dalam setiap komponen RPP yang
tampak dideskripsikan dengan baik.

2 jika hanya 50% indikator dalam dalam setiap komponen RPP yang
tampak dideskripsikan dengan baik.

1 jika hanya 25% indikator dalam dalam setiap komponen RPP yang
tampak dideskripsikan dengan baik.

0 jika tidak ada satu pun indikator dalam dalam setiap komponen RPP
yang tampak dideskripsikan dengan baik.

Jumlah seluruh komponen penilaian adalah 6. Jika menggunakan rentang penilaian

antara 0 - 4, maka skor ideal adalah 6 x 4 = 24. Hasil penilaian dapat diterjemahkan

ke dalam skala pengukuran sebagai berikut:
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Gambar 3.2 Skala Likert pengukuran RPP

3.7.2 Lembar Evaluasi Diri

Instrumen lembar evaluasi diri ini berupa angket dengan format jawaban terbuka dan

angket dengan jawaban terbatas. Ini bertujuan untuk memantau proses pemanfaatan

video pembelajaran senam lantai siswa selama proses pelaksanaan pembelajaran

terbimbing. Dalam instrumen angket dengan jawaban terbuka, siswa diberikan

beberapa pilihan jawaban dan kolom untuk mengisi jawaban lainnya yang belum

terdapat dalam pilihan sebelumnya.

Melalui angket terbuka ini, siswa dapat mendeskripsikan hal-hal yang terjadi selama

kegiatan pengulangan seperti frekuensi dan lama waktu pengamatan, gerakan-gerakan

yang diamati, kendala, dan perasaan selama pengamatan,serta manfaat yang dirasakan

melalui kegiatan pemanfaatan video pembelajaran. Pengukuran jawaban angket

evaluasi diri dengan jawaban terbatas ini akan menggunakan persentase dengan skor

maksimal 100 %. Instrumen angket dengan jawaban terbuka dapat dilihat pada

lampiran. Berikut ini adalah kisi-kisinya:

6 12 18

Kurang
baik

24

Cukup
baik

Baik Sangat
baik
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Tabel 3.4. Kisi-kisi angket dengan jawaban terbuka

Variabel Indikator pertanyaan Nomor butir
pertanyaan

Frekuensi pemanfaatan
video

Berapa kali Anda memutar video senam
lantai materi rol depan dalam 1 minggu?

1

Durasi waktu
pengamatan video senam
lantai

Berapa lama Anda mengamati gerakan
senam lantai materi rol depan dalam
video tersebut?

2

Kendala dalam
mengikuti gerakan
senam lantai dalam
video

Apakah kendala dalam mengikuti
gerakan senam lantai materi rol depan
yang dicontohkan?

3

Perasaan selama
mengamati video senam
lantai

Bagaimana perasaan Anda selama
berlatih senam lantai rol depan secara
mandiri dengan memanfaatkan video?

4

Manfaat yang dirasakan
dengan adanya video
senam lantai

Manfaat apa yang Anda rasakan dengan
adanya video senam lantai?

5

Variabel dan sub variabel untuk pertanyaan angket dengan jawaban terbatas merujuk

pada komponen evaluasi media pembelajaran dari Musfiqon (2012; 151-152). Pilihan

jawaban menggunakan skala likert rentang 1 – 4, yaitu: 1) tidak setuju; 2) kurang

setuju; 3) setuju; 4) sangat setuju. Variabel dalam evaluasi penggunaan media

pembelajaran adalah: 1) kualitas isi dan tujuan, 2) kualitas instruksional, dan 3)

kualitas teknik. Kisi-kisi dan instrumen selengkapnya lihat lampiran.

