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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Model Pembelajaran

Sagala (2011: 175) menyatakan bahwa model dapat diartikan sebagai

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan

kegiatan. Selanjutnya Komaruddin (Sagala, 2011: 175) menjelaskan bahwa

model dapat dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain, (2) suatu deskripsi

atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu

yang tidak dapat dengan langsung diamati, (3) suatu sistem asumsi-asumsi,

data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara

matematis suatu obyek atau peristiwa, (4) suatu desain yang disederhanakan

dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan, (5)

suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin, dan (6) penyajian yang

diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya.

Rosdiani (2012: 4) menyatakan bahwa model adalah suatu gambaran tentang

suatu yang dapat memperjelas berbagai kaitan diantara unsur-unsur yang ada.

Selanjutnya Metzler (2011: 17) “someone demonstrates the way others

should act or think-to be a model by example”. Model dapat

mendemonstrasikan suatu cara berpikir kepada orang lain dengan

memberikan contoh.
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Secara umum model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu pola atau

bentuk pembelajaran yang di dalamnya terdapat langkah-langkah

pembelajaran untuk mempelajari suatu topik tertentu sesuai dengan tujuan

belajar yang hendak dicapai. Selain itu juga terdapat lingkungan belajar yang

dibutuhkan agar pembelajaran tersebut dapat berhasil.

Rahyubi (2012: 251) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya Rusman (2011: 133)

menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka

panjang), merencanakan bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing

pembelajaran di kelas atau yang lain.

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru

dengan siswa, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk

itu dalam pelaksanaannya model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan,

artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien

untuk mencapai tujuan pendidikannya.

Model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran   mencakup

adanya metode dan strategi. Rusman (2011: 132) menyatakan bahwa strategi

menunjukan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan
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metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.

Dengan kata lain, strategi adalah a plan  of operation achieving something,

sedangkan metode adalah a way in achieving something.

1. Pembelajaran Motorik

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara

guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak

langsung. Sagala (2011: 64) menyatakan bahwa pembelajaran adalah

setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang

mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu

proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan

evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar

Pembelajaran motorik adalah suatu upaya mengubah perilaku motorik

melalui kondisi dan situasi yang sengaja diciptakan agar proses

perubahan menjadi efektif dan efisien (Rahyubi, 2012: 209). Selanjutnya

Magill (2007: 247) menyatakan bahwa belajar gerak adalah perubahan

dalam kemampuan seseorang untuk melakukan keterampilan yang harus

disimpulkan dari peningkatan yang relatif permanen dalam kinerja

sebagai hasil dari praktek atau pengalaman. Pembelajaran gerak adalah

serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan

pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam kemampuan

individu untuk bisa menampilkan gerak yang terampil.
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Selanjutnya Richard (2005: 302) menyatakan bahwa “Motor learning is a

set of processes with practice or experience leading relatively permanent

change in the capability for movement ”. Belajar gerak adalah

serangkaian proses dengan latihan atau pengalaman, yang mengarah

kepada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan

untuk bergerak. Secara umum, definisi yang diajukan Richard diatas,

mengandung 3 aspek penting sebagai berikut:

a. Belajar Motorik adalah Hasil Langsung dari Latihan atau Pengalaman

Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih.

Kemampuan tersebut berkembang misalnya, karena pengaruh

kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini

tentu akan meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada

batas minimal. Perubahan keterampilan anak karena faktor

kematangan anak, jelas tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Hal

ini disebabkan perubahan tersebut  bukan karena hasil dari latihan.

b. Belajar Motorik Tidak Teramati Secara Langsung

Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem

syaraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai

kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses

inilah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif

menetap. Proses demikian umumnya tidak bisa langsung teramati.

Apa yang bisa dilakukan adalah dengan cara melihat perubahan-

perubahan yang terjadi lewat penampilan gerakannya yang tampak

lebih baik.
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka disimpulan bahwa

pembelajaran motorik adalah suatu proses pengubahan perilaku gerak

peserta didik melalui latihan atau pembekalan pengalaman yang sengaja

dirancang melalui aktivitas bermain, agar proses perubahan keterampilan

gerak menjadi efektif dan efisien. Peserta didik yang melakukan proses

pembelajaran motorik dengan baik  dan benar akan mengalami suatu

perubahan , misalnya dari “tidak bisa” menjadi “bisa”, dari “tidak

terampil” menjadi “terampil”, berkaitan dengan kemampuan gerak.

2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Motorik

Pertumbuhan Keterampilan motorik, baik motorik kasar (gross motor)

maupun motorik halus (fine motor) pada anak tidak akan berkembang

melalui kematangan saja, melainkan keterampilan itu harus dipelajari.

Sukamti (2011: 14-15) menjelaskan bahwa ada delapan kondisi penting

yang harus diperhatikan dalam mempelajari keterampilan motorik yaitu:

(1) kesiapan belajar, (2) kesempatan belajar, (3) kesempatan berpraktik,

(4) model yang baik, (5) bimbingan, (6) motivasi, (7) setiap keterampilan

harus dipelajari secara individu, dan (8) sebaiknya keterampilan

dipelajari satu demi satu.

a. Kesiapan belajar

Kesiapan belajar dari peserta didik sangat mempengaruhi keberhasilan

dalam pembelajaran motorik, maka keterampilan yang dipelajari

dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap, akan

lebih unggul ketimbang peserta didik yang belum siap untuk belajar.
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b. Kesempatan belajar

Banyak anak yang tidak berkesempatan untuk mempelajari

keterampilan motorik karena hidup dalam lingkungan yang tidak

menyediakan kesempatan belajar atau karena orang tua takut hal yang

demikian akan melukai anaknya.

c. Kesempatan berpraktik

Anak harus diberi waktu yang cukup untuk berpraktik sebanyak

mungkin yang diperlukan untuk menguasai suatu keterampilan.

