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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, 

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

membantu siswa memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara 

melakukan gerak secara aman, efisien, dan efektif sehingga menghargai 

manfaat aktivitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup dan pembiasaan pola 

hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta 

perkembangan yang seimbang.  

 

Materi pokok Pendidikan Jasmani diklasifikasikan menjadi enam aspek, yaitu : 

teknik/keterampilan dasar permainan dan olahraga; aktivitas pengembangan; 

uji diri/ senam; aktivitas ritmik; aquatik (aktivitas air); dan pendidikan luar 

kelas (out door). Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan 

sebuah investasi jangka panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber daya 

manusia dan hasil yang diharapkan itu akan dicapai dalam masa yang cukup 

lama. Karena itu upaya pembinaan warga masyarakat dan peserta didik melalui 

pendidikan jasmani dan olahraga membutuhkan kesabaran, keikhlasan dan 

pengorbanan sebagai upaya melaksanakan pendidikan jasmani dan olahraga di 
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lembaga pendidikan formal agar dapat berkembang lebih pesat dan mampu 

menjadi landasan bagi pembinaan olahraga. Proses pembentukan sikap dan 

pembangkitan motivasi harus dimulai pada usia dini. Dijelaskan lebih lanjut 

bahwa pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan serta perilaku pada masa 

anak-anak perlu mendapat prioritas utama, sebab kalau tidak maka 

perkembangan selanjutnya kurang mendapatkan fondasi yang kokoh. 

Seseorang yang memiliki kesegaran jasmani yang baik adalah orang yang 

cukup mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan 

pekerjaannya dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan berarti. (Endang Sri 

Retno, 1989 : 14 ).  

 

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik perlu dilaksanakan berbagai 

langkah dengan meningkatkan metode pembelajaran serta memperbaiki sarana 

dan prasarana. Faktor lain yang berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar 

adalah tingkat kesegaran, oleh karena itu pemerintah sudah sejak dahulu 

berperan aktif dalam membentuk manusia Indonesia yang sehat baik jasmani 

maupun rohani. Melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah, siswa 

dituntut untuk dapat menguasai dan memahami keterampilan gerak dasar dari 

setiap materi cabang olahraga yang diajarkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

seorang guru  

 

Pendidikan Jasmani harus memiliki inisiatif, kreatifitas dan kemampuan 

menggunakan ataupun menciptakan alat bantu pembelajaran yang sesuai dan 

sederhana sehingga menghasilkan suatu inovasi baru dalam proses 

pembelajaran yang dapat menjadikan  siswa lebih bergairah dan semangat 
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dalam proses pembelajaran. Guru Pendidikan Jasmani harus bertindak secara 

kreatif dalam menentukan model pembelajaran yang tepat, sehingga siswa 

menjadi lebih inovatif, kreatif dan terampil serta siswa dapat dengan mudah 

memahami dan menguasai keterampilan gerak yang diajarkan dalam 

Pendidikan Jasmani. Tujuan pendidikan jasmani meliputi : (1) 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan aktivitas 

jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial, (2) 

mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang mendorong partisifasinya dalam aneka aktivitas 

pendidikan jasmani, dan (3) mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui 

partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

 

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya materi-materi dalam Pendidikan 

Jasmani dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) telah diatur dalam program 

pembelajaran Pendidikan Jasmani. Gerakan belajar senam terdapat di dalam 

kurikulum Sekolah Dasar (SD), senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 

1912, senam pertama kali masuk ke Indonesia pada jaman penjajahan belanda.  

 

Masuknya olahraga senam ini bersama dengan ditetapkannya pendidikan 

jasmani sebagai pelajaran wajib disekolah. Banyak gerakan senam yang 

dilakukan tanpa menggunakan alat dan mengunakan alat, gerakan senam bisa 

dilakukan dengan gerakan yang sederhana dan dengan gerakan senam dapat 

diperoleh kesegaran jasmani. Agar saat melakukan gerakan-gerakan senam 

tidak terjadi cidera, maka sebelum melakukannya harus didahului dengan 
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peregangan terlebih dahulu. Disamping itu, peregangan juga bermanfaat agar 

otot-otot tidak kaku dan terbiasa melakukan kegiatan. Senam terdiri menjadi 3 

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

merupakan salah satu pateri pelajaran senam lantai yang diajarkan di Sekolah 

Dasar (SD). Gerakan kayang juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu untuk mempermudah siswa untuk menguasai gerakan kayang, yaitu 

dengan bantuan dari teman, bantuan dinding tembok dan bantuan dari gymball. 