Pengukuran instrumen angket evaluasi diri dengan jawaban terbatas merupakan

penilaian siswa yang menunjukan kualitas video pembelajaran yang diberikan untuk

kegiatan pengamatan siswa dalam pembelajaran terbimbing. Angket berisi 24 butir

pernyataan dengan 4 pilihan jawaban. Pengukuran menggunakan skala likert dengan

rentang 1 – 4. Pilihan jawaban adalah: (1) tidak setuju; (2) kurang setuju; (3) setuju;

dan (4) sangat setuju. Skor maksimal adalah 4 dan jumlah subjek 32 siswa pada kelas

X Jasa Boga dan 32 pada kelas X Pemasaran. Skor maksimal yaitu 96, skor ideal

adalah 3072. Berikut adalah skala pengukuran dan implikasinya:
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Gambar 3.3 Skala pengukuran angket dengan jawaban terbatas

3.7.3 Tes Keterampilan Senam Lantai

Tes keterampilan senam lantai dilakukan pada materi rol depan digunakan untuk

memperoleh data tentang pencapaian keterampilan siswa pada setiap akhir siklus. Tes

berupa tes kinerja gerakan-gerakan senam lantai materi rol depan. Aspek-aspek

penilaian tes kinerja ini dibagi menjadi empat gerakan utama yaitu: 1) gerakan

pemanasan, 2) gerakan awal, 3) gerakan mengguling, dan 4) gerakan akhir. Kisi-kisi

tes keterampilan senam lantai materi rol depan dapat dilihat pada lampiran.

Hasil perolehan skor diinterpretasikan dengan pencapaian ketuntasan belajar klasikal

yaitu 75 %. Data perolehan ketuntasan belajar setiap siklus dianalisis seperti pada

tabel berikut:

Tabel 3.5 Interpretasi analisis data ketuntasan belajar siswa

Ketuntasan 0 % - 25 % 26 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 100 %
Interpretasi Sangat Kurang Kurang Cukup Baik

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian tindakan ini adalah deskriptif kualitatif untuk

menjabarkan hasil desain RPP senam lantai, proses pemanfaatan video pembelajaran

dalam pembelajaran terbimbing untuk peningkatan keterampilan senam lantai, hasil

tes keterampilan senam lantai rol depan, dan peningkatan keterampilan senam lantai.

768 1536 2304

Kurang
baik

3072

Cukup
baik

Baik Sangat
baik
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SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat, dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut:

5.1.1. Desain pembelajaran yang dihasilkan tepat untuk pembelajaran

keterampilan senam lantai melalui pemanfaatan video pembelajaran dalam

pembelajaran latihan terbimbing.

5.1.2. Proses pelaksanaan pemanfaatan video pembelajaran dalam kegiatan

pembelajaran terbimbing efisien dan berdaya tarik dalam meningkatkan

aktifitas siswa. Minat, rasa percaya diri, dan keberanian siswa meningkat

di setiap siklusnya. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pemanfaatan

video pembelajaran telah dapat memenuhi tujuannya.

5.1.3. Hasil tes keterampilan senam lantai siswa telah mencapai tingkat

ketuntasan klasikal (78%) pada siklus ke-3. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa pemanfaatan video pembelajaran melalui kegiatan

pembelajaran terbimbing efektif dalam peningkatan keterampilan senam

lantai materi rol depan.

5.1.4. Peningkatan keterampilan senam lantai siswa dapat tercapai di siklus ke-

III. Peningkatan ini dilihat dari pencapaian nilai akhir dan pencapaian

ketuntasan belajar siswa.
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5.2. Saran

Berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada dalam studi ini, maka

direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Perlunya desain pembelajaran melalui pemanfaatan video atau multi media

pembelajaran lainnya yang dapat mengontrol proses latihan keterampilan

siswa pada kegiatan latihan mandiri di luar setting kelas, tidak hanya

sekedar kegiatan pengamatan video;

5.2.2 Perlunya perlakuan khusus bagi siswa-siswa yang tidak memiliki minat

dan bakat dalam bidang penjas sehingga siswa-siswa tersebut tetap dapat

kompeten dalam hal keterampilan penjas;

5.2.3 Tes keterampilan senam lantai yang diberikan kepada siswa sebaiknya

dilakukan di setiap akhir pertemuan, sehingga hasil pencapaian

keterampilan dapat terukur.

5.2.4 Perlunya penelitian yang mengukur tingkat efisiensi pembelajaran dari

segi waktu pembelajaran dan biaya yang dibutuhkan.

5.2.5 Perlunya modifikasi video pembelajaran dan jenis kegiatan dalam

embelajaran terbimbing sehingga dapat lebih merangkul tiga tipe pebelajar

yaitu tipe pebelajar auditori, visual, dan kinestetik.
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