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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

Sekolah dasar merupakan salah satu fase yang dilalui anak untuk memulai 

belajar berbagai hal. Seperti namanya, lembaga ini memberikan sesuatu 

pengetahuan yang sangat dasar bagi anak. Salah satu mata pelajaran yang ada 

dalam kurikulum sekolah dasar adalah pendidikan jasmani. Pendidikan 

jasmani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan, yang 

menggunakan aktivitas jasmani sebagai media untuk membelajarkan anak 

dalam usaha mencapai perkembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

Gerak merupakan tujuan utama dari proses pembelajaran pendidikan jasmani 

yang memiliki makna dan pengertian yang dinamis. Pembelajaran yang 

mampu menggali kreatifitas anak dalam bergerak dapat menjadi membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran. Schmidt (188-346) mengemukakan bahwa 

belajar gerak pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan merespon 

yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Sedangkan 

keterampilan berkaitan dengan gerak otot atau gerakan tubuh untuk 

mensukseskan pelaksanaan aktivitas yang diinginkan (Singer, 1982 : 9). 

Setiap anak memiliki kemampuan gerak dengan kualitas yang satu sama lain 

berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak diantaranya 
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adalah bawaan dan lingkungan (Gallahue, 1988 : 63-71). Perbedaan itulah 

yang mungkin mendasari adanya kurikulum 2004 atau Kurikulum berbasis 

kompentensi (KBK). Seiring dengan itu guru pendidikan jasmani dituntut 

untuk dapat melaksanakan kurikulum itu dengan benar, sehingga perlu adanya 

suatu model pembelajaran yang memungkinkan terlaksananya kurikulum 

tersebut.  

 

Dalam Kurikulum 2004 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar disebutkan bahwa 

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk 

meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, 

dan emosional.  

 

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, guru diharapkan 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi 

permainan/olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, dan 

lain-lain) dan pembiasaan pola hidup sehat, yang dalam pelaksanaannya bukan 

melalui pengajaran yang konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian 

teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental intelektual, emosi dan sosial. 

Selain itu, aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan 

sentuhan didaktikmetodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai 

tujuan pengajaran. Sedangkan Tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

yang tersirat dalam kurikulum 2004 adalah untuk 1) Meletakkan landasan 

karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai dalam Pendidikan Jasmani, 

2) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap 
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sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama, 3) 

Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas 

ajar Pendidikan Jamani, 4) Mengembangankan sikap sportif, jujur, disiplin, 

bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas 

jasmani, permainan, dan olahraga, 5) Mengembangkan keterampilan gerak 

dan keterampilan berbagai macam permainan dan olahraga seperti: permainan 

dan olahraga, aktivitas pengembangan, uji diri/senam, aktivitas ritmik, akuatik 

(aktivitas air), dan pendidikan luar kelas (outdoor education), 6) 

Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga, 7) Mengembangkan keterampilan untuk 

menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, 8) Mengetahui dan 

mamahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga sebagai informasi untuk 

mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat, 9) Mampu mengisi 

waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. Tujuan 

pendidikan jasmani ini harus dapat tercapai melalui proses pembelajaran yang 

terencana dan teratur. Selain tujuan tersebut diatas tersirat juga dalam 

kurikulum 2004 bahwa fungsi pendidikan jasmani meliputi Aspek Organik, 

Aspek Neuromuskuler, Aspek Perceptual, Aspek Kognitif, Aspek Sosial, 

Aspek Emosional. Proses pembelajaran pendidikan jasmani selama ini belum 

dapat berfungsi seperti itu, berbagai pendekatan pemebelajaran pendidikan 

jasmani selama ini belum mampu merefleksikan fungsi-fungsi pendidikan 

jasmani. Proses pembelajaran yang teratur dan sistematis perlu dilakukan 

dalam pendidikaan  
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jasmani agar dapat berfungsi seperti tersebut di atas.  