Untuk melakukan gerak dasar kayang yang baik dibutuhkan beberapa aspek-

aspek fisik diantaranya adalah kekuatan daya tahan otot, keseimbangan, dan 

model pembelajaran. Pada umumnya sebelum siswa melakukan gerakan 

kayang, terlebih dahulu siswa dapat melakukan gerakan atau latihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan gerakan kayang. Teknik gerakan kayang 

meliputi beberapa tahapan yaitu, (1) Badan berdiri tegak, kedua kaki agak 

dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus keatas. (2) Jatuhkan badan kebelakang 

dengan melengkungkan badan. (3) Tolakan kedua tangan dan kaki hingga 

tubuh terangkat keatas. (4) Pertahankan posisi hingga 5 detik kemudian 

kembali badan berdiri tegak. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di di SD Negeri 4 Pujodadi 

penulis memperoleh informasi bahwa hasil belajar Pendidikan Jasmani siswa 

kelas IV di di SD Negeri 4 Pujodadi tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 1 

kelas, tergolong rendah dalam penguasaan keterampilan gerak dasar kayang 

pada materi senam ketangkasan. Kemudian setelah dilakukan observasi dan 

pengamatan serta penilaian secara objektif oleh penulis pada hasil belajar gerak 

dasar kayang pada materi pokok senam ketangkasan di kelas IV siswa masih 
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banyak yang belum bisa melakukan gerak dasar kayang sesuai dengan kriteria 

KKM disekolah, yaitu dengan nilai ≥ 70. Siswa kelas IV di SD Negeri 4 

Pujodadi masih banyak yang otot tangan nya tidak kuat, punggungnya masih 

kaku, dan keseimbangan pada tubuhnya masih lemah. Sehingga siswa belum 

dapat melakukan gerakan kayang dengan baik dan benar, terutama pada saat 

gerakan tangan mendorong badan keatas sehingga bentuk badan dapat 

melengkung dengan benar. Hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa 

pembelajaran Pendidikan Jasmani materi senam ketangkasan pada gerak dasar 

kayang di kelas IV tersebut belum mencapai ketuntasan belajar yang optimal 

dan belum ada siswa yang tuntas dengan kriteria KKM. 

 

Dalam proses pembelajaran senam ketangkasan khususnya kayang di SD 

Negeri 4 Pujodadi, guru lebih banyak memberikan penjelasan atau 

menggunakan metode ceramah dan demontrasi kepada siswa. Hal ini kurang 

mendukung dalam proses pembelajaran, karena cepatnya gerakan yang 

dilakukan saat demonstrasi merupakan kendala lain yang dihadapi siswa 

terhadap rangkaian gerakan kayang. Dengan cara mengajar yang masih bersifat 

konvensional dengan menggunakan alat pembelajaran yang terbatas, penulis 

melihat bahwa siswa terlihat bersifat pasif saat proses pembelajaran 

berlangsung, karena mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencoba 

dan mempraktikkan gerak dasar kayang pada senam ketangkasan yang 

diajarkan oleh guru. Sehingga pengalaman belajar siswa sangat kurang sekali 

dan apa yang mereka pahami dari proses pembelajaran tersebut menjadi 

terbatas, akibatnya hasil belajar gerak dasar kayang tidak optimal karena 

kesempatan belajar siswa untuk mempraktikkan gerak dasar kayang tersebut 
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sangat kurang dan siswa tidak dapat mengaplikasikan gerak dasar yang 

diajarkan dengan baik dan benar. Dengan cara pembelajaran seperti ini, siswa 

menjadi kurang tertarik mengikuti mata pelajaran senam khususnya materi 

gerak dasar kayang.  

