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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pendidikan Jasmani

Bangsa Indonesia memang memiliki keragaman atau kemajemukan yang justru

harus ditumbuhkan dalam suasana persatuan dan kesatuan fisik alamiah.Senam

back over merupakan bentuk latihan yang salah satu fungsinya untuk

mengembangkan fisik dan komponen gerak dan merangsang motivasi berlatih,

melemaskan seluruh persendian dengan menggerakkan semua anggota tubuh,

memanjangkan otot-otot agar dapat aktif secara optimal dan menghindari

kemungkinan cidera.

Dapat diambil kesimpulan senam back over adalah latihan untuk meningkatkan

daya tahan, kekuatan, kelentukan, koordinasi, dan control tubuh yang bertujuan

untuk meningkatkan keseimbangan yang baik dalam pencapaian hasil yang

optimal dalam keterampilan back over.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini adalah “membantu peserta

didik untuk kesegaran jasmani dan kesehatan melalui pengenalan dan
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penanaman sikap positif serta kemampuan gerak dasar dan berbagai aktivitas

jasmani” (Diknas, 1993:1).

Aktivitas pendidikan jasmani merupakan gejala yang komplek. Artinya kegiatan

pendidikan jasmani mencakup aspek biologis, sosiologis, dan budaya. Dari aspek

biologis hakikatnya adalah pola gerak fisik manusia yang terwujud dalam

struktur jasmani yang perlu dipahami sebagai pola perilaku manusia.

Dari aspek sosiologis dan budaya seorang pelatih atau guru dituntut memahami

lingkungan belajar yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran

pendidikan jasmani yang berdaya guna dan berhasil guna.

Karena itu dalam garis-garis besar kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Atas

(Diknas, 1993:1) dijelaskan :

“ pendidikan jasmani di sekolah dasar berfungsi untuk :

(a) merangsang pertumbuhan jasmani dan perkembangan sikap, mental, sosial,

dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang, (b) memberikan pemahaman

tentang manfaat pendidikan jasmani dan kesehatan serta memenuhi hasrat

bergerak, (c) memacu perkembangan dan aktivitas sistem peredaran darah,

pencernaan, pernapasan dan saraf, (d) memberikan kemampuan untuk

meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan”.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditegaskan bahwa dalam proses pembelajaran

pendidikan jasmani yang lebih diutamakan adalah pemahaman tentang

karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang professional dari domain
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belajar yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Oleh karena itu program

pendidikan jasmani harus merupakan suatu program yang memberikan perhatian

yang cukup dan seimbang kepada ketiga domain tersebut. Jika tidak, maka

program bersangkutan tidak lagi bisa disebut pendidikan jasmani. Salah satu

materi pendidikan jasmani di sekolah adalah pelajaran senam merupakan suatu

keterampilan yang mampu mengembangkan potensi manusia baik secara fisik

maupun mental dan dapat diberikan kepada peserta didik baik secara formal,

informal, maupun non formal. Kemampuan dalam melakukan senam sangat

penting untuk dikuasai atau dimiliki setiap orang dan harus dikenalkan sedini

mungkin agar kemampuan penguasaan geraknya segera dikuasai dan juga dapat

dikembangkan kemampuan mentalnya yang baik seperti disiplin, percaya diri,

serta keberanian dalam menghadapi dan memecahkan masalah.

2. Teori Belajar Gerak

a. Pengertian Belajar Gerak

Menurut Lutan (1988) Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang

relatif permanen pada diri seseorang yang diperoleh melalui pengalaman

dan latihan dan dapat diamati melalui penampilannya. Perubahan tingkah laku

sebagai hasil belajar memiliki pengertian yang luas, bisa berupa

keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun sikap.
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Menurut Schmidt dalam Lutan (1988: 102) Belajar motorik adalah

seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang

mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku gerak.