Berdasarkan kurikulum 2004, ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah dasar meliputi : 

1. Permainan dan olahraga: 

Aktivitas permainan dan olahraga berisi tentang kegiatan berbagai jenis 

olahraga dan permainan baik terstruktur maupun tidak yang dilakukan 

secara perorangan maupun beregu. Dalam aktivitas ini termasuk juga 

pengembangan sistem nilai seperti; kerjasama, sportivitas, jujur, berfikir 

kritis, dan patuh pada peraturan yang berlaku. 

2. Aktivitas Pengembangan:  

Aktivitas pengembangan berisi tentang kegiatan yang berfungsi untuk 

membentuk postur tubuh yang ideal dan pengembangan komponen 

kebugaran jasmani serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti: 

kekuatan, daya tahan, kelentukan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh, 

bentuk latihan yang dilakukan dalam aktivitas ini misalnya; pull-up, sit-up, 

back-up, push-up, squat-jump dan lain-lain. 

3. Uji diri/senam: 

Aktivitas uji diri berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan 

ketangkasan seperti; senam lantai dan senam alat aktivitas fisik lainnya 

yang bertujuan untuk melatih keberanian dan kapasitas diri. 

4. Aktivitas Ritmik: 

Aktivitas ritmik berisi tentang aktivitas yang berhubungan dengan masalah 

irama. Dalam proses pembelajarannya memfokuskan pada kesesuaian atau 

keterpaduan antara gerak dan irama. 
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5. Aktivitas Air (akuatik): 

Aktivitas air (akuatik) berisi tentang kegiatan di air, seperti; permainan air, 

gaya-gaya renang, dan keselamatan di air, serta etika di kolam renang. 

6. Pendidikan Luar Kelas (outdoor Education) 

Aktivitas Luar Sekolah berisi tentang kegiatan di luar kelas/sekolah dan di 

alam bebas lainnya, seperti; bermain di lingkungan sekolah, di taman, di 

perkampungan pertanian/nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat 

kepetualangan (mendaki gunung, menelusuri sungai, cano dan lainnya), 

serta unsur perilaku yang berkaitan dengan aktivitas alam bebas dalam 

pelaksanaanya pendidikan jasmani dilakukan melalui tahapantahapan 

tertentu, sebagai contoh ; 1) Tahap Persiapan, yang mencakup langkah 

langkah persiapan, seperti: Penetapan tujuan pembelajaran, Memilih 

metode pembelajaran, Memilih materi pembelajaran, Menentukan alokasi 

waktu, Menentukan alat dan sumber bahan pelajaran, Memilih jenis 

evaluasi, dan lainlain; 2) Tahap Pelaksanaan, tahap pelaksanaan pada 

dasarnya menerapkan apa yang telah dilakukan pada tahap persiapan; 3) 

Tahap Evaluasi, yang meliputi : Mengumpulkan informasi tentang 

pencapaian kompetensi, tujuan evaluasi adalah menilai sejauh mana siswa 

mampu mencapai kompetensi hasil belajar dan memberikan umpan balik 

terhadap jalannya pembelajaran (Kurikulum 2004 : 20). 

B. Olahraga Pada Anak 

Dalam pendidikan olahraga pada anak, Soekarman ( 1989 : l ) mengatakan 

bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam olahraga pada anak adalah : a) 

Pertumbuhan kejiwaan dan perilaku, b) Pertumbuhan Badan atau fisik, c) 
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Pertumbuhan Ketrampilan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Perkembangan 

kejiwaan dan perilaku pada masa kanak-kanak perlu mendapat prioritas 

utama, sebab kalau perkembangan kejiwaan dan perilaku tidak sejak dini 

dibina maka untuk perkembangan selanjutnya kurang mendapat fondasi yang 

kokoh. Oleh karena itu dalam membina olahraga pada anak, selain perlu 

dipikirkan macam olahraga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kejiwaan 

dan perilaku, tetapi sekaligus juga merangsang pertumbuhan fisik serta 

memberi dasar ketrampilan yang nantinya berguna dalam pengembangan 

pencapaian prestasi.  