 

Pola pelajaran yang kurang variatif dan cenderung membosankan membuat 

siswa menjadi malas dalam mempelajari pelajaran senam khususnya pada 

gerak dasar kayang. Kesulitan siswa dalam melakukan pelajaran senam 

khususnya gerak dasar kayang menyebabkan kendala pada mata pelajaran 

senam, selanjutnya pelajaran berjalan tidak efektif. Untuk itu perlu 

mengadakan perbaikan dalam metode atau model pembelajaran dengan 

menggunakan alat bantu agar tercapai keberhasilan pembelajaran. Pentingnya 

menyediakan alat sederhana sebagai alat bantu pembelajaran agar siswa dapat 

melakukan gerakan kayang dengan baik dan benar. Selain itu diharapkan 

dengan penggunaan alat bantu dapat menambah motivasi siswa untuk mencoba 

gerakan kayang melakukan secara berulang-ulang. Pada saat proses 

pembelajaran tersebut, seperti bantuan teman, dan gymball merupakan 

alternatif untuk tercapainya proses belajar mengajar dengan baik. Pemanfaatan 

media tertentu untuk menunjang proses pembelajaran sangatlah diperlukan 

karena dengan menggunakan media tersebut akan memudahkan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran Penjasorkes di sekolah. Dalam pembelajaran 

Penjasorkes alat yang sesuai akan sangat membantu. Dengan demikian proses 

pembelajaran dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan.  

Berdasarkan uraian tersebut perlu ditentukan metode belajar yang tepat agar 

perbaikan dalam hal pendekatan atau model yang digunakan untuk 
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meningkatkan gerak dasar kayang. Model yang berorientasi pada prinsip 

latihan yang disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa 

serta alat bantu yang diharapkan dapat meningkatkan gerak dasar kayang. Dari 

permasalahan tersebut, penulis akan melakukan pembelajaran kayang dengan 

menggunakan alat bantu, yaitu dengan bantuan dari teman, bantuan dinding 

tembok dan bantuan alat gymball. 

 

Dari permasalahan yang muncul inilah peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ” Efektivitas Pembelajaran Gerak Dasar Kayang 

Dengan Bantuan Teman, Dinding dan Gymball Pada Siswa Kelas IV SDN 4 

Pujodadi Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014”. Dengan harapan melalui 

penelitian ini akan tercapai pembelajaran gerak dasar kayang yang efektif 

sekaligus menyenangkan.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Terbatasnya fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran gerak dasar 

kayang pada siswa kelas IV SDN 4 Pujodadi Pringsewu Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

2. Kurang tepatnya penggunaan metode mengajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran gerak dasar kayang pada siswa kelas IV SDN 4 

Pujodadi Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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3. Keterbatasan kemampuan guru merapkan penggunaan alat bantu sebagai 

media pembelajaran gerak dasar kayang pada siswa kelas IV SDN 4 

Pujodadi Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

C. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu: 

“Apakah melalui bantuan teman, dinding dan gymball pembelajaran gerak 

dasar kayang pada siswa kelas IV SDN 4 Pujodadi Pringsewu tahun pelajaran 

2013/2014 dapat ditingkatkan secara efektif ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peningkatan kemampuan gerak dasar kayang secara efektif 

melalui bantuan teman. 

2. Mengetahui peningkatan kemampuan gerak dasar kayang secara efektif 

melalui bantuan dinding. 

3. Mengetahui peningkatan kemampuan gerak dasar kayang secara efektif 

melalui bantuan gymball. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

 Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran untuk kemajuan 

pendidikan jasmani dan kesehatan khususnya pada pembelajaran gerak 

dasar kayang. 

2. Manfaat Praktis  
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a. Bagi siswa, akan meningkatkan hasil belajar senam ketangkasan 

khususnya gerak dasar kayang.  

b. Bagi guru, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengajar senam 

ketangkasan  khususnya gerak dasar kayang, agar proses belajar 

mengajar berlangsung secara efektif. 

c. Sekolah, untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar 

dengan menyediakan media pembelajaran yang variatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