Belajar gerak secara khusus dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan

atau modifikasi tingkah laku individu akibat dari latihan dan kondisi

lingkungan (Drowatzky, 1981). Lebih lanjut Schmidt (1988), menyatakan

bahwa belajar gerak mempunyai beberapa ciri, yaitu :

a) merupakan rangkaian proses, b) menghasilkan kemampuan untuk

merespon, c) tidak dapat diamati secara langsung, bersifat relatif permanen,

d) sebagai hasil latihan, e) bisa menimbulkan efek negatif.

Dari beberapa pengertian belajar gerak dari para ahli di atas, penulis

dapat menyimpulkan sebagai berikut, Belajar gerak adalah sebagai tingkah

laku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam jangka waktu

tertentu, dan bukan berasal dari proses pertumbuhan yang diwujudkan

melalui respon–respon, yang pada umumnya diekspresikan dalam gerak

tubuh atau bagian tubuh.

a. b.  Tahapan Belajar Gerak

Dalam proses belajar gerak ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh siswa

untuk mencapai tingkat keterampilan yang sempurna (otomatis). Tiga tahapan

belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan, karena tahap sebelumnya

adalah prasyarat untuk tahap berikutnya. Apabila ketiga tahapan belajar gerak
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ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar Pendidikan Jasmani, maka

guru tidak boleh mengharap banyak dari apa yang selama ini mereka lakukan,

khususnya untuk mencapai tujuan Pendidikan Jasmani yang ideal.

Adapun tahap-tahapan dalam belajar gerak adalah sebagai berikut :

b.1 Tahap Kognitif

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 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.

b.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.
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Menurut 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.

b.3 Tahap Otomatis

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

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 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.

Seba (1999) mengatakan bahwa, peserta didik dikatakan telah mencapai

tahap otomatis bila urutan pola gerak telah otomatis, pengendalian

gerak cukup baik,  dan kecepatan dan efisiensi gerak meningkat.
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Lutan (1988) menjelaskan bahwa untuk mempelajari gerak maka perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Kesiapan belajar. Bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan hukum

kesiapan. Anak yang lebih siap akan lebih unggul dalam menerima

pembelajaran.

b) Kesempatan latihan. Anak harus diberi waktu untuk latihan sebanyak yang

diperlukan agar menguasai gerakan. Semakin banyak kesempatan berlatih,

semakin banyak pengalaman gerak yang anak lakukan dan dapatkan.

Meskipun demikian, kualitas latihan jauh lebih penting dari kuantitasnya.

c) Model yang baik. Dalam mempelajari motorik, meniru suatu model

memainkan peran yang penting, maka untuk mempelajari suatu dengan

baik, anak harus dapat mencontoh yang baik. Model yang ada harus

merupakan replika dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam olahraga

tersebut.

d) Bimbingan. Untuk dapat meniru suatu model dengan betul, anak

membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga membantu anak membetulkan

sesuatu kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur dipelajari

dengan baik sehingga sulit dibetulkan kembali. Bimbingan dlm hal ini

merupakan penyempurnaan pembelajaran.

e) Motivasi. Besar kecilnya semangat usaha seseorang tergantung pada besar

kecilnya motivasi yang dimilikinya.
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3. Senam

Senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai cabang olahraga

tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang olahraga lainnya. Berlainan

dengan cabang olahraga lain umumnya yang mengukur hasil aktivitasnya

pada obyek tertentu, 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, agilitas dan ketepatan. Dengan

koordinasi yang sesuai dan tata urutan gerak yang selaras akan terbentuk

rangkaian gerak artistik yang menarik.

Terdapat 6 kelompok dalam senam yaitu :

1. Senam Artistik ( artistic gymnastics ).

2. Senam Ritmik Sportif ( sportive rhythmic gymnastics ).

3. Senam Akrobatik ( acrobatic gymnastics ).

4. Senam Trompolin ( trampolinning ).

5. Senam Umum ( general gymnastics ).

6. Senam Aerobik ( sport aerobics )

Referensi: Johnson BL, Nelson JK Statistic Of Gymnastic.
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Senam mempunyai pola gerak yang membedakan dari olahraga yang lainnya

yaitu :

1. Pendaratan.

2. Posisi – posisi statis.

3. Gerak berpindah tempat.

4. Ayunan.

5. Putaran.

6. Lompatan.

7. Layangan dan Ketinggian.

Referensi: Johnson BL, Nelson JK Statistic Of Gymnastic.