   

Masalahnya sekarang adalah segi apa saja yang perlu dibina sejak dini pada 

anak sekolah dasar. Untuk menjawab permasalahan ini Soekarman ( 1986 : 24 

) mengemukakan bahwa untuk dapat mengerti mengenai perkembangan 

motorik perlu mengetahui tahap perkembangan yaitu (a) Prenatal : mulai 

konsepsi sampai lahir, (b) Bayi : lahir sampai dua tahun, (c) Anak : usia dua 

tahun sampai 10 tahun, (d) Remaja : usia 10 tahun sampai 18 tahun, (e) 

Dewasa : usia 18 sampai mati. Selanjutnya Soekarman ( 1989 : 30 ) 

mengemukakan bahwa anak usia sekolah dasar yaitu usia 2 sampai 8 tahun 

adalah merupakan periode perkembangan cepat dari kemampuan motorik 

yang rumit atau kompleks. Dimana gerakan-gerakan yang terisolasi menjadi 

lebih teratur dan mengandung maksud. Anak mulai menyelidiki sekelilingnya 

dan mulai belajar dan mengerti kemampuannya. Dalam perkembangan 

motorik pada mulanya tergantung pada kematangan atau maturasi, dan 

perkembangan ketrampilan tergantung dari belajar dan pengalaman. 

Sedangkan pengalaman belajar gerak pada permulaan masa kanak-kanak 
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menentukan kwalitas gerak selanjutnya. Oleh karena itu harus didorong untuk 

selalu bergerak dan harus diajari bagaimana sikap-sikap gerak yang benar 

seperti misalnya : cara berdiri, berjalan, melompat dan meloncat dengan benar. 

Sebab apabila seorang anak sejak awal belajar dasar tentang pola gerak keliru 

maka perkembangan selanjutnya sukar untuk diperbaiki.  

 

Kita sering melihat anak yang selalu bergerak dan ingin mencoba ketrampilan 

motoriknya, keadaan demikian ini hendaknya jangan dilarang. Sebab menurut 

Seaton ( 1983 : 23 ) kehidupan adalah aktivitas, kalau aktivitas berhenti maka 

kehidupanpun akan berhenti. Anak pada umumnya lebih aktif dibandingkan 

dengan orang dewasa, hal ini disebabkan oleh kebutuhan dari anak untuk 

bergerak. Anak memerlukan gerakan-gerakan aktif dalam sehari kira-kira 4 

sampai 5 jam, orang dewasa 2 sampai 4 jam, sedangkan untuk orang tua 1 

sampai 2 jam. Oleh karena itu dalam mengajar olahraga pada anak hendaknya 

lebih kreatif untuk menciptakan bentuk latihan dengan memanfaatkan 

kebutuhan gerak terutama kwalitas gerakan. Dari sini muncul masalah bentuk 

olahraga yang bagaimanakah yang memenuhi persyaratan dengan 

mempertimbangkan pertumbuhan fisik, perilaku, dan ketrampilan. 

 

C. Belajar  

Menurut A Tabrani Rusyan (1989: 7) mengatakan bahwa; “Belajar dalam arti 

luas adalah suatu proses perubahan individu yang diyatakan dalam bentuk 

penguasaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai, pengtahuan 

dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas 

lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi”. 
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Robert M. Gagne dalam buku: the conditioning of learning mengemukakan 

bahwa: “Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia 

setelah belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan karena proses 

pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor 

dari luar diri dan faktor dalam diri dan keduanya saling berinteraksi.” 

 

Menurut Surya (1997 : 23) dalam Cappelo (2007) “belajar dapat diartikan 

sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh 

perubahan prilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman 

individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya”. Menurut Sage 

yang dikutip Lutan (1988:75) Prilaku disini mempunyai pengertian yang luas, 

mencakup berbagai kegiatan manusia seperti mengindra, mempersepsi, 

memperhatikan, belajar, dan berbuat dengan gerak nyata. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku akibat adanya interaksi, perubahan itu berupa penguasaan, sikap 

dan cara berfikir yang bersikap menetap sebagai hasil dari latihan dan 

pengalaman. 