Ketrampilan senam juga menjangkau kegiatan yang menggunakan

permainan, lomba, serta pengembangan fisik khusus untuk memperbaiki

postur tubuh. Kegiatan non senam tersebut merupakan pelengkap dan

memainkan peranan yang sangat penting dan menjadikan senam

menyenangkan yang bisa dilakukan semua orang.

a) Senam Lantai

Menurut Muhajir ( 2007 : 69 ), Senam lantai adalah salah satu cabang

olahraga yang mengandalkan aktivitas seluruh anggota badan, baik untuk

olahraga senam sendiri maupun untuk cabang olahraga lain. Senam lantai

mengacu pada gerak yang dikerjakan dengan kombinasi dari
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kemampuan komponen motorik / gerak seperti kekuatan, kecepatan,

keseimbangan, kelentukan, kelincahan, dan ketepatan.

Bentuk latihannya merupakan gerakan dasar dari senam. Pada dasarnya,

bentuk-bentuk latihan bagi putra dan putri adalah sama, hanya untuk putri

banyak dititik beratkan pada gerakan balet, sedangkan untuk putra pada

kelentukan. Jenis senam juga di sebut latihan bebas karena pada waktu

melakukan gerakan,  pesenam tidak mempergunakan suatu peralatan khusus.

b) Gerakan Dasar Senam Lantai

Sebelum mempelajari gerakan dasar diperlukan pembinaan dan pembentukan

fisik yang teratur, hal ini perlu karena adanya fisik yang sudah terbentuk

akan memudahkan dalam mempelajari gerakan-garakan dasar.

Beberapa contoh gerakan dasar senam lantai :

a. Back over, yang dimaksud  Back over  ialah gerakan badan dimulai dari

lengan diikuti kepala dan tubuh bagian atas, kemudian bagian tengah

dengan syarat handstand yang baik agar terkuasainya walkover.

b. Sikap Handstand, handstand digunakan dalam back over untuk

membantu mengembangkan kekuatan yang diperlukan pada daerah

gelang bahu.

c. Teknik kayang, kayang ialah suatu bentuk sikap badan terlentang yang

membusur, bertupu pada kedua kaki dan kedua tangan siku-siku dan

lutut lurus.
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d. Sikap lilin, ialah sikap berdiri tegak lurus dan bertumpu pada kedua

tangan dan kepala bagian depan.

c) Senam Back Over

Back over ke belakang, seperti juga ke arah depan, ditampilkan benar – benar

secara lambat, untuk mempermudah dalam memperjelas kelentukan. Sangat

penting bahwa setiap segmen tubuh bergerak dalam urutan yang benar,

terutama ketika memulai gerakan : dimulai dari lengan. Diikuti kepala dan

tubuh bagian atas, kemudian bagian tengah. Handstand yang baik merupakan

prasyarat untuk terkuasainya walk over.

Mekanika dalam back over adalah tubuh berputar ke belakang di sekitar

sumbu transversal sementara titik berat badan tubuh bergerak secara lurus

horisontal. Pesenam menaikkan titik berat tubuhnya ke posisi setinggi

mungkin sehingga pemindahan dari beban yang tersisa dan pergerakkan

ke depan berlangsung halus.

Kondisioning khusus dalam back over adalah :

a. Dengan berbaring terlentang pada tumpukan matras dengan cara

menurunkan lengan dan kepala hingga lengan menyentuh lantai hingga

berusaha posisi handstand hingga tegak berdiri.

b. Dari posisi berdiri ialah melenting ke belakang sampai kedua lengan
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menyentuh lantai di belakang kaki dan kemudian hingga posisi handstand

hingga tegak berdiri.

c. Back over tik – tak, untuk menambah kontrol dan kelentukan bahu.

d. Back over dari ketinggian atau jalur yang menurun.

e. Back over dengan bantuan.

4. Kelentukan

Meskipun banyak aktivitas olahraga yang memerlukan komponen kelincahan,

kelentukan, kecepatan, keseimbangan, koordinasi dan sebagainya, akan

tetapi komponen-komponen tersebut masih harus dikombinasikan dengan

komponen kelentukan. Ini berarti kelentukan merupakan salah satu

komponen dasar dalam melatih kondisi fisik agar performa dalam

cabang-cabang olahraga juga akan meningkat.

Suharjana (2004: 70) menerangkan bahwa kelentukan adalah kemampuan otot

atau persendian untuk bergerak secara leluasa dalam ruang gerak yang

maksimal. Apabila seseorang mempunyai kelentukan yang optimal, maka

akan menambah efisiensi dalam melakukan gerak yang lain.

Menurut Lutan dkk (2002: 80) kelentukan dapat didefinisikan sebagai

kemampuan dari sebuah sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk

bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang
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diharapkan. Kelentukan optimal memungkinkan sekelompok atau satu sendi

untuk bergerak dengan efisien.

Kelentukan menurut Harsono (2000: 132) yaitu kemampuan seseorang untuk

menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak yang

seluas mungkin, tanpa mengalami, menimbulkan cedera pada persendian dan

otot disekitar persendian itu. Dalam olahraga, fleksibilitas atau kelentukan

mengacu kepada ruang gerak sendi tubuh. Lentuk-tidaknya seseorang

ditentukan oleh luas-sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. Kecuali oleh

ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh elastis tidaknya otot-otot,

tendon, dan ligament disekitar sendi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa orang yang lentur

adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas dalam sendi-sendinya

dan mempunyai otot-otot yang elastis. Perbaikan kelentukan akan dapat

mengurangi kemungkinan cedera pada otot dan sendi, efisien dalam

melakukan gerakan-gerakan, dan membantu memperbaiki sikap tubuh,

sehingga dapat menciptakan prestasi yang optimal.

5. Keseimbangan

Pengertian Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan

kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Menurut

Thomson (1997), Keseimbangan adalah kemampuan untuk
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mempertahankan tubuh dalam posisi kesetimbangan maupun dalam keadaan

statis atau dinamis serta menggunakan aktifitas otot yang minimal.

Keseimbangan adalah aspek yang sangat penting dalam senam dan sampai

pada tahapan tertentu keseimbangan ini dapat dilatih dan dikembangkan.

Adapun macam – macam sikap keseimbangan antara lain keseimbangan

dalam posisi statis dan keseimbangan dalam posisi dinamis.

Tujuan dari tubuh mempertahankan keseimbangan adalah menyanggah

tubuh melawan gravitasi dan faktor eksternal lain, untuk mempertahankan

tubuh agar seimbang dengan bidang tumpu, serta menstabilisasi bagian tubuh

ketika tubuh lain bergerak.

Komponen – Komponen pengontrol keseimbangan meliputi :

Sistem Informasi Sensoris

Sistem informasi sensoris meliputi :

a. Visual

Visual memegang peran penting dalam sistem sesoris. Mata akan

membantu agar tetap fokus pada titik utama untuk mempertahankan

keseimbangan dan sebagai monitor. Selain itu visual berfungsi sebagai

kontrol keseimbangan, memberi informasi, serta memprediksi datangnya

gangguan.
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b. Sistem Vestibular

Komponen Vestibular merupakan sistem sensoris yang berfungsi penting

dalam keseimbangan. Kontrol kepala, dan gerak bola mata. Sistem

Vestibular bereaksi sangat cepat sehingga membantu mempertahankan

kaseimbangan tubuh dengan mengontrol otot – otot postural. Bagian

vestibular berfungsi sebagai informasi gerakan dan posisi kepala

ke susunan saraf pusat untuk respon sikap dan memberi keputusan

tentang perbedaan gambaran visual dan gerak yang sebenarnya.