 

D. Keterampilan Gerak Dasar 

Ketermpilan gerak dasar merupakan pola gerak yang menjadi dasar untuk 

ketangkasan yang lebih kompleks. Gerak dasar adalah suatu bentuk gerakan 

yang menuntun kepada ketrampilan yang sifatnya kompleks. Gerak dasar 

adalah gerak yang perkembangannya sejalan dengan pertumbuhan dan tingkat 

kematangan. Gerak dasar tersebut meliputi gerak lokomotor, nonlokomotor 

dan manipulatif. Suharsimi Arikunto (2008:123). Gerak lokomotor adalah 
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gerakan-gerakan yang mendahului kemampuan berjalan  (tengkurap, 

merangkak, berjalan, lari, melompat, menggelinding dan memanjat). Gerak 

nonlokomotor  (memutar lengan, menekuk kaki) yaitu gerakan-gerakan yang 

dinamis didalam suatu ruangan yang bertumpu pada sesuatu sumbu tertentu. 

Gerak manipulatif yaitu gerakan-gerakan yang terkoordinasikan seperti dalam 

kegiatan bermain, menendang, melempar, naik sepeda dan sebagainya. 

Keterampilan gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

secara efisien dan efektif. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari 

kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian yang telibat dalam gerakan. 

Semakin komplek pola gerak yang harus dilakukan semakin komplek pula 

koordinasi dan kontrol tubuh yang harus dilakukan, dan ini berarti makin sulit 

juga untuk dilakukan. Sugiyanto (1993:13). 

 

E. Konsep Belajar  Motorik 

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular 

dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Menurut Sugiyanto,dkk (2004:19) 

belajar gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau 

pembekalan pengalaman yang menyebabkan timbulnya perubahan menetap 

dalam keterampilan. Yang dipelajari di dalam belajar gerak adalah pola-pola 

gerak mempelajari gerakan olahraga, seorang atlet berusaha untuk mengerti 

gerakan yang dipelajari kemudian apa yang dimengerti itu dikomandokan 

kepada otot-otot tubuh untuk mewujudkan dalam gerakan tubuh secara 

keseluruhan atau hanya sebagian sesuai dengan pola gerakan yang dipelajari. 

Suatu proses belajar keterampilan gerak berlangsung dalam suatu rangkaian  

kejadian dari waktu ke waktu dan dalam prosesnya melibatkan sistem syaraf, 
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otak dan ingatan. Belajar merupakan suatu usaha untuk menambah dan 

mengumpulkan berbagai pengalaman tentang ilmu pengtahuan.  

Adapun ciri kegiatan yang disebut “belajar” adalah sebagai berikut  (Noehi, 

Nasution, 1994:2): 

1. Belajar adalah aktifitas yang menghasilkan perubahan individu yang 

belajar, baik aktual maupun potensial. 

2. Perubahan itu pada dasarnya berubah didapatkan  kemampuan baru, yang 

berlaku yang relatif lama. 

3. Perubahan itu terjadi karena usaha. 

Tugas utama dari proses pembelajaran motorik adalah menerima dan 

menginterpretasikan informasi  tentang gerakan-gerakan yang akan dipelajari 

kemudian mengolah dan menyusun informasi-informasi tersebut sedemikian 

rupa sehingga memungkinkan realisasi gerakan secara optimal dalam bentuk 

keterampilan. Dalam proses untuk menyempurnakan suatu belajar gerak 

menurut Winkel (1984:54) berlangsung dalam tiga tahapan yaitu : 1. Tahap 

Kognitif,  

2. Tahap Fiksasi, 3. Tahap Otomatis.  

Adapun tahapan belajar gerak adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Koqnitif 

Pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu keterampilan 

gerak, pertama kali yang harus dilakukan menurut Winkel (1984: 53) 

adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang 

apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. Setelah siswa 

memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara 
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melakukan aktifitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak 

siswa telah terbentuk motor-plan, yaitu keterampilan intelektual dalam 

merencanakan cara melakukan keterampilan gerak. Apabila tahap kognitif 

ini tidak mendapakan perhatian oleh guru dalam proses belajar gerak, 

maka sulit bagi guru untuk  menghasilkan anak yang terampil 

mempraktikkan aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap belajar 

berikutnya.  