Masukan proprioseptor pada sendi tendon dan otot dari kulit di telapak

kaki juga merupakan hal penting untuk mengatur keseimbangan saat

berdiri statis maupun dinamis.

c. Sumatosensoris :

Sistem sumatosensoris terdiri dari proprioseptif serta persepsi kognitif.

Sebagian besar masukan proprioseptif menuju sebelum, tetapi ada pula

yang menuju korteks senebri melalui lemniskus medialis dan thalamus.

.
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B. Kerangka Fikir

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa senam merupakan bagian dari

pendidikan jasmani . Pendidikan jasmani juga memiliki tujuan untuk membantu

anak didiknya agar mampu melakukan senam back over dengan baik.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 05

Bandar Lampung yang berjumlah 128 siswa, adapun sampel dari penelitian ini

adalah 25%  dari populasi yaitu sebanyak 32 siswa dengan teknik pengambilan

sampel menggunakan proposional random sampling.

Penelitian ini menggunakan pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan

yang menggunakan satu kali pengumpulan data.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui hasil

pengukuran kelentukan tubuh dengan menggunakan Trunk extention,

keseimbangan dengan Strok stand, dan kemampuan back over.

Setelah dilakukan uji tes kelentukan, keseimbangan dan back over maka hasil

yang  didapatkan Hasil korelasi antara kelentukan tubuh (X1) dengan hasil back

over (Y) didapat koefisien korelasi = 0,87. Dengan tabel interval koefesien

tersebut nilai interpretasinya sangat kuat. Berarti ada hubungan yang positif/kuat

antara kelentukan tubuh dan hasil back over.

Hasil korelasi antara keseimbangan (X2) dengan hasil lemparan back over (Y)

didapat koefisien korelasi = 0,54. Dengan tabel interval koefesien tersebut nilai
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interpretasinya cukup kuat. Artinya ada hubungan yang positif/cukup kuat antara

keseimbangan dan hasil back over.

ternyata kelentukan merupakan unsur yang memiliki hubungan dan kontribusi

paling besar terhadap hasil back over dibandingan dengan keseimbangan

karena pada saat melakukan back over siswa lebih banyak menggunakan

kelentukan supaya dapat melakukan dengan benar dan memperoleh hasil yang

maksimal hal ini dibuktikan karena pada kelentukan tubuh memiliki

hubungan/kontribusi yang besar.

Sedangkan pada keseimbangan memiliki hubungan/kontribusi yang cukup kuat,

hal ini terjadi disebabkan unsur keseimbangan dibutuhkan karena untuk

memperoleh hasil yang optimal dalam melakukan back over.

Dengan mengetahui dan memahami kesulitan dalam senam back over dikarenakan

kelentukan dan keseimbangan yang dimiliki kurang baik, maka diharapkan guru

dan tenaga pendidik mampu meningkatkan kemampuan back over pada siswa

sehingga siswa dapat melakukan back over dengan baik.
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C. Hipotesis

Hipotesis adalah alat yang sangat besar kegunaannya dalam penyelidikan ilmiah

karena dapat menjadi penuntun ke arah proses penelitian untuk menjelaskan

permasalahan yang harus dicari pemecahannya.

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah :

1. H1 = Ada hubungan yang positif antara kelentukan dengan kemampuan

senam back over pada siswa SMA Negeri 05 Bandar Lampung.

2. H2 = Ada hubungan yang positif antara keseimbangan dengan kemampuan

senam back over pada siswa SMA Negeri 05 Bandar Lampung.

3. H3 = Ada hubungan yang positif antara kelentukan dan keseimbangan dengan

kemampuan senam back over pada siswa SMA Negeri 05 Bandar Lampung.