2. Tahap Asosiatif/Fiksasi 

Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-

konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga 

sering disebut sebagai tahap latihan. Winkel (1984: 54) tahap latihan 

adalah tahap dimana siswa diharapkan mampu mempraktikkan apa yang 

hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik 

gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu gerak yang 

melibatkan otot kasar atau otot halus atau gerak terbuka atau gerak 

tertutup? Apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan 

benar dan baik, dan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun di 

luar sekolah, maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki 

keterampilan yang memadai. 

3. Tahap Otomatis 

Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil, siswa 

telah memasuki tahap gerakan otomatis, artinya siswa dapat merespon 

secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk 

dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan 
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otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa 

berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil 

yang baik dan benar. Winkel (1984: 55). Gerak keterampilan adalah gerak 

yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan 

kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan melalui proses 

belajar. 

 

F. Pengertian Senam 

Senam yang dikenal dalam bahasa indonesia sebagai salah satu cabang 

olahraga merupakan terjemahan langsung dari bahasa inggris Gymnastics, 

atau belanda Gymnastiek. Gymnastics sendiri adalah bahasa aslinya 

merupakan serapan kata dari bahasa yunani,gymnos, yang berarti telanjang. 

Orang yunani kuno melakukan latihan senam diruangan khusus yang disebut 

”Gymnasium” atau Gymnasion”. Tujuannya ialah untuk mendapatkan 

kekuatan dan keindahan jasmani. Cara berpakaiannya minim atau telanjang 

maksudnya agar dapat leluasa bergerak. Menurut Hidayat (1955 : 15), kata 

Gymnastiek tersebut dipakai untuk menunjukkan kegiatan–kegiatan fisik yang 

memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu dilakukan dengan telanjang 

atau setengah telanjang. 

 

Peter H. Werner (1994 : 43) mengatakan: ”Gymnastics my be globally defined 

as any physical exercises on the floor or apparatus that is designed to promote 

endurance, sternght, flexibility, agility, coordination,and body control”. Dalam 

pengertian bebas definisinya berbunyi: ”senam dapat diartikan sebagai bentuk 

latihan tubuh pada lantai pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya 
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tahan, kekuatan,kelentukan,kelincahan,koordinasi,dan kontrol tubuh. ”Maka 

senam merupakan aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai cabang olahraga 

tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang olahraga lainnya yang 

memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu dilakukan dengan telanjang 

atau setengah telanjang.  

 

Berlainan dengan cabang olahraga lain umumnya yang mengukur hasil 

aktivitasnya pada obyek tertentu, dan bertujuan meningkatkan kesegaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan,dan menanamkan nilai-nilai mental 

spiritual. Senam mengacu pada bentuk gerak yang dikerjakan dengan 

kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap bagian anggota tubuh dari 

komponen-komponen kemampuan motorik seperti: kekuatan, kecepatan, 

keseimbangan, kelentukan, kelincahan, daya tahan, dan ketepatan”.  

  

Berdasarkan pengertian senam lantai, terdapat beberapa tujuan dari senam 

lantai: 

1. Menambah pengetahuan dan pengertian tentang pentingnya senam, 

2. Menambah pengetahuan dan pengertian tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perkembangan dan kondisi badan, 

3. Menambah kemampuan untuk menilai bagaimana gerakan itu seharusnya, 

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

gerak, 

5. Menambah kemampuan mempelajari motor-skill, 

6. Menambah kemampuan untuk relax. 

 

G. Kayang 
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Kayang adalah posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua 

lengan, dan kedua kaki sebagai tumpunya. Kayang adalah suatu aktifitas yang 

mengasikkan dan mendorong koordinasi kerja otot dan keseimbangan. Gerak 

dasar  kayang dapat dilakukan dengan bantuan teman dan juga menggunakan 

alat bantu, alat bantu yang dapat digunakan untuk meningkatkan gerak dasar 

kayang adalah gymball. Pertolongan atau bantuan dalam pembentukan sikap 

dan gerak yaitu dengan bantuan teman, karena dengan bantuan teman gerakan 

kayang dapat dilakukan dengan mudah dan dapat mengetahui teknik gerakan 

kayang yang baik. Gerakan kayang dapat meningkat karena adanya bantuan 

dan dorongan dari teman, serta keberanian untuk melakukan gerak dasar 

kayang tersebut.  

 
Gambar1. Gerakan Kayang 

  

Adapun pelaksanaan Gerakan kayang adalah sebagai berikut : 

1. Badan berdiri tegak, kedua kaki agak dibuka selebar bahu, kedua tangan 

lurus keatas. 

2. Jatuhkan badan kebelakang dengan melengkungkan badan. 
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3. Tolakan kedua tangan dan kaki hingga tubuh terangkat keatas. 

4. Pertahankan posisi hingga 5 detik kemudian kembali keposisi awal. 

 

H. Alat Bantu 

Hamalik dalam Arsyad (2005: 15) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu efektivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan 

isi pelajaran saat itu. Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi menuntut 

guru agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah 

dan sekurang-kurangnya guru dapat menggunakan alat yang murah dan efisien 

yang meskipun sederhana dan bersahaja tetapi dapat membantu dalam 

pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan.  

 

Sudjana dan Rivai dalam Arsyad (2005: 24-25) mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu : 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga. 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab aktivitasnya 

mengamati, melakukan,mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

 

Menurut Arsyad (2005: 7) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu 

pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Alat bantu adalah alat 

yang digunakan pendidik dalam menyampaikan pendidikan, alat bantu 

(peraga) sangat penting. Alat tersebut berguna agar bahan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru lebih mudah diterima atau dipahami peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar alat peraga dipergunakan dengan tujuan 

membantu guru agar proses belajar siswa lebih berhasil dalam proses 

pembelajaran dan efektif serta efesien. Menurut Hamzah (1988) Penekanan 

media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Alat bantu visual terdiri dari 

alat peraga dua dimensi hanya menggunakan dua ukuran panjang dan lebar 

(seperti: gambar, bagan, dan grafik) sedangkan alat peraga tiga dimensi  

menggunakan tiga ukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi (seperti: benda asli, 

model, alat tiruan sederhana, dan barang contoh).  

 

Modifikasi alat pembelajaran merupakan suatu upaya seseorang untuk 

merubah alat pembelajaran yang sesungguhnya menjadi berbeda dari yang 

sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan agar tujuan yang 

direncanakan sebelumnya dan dapat dicapai sebaik-baiknya. Menurut Bahagia 

dan Suherman (2000: 1) Modifikasi adalah menganalisa sekaligus 



26 
 

mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk aktivitas belajar yang 

potensial dan dapat memperlancar dalam pembelajaran. Perlunya modifikasi 

menurut Bahagia adalah untuk menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pelajaan dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang 

potensial dan dapat memperlancar peserta didik dalam belajar. Cara ini 

dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan peserta didik 

dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat keterampilan yang lebih rendah 

menjadi tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Rusli Lutan (1997) 

menjelaskan bahwa modifikasi adalah perubahan keadaan dapat berupa 

bentuk, isi, fungsi, cara penggunaan dan manfaat tanpa sepenuhnya 

menghilangkan aslinya. 

 

Bantuan alat yang dipergunakan dalam pembelajaran gerak dasar kayang pada 

siklus pertama yaitu dengan bantuan teman sebaya. Bantuan teman dalam 

pembelajaran gerak dasar kayang bertujuan untuk membantu saat tangan tidak 

kuat menahan, maka kepala tidak jatuh ke lantai dan siswa juga tidak takut 

untuk melakukan gerakan kayang.  

 

 
 

Gambar 2. Kayang dengan bantuan teman 
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Pada siklus kedua menggunakan bantuan dinding, dinding tembok digunakan 

untuk membantu siswa agar tangan bisa menahan berat badan dengan 

bertumpu pada dinding sihingga badan dapat melengkung dengan baik. 

 

 

Gambar 3. Kayang dengan bantuan dinding 

Bantuan alat yang dipergunakan dalam pembelajaran gerak dasar kayang 

pada siklus ketiga menggunakan gymball. Alat bantu ini digunakan untuk 

membantu siswa agar siswa lebih mudah menahan berat badan dengan 

kedua tangan dan kakinya, sehingga lengkungan badan  lebih baik lagi. 

Keuntungan alat bantu ini adalah praktis serta memudahkan guru untuk 

mengevaluasi gerak dasar kayang. 

 

 

Gambar 4. Kayang dengan bantuan gymball 

I. Model Pembelajaran 
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Hasil belajar yang dicapai oleh siswa tidak terlepas dari peranan guru dalam 

memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan siswa. Menurut Soekamto dan Winataputra 

(1996/1997), 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 dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Dengan demikian model pembelajaran memiliki makna yang lebih luas dari 

strategi, metode atau prosedur. Menurut Ismail (2002: 11) Model 

pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau 

metode tertentu, yaitu: (1) rasional teoritik yang logis yang disusun oleh 

penciptanya; (2) tujuan pembelajaran yang akan dicapai; (3) tingkah laku 

mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat terlaksana secara 

berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran 

tersebut tercapai. 

 

Model pembelajaran adalah sebuah perencanaan atau pola yang dapat 

digunakan untuk menjabarkan kurikulum, untuk merancang materi 

pembelajaran dan untuk memandu kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau 

setting kelas yang lain. (Ahmad H. P, 2005: 15). Berdasarkan pemikiran-

pemikiran tersebut model pembelajaran dapat diartikan sebagai penerapan 

konsep-konsep tertentu dalam pembelajaran yang harus dikerjakan menurut 

langkah-langkah yang teratur dan bertahap, sistematis dan terorganisir, agar 
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mencapai pengalaman belajar dan tujuan belajar tertentu, sekaligus merupakan 

pedoman bagi para pembelajar dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran. 

 

Melihat fakta di atas maka jelaslah bahwa guru pendidikan jasmani perlu 

menerapkan model-model pembelajaran yang berbeda dalam rangka upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran Penjaskes di sekolah yang menarik, 

inovatif, dan kreatif dan dan di sesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta 

didik. 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani adalah model pembelajaran dengan penggunaan alat bantu. Model ini 

sangat sesuai dengan materi pendidikan jasmani di sekolah yang pencapaian 

tujuan pendidikannya melalui aktivitas jasmani yang berupa gerak jasmani 

atau olahraga.  Dengan penggunaan alat bantu diharapkan akan  tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan, menarik dan dapat meningkatkan 

motivasi/ semangat anak untuk melakukan gerak. Dengan pengertian di atas, 

peneliti dapat memberikan penjelasan bahwa model yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai ragam tindakan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan aktivitas untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar kayang 

siswa. Dengan demikian, model latihan ini harus berbentuk kgiatan-kegiatan 

yang menyenangkan dan juga mampu meningkatkan kemampuan nantinya. 

  

J. Penelitian yang Relevan 

Untuk melengkapi dan membantu dalam mempersiapkan penelitian ini, 

peneliti mencari bahan-bahan penelitian yang ada dan relevan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 
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ini diperlukan guna mendukung kajian teoritik yang dikemukakan, sehingga 

dapat digunakan sebagai landasan pada penyusunan kerangka berfikir. Adapun 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:. 

1. Sumanto (2012) dalam program studi penelitiannya dengan judul 

penelitian “Upaya meningkatkan hasil belajar kayang melalui modifikasi 

alat bantu tambang dan ban bekas pada siswa kelas IV SD Negeri 03 

Pegirirngan kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang tahun 2012”. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran gerakkan kayang melalui modifikasi alat bantu tambang 

dan ban bekas, di SD negeri 03 Pegiringan kecamatan Bantarbolang 

kabupaten Pemalang, Aktivitas peneliti dalam mengajar gerakkan 

kayang melalui modifikasi alat bantu tambang dan ban bekas pada siklus 

pertama 76.23 %, sedang pada siklus kedua setelah melakukan perbaikan 

pada RPP, aktivitas peneliti dalam mengajar mencapai 83.33 %. Pada 

siklus kedua ini mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Mengacu pada 

indikator ketercapaian aktivitas peneliti dalam mengajar dan aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 80%, dan hasil dari siklus 

kedua dikatakan berhasil dan mempunyai kualifikasi sangat baik (A). 

Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran gerakkan kayang melalui 

modifikasi alat bantu tambang dan ban bekas mencapai 72.13 %, 

sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan perubahan skenario 

pembelajaran di RPP, aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

mencapai 80.00 %, hal ini berarti ada kenaikan sebesar 7.87% pada 

pelaksanaan siklus kedua 
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2. Andri Riyan Zasmita (2013) dalam program studi penelitiannya dengan 

judul penelitian “Meningkatkan Hasil Belajar Sikap Kayang Senam 

Lantai Menggunakan Media Bola Fisio Dan Media Dinding”. Penelitian 

dilakukan sebanyak dua siklus, yaitu siklus 1 terdiri dari 3 pertemuan 

dan siklus 2 terdiri dari 3 kali pertemuan. Kegiatan siklus pertama yang 

direalisasikan melalui tindakan pembelajaran, hasil nilai rata-rata siswa 

dalam pembelajaran sikap kayang senam lantai yaitu: 66,6 atau 13 siswa 

yang sudah tuntas dan 23 siswa yang tidak tuntas. Kegiatan siklus kedua 

hasil merupakan refleksi dari siklus pertama, direalisasikan melalui 

tindakan pembelajaran, hasilnya rata-rata 81,25 atau 33 siswa tuntas. 

Setelah melakukan aktifitas penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan penggunaan media bola fisio dan media dinding dalam 

pembelajaran sikap kayang mampu meningkatkan hasil belajar sikap 

kayang. 

3. Mayasari (2011) dalam program studi penelitiannya dengan judul 

penelitian “Meningkatkan Hasil Pembelajaran Gerak Dasar Handstand 

Dengan Menggunakan Bantuan Teman, Tambang, dan Video Pada 

Siswa Kelas X.2 SMA Negeri 15 Bandar Lampung 2011/2012”. Dengan 

penggunaan modifikasi pembelajaran dengan bantuan teman pada siklus 

pertama dapat memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan gerak dasar handstand pada siswa kelas X.2 SMA Negeri 15 

Bandar Lampung. Dengan penggunaan modifikasi alat beruapa bantuan 

tiang dan tali tambang pembelajaran pada siklus kedua dapat 

memperbaiki proses pembelajaran meningkatkan kemampuan gerak 
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dasar handstand pada siswa kelas X.2 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. 

Dengan penggunaan modifikasi alat dengan menggunakan video 

pembelajaran pada siklus ketiga dapat memperbaiki proses 

pembelajarandan meningkatkan kemampuan gerak dasar handstand pada 

siswa SMA Negeri 15 Bandar Lampung 

K. Hipotesis 

Pengertian Hipotesis tindakan hendaklah dipahami sebagai suatu dugaan yang 

bakal terjadi jika suatu tindakan dilakukan.  

“Jika menggunakan bantuan teman, dinding, dan gymball pada siswa kelas IV 

SD 4 Pujodadi maka meningkatkan pembelajaran gerak dasar kayang dapat 

meningkat denan efektif” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