Meskipun demikian, kualitas praktik jauh lebih penting ketimbang

kuantitasnya. Pada hakikatnya, pembelajaran motorik adalah kegiatan

yang memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi para siswa

untuk melakukan praktik.

d. Model yang baik

Pembelajaran motorik yang baik perlu dilandasi dengan model yang

baik oleh guru. Karena dalam mempelajari keterampilan motorik,

meniru suatu model memainkan peran yang penting. Adapun yang

dimaksud dengan model yang baik adalah guru mampu merancang

kegiatan pembelajaran motorik dengan metode aplikasi yang

menyenangkan bagi para siswa dan tidak membosankan, sehingga

siswa semakin bersemangat dalam kegiatan pembelajaran tersebut.

e. 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
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sehingga sulit dibetulkan kembali. Guru harus menyadari bahwa

setiap bimbingan yang diberikan akan berguna bagi perkembangan

kemampuan dan kecerdasan motorik siswa, untuk itu bimbingan yang

diberikan seperlunya saja apa bila para siswa sudah dianggap paham.

f. Motivasi

Motivasi tentu berbeda dengan bimbingan. Bimbingan berkaitan

dengan materi aplikasi pembelajaran secara normatif, sedangkan

motivasi yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran motorik

berkaitan dengan kejiwaan dan kondisi psikologis siswa. Motivasi

belajar penting untuk mempertahankan minat dari ketertinggalan.

Untuk mempelajari keterampilan, sumber motivasi umum adalah

kepuasan pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut,

kemandirian dan gengsi yang diperoleh dari kelompok sebayanya,

serta kompensasi terhadap perasaan kurang mampu dalam bidang lain

khususnya dalam tugas sekolah.

g. Setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu.

Guru harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap siswa

untuk melakukan percobaan/praktik suatu keterampilan tertentu,

karena suatu keterampilan dapat dikuasai/dilakukan dengan baik oleh

seorang anak atas usahanya sendiri bukan atas usaha orang lain.

h. Keterampilan motorik sebaiknya dipelajari satu demi satu.

Mempelajari berbagai macam keterampilan motorik secara serempak,

khususnya apabila menggunakan kumpulan otot yang sama, akan

membingungkan anak dan akan menghasilkan keterampilan yang
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kurang baik serta merupakan pemborosan waktu dan tenaga. Apabila

sesuatu keterampilan sudah dikuasai, maka keterampilan lain dapat

dipelajari tanpa menimbulkan kebingungan.

Selanjutnya  Decaprio (2013: 22) menjelaskan bahwa secara garis besar,

pembelajaran motorik di sekolah mengacu pada empat konsep utama,

yaitu:

1. Pelajaran motorik di sekolah adalah suatu proses bagi para siswa

untuk memperoleh kemampuan dalam berbagai keterampilan. Tidak

semua siswa dapat melakukan suatu gerakan atau keterampilan secara

sempurna, kecuali dilakukan dengan latihan dan pembelajaran.

2. Pelajaran motorik di sekolah dilakukan dengan pengalaman ataupun

praktik langsung oleh para siswa dengan bimbingan dan pengawasan

guru. Pembelajaran motorik merupakan pembelajaran keahlian dalam

hal terapan (keterampilan) yang hanya bisa diperoleh dengan cara

praktik.

3. Untuk mengukur hasil pembelajaran motorik terhadap para siswa di

sekolah, para guru tidak bisa mengukur secara langsung dalam waktu

singkat. Oleh karena itu, pengukuran dapat dilakukan dengan melihat

secara kasat mata  terjadi atau tidaknya perubahan dan perkembangan

yang signifikan dalam hal pembelajaran motorik.

4. Hasil pembelajaran motorik di sekolah yang bersifat relatif dapat

dilihat dari munculnya perubahan yang permanen dalam perilaku para

siswa.
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-

prinsip pembelajaran motorik untuk siswa pendidikan tingkat dasar

adalah: (1) pembelajaran motorik dilakukan dengan memperhatikan

karakteristik dan kesiapan belajar dari peserta didik, (2) pembelajaran

motorik dilakukan dengan pengalaman ataupun praktik langsung oleh

para siswa dengan bimbingan dan pengawasan guru, (3) pembelajaran

motorik dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan

praktik  sebanyak mungkin dengan suasana yang menyenangkan, dan (4)

pengukuran hasil belajar terhadap siswa dilakukan selama proses dan

setelah proses.

3. Unsur-Unsur Pokok Pembelajaran Motorik

Kemampuan motorik para siswa yang dihasilkan dari pembelajaran

motorik di sekolah berbeda-beda, tergantung pada banyaknya

pengalaman gerakan dan unsur-unsur pokok yang dikuasainya. Mutohir

(2004: 47) menjelaskan bahwa kemampuan motorik merupakan kualitas

kemampuan seseorang yang dapat mempermudah dalam melakukan

keterampilan gerak, disamping itu kemampuan motorik juga sebagai

landasan keberhasilan masa datang di dalam melakukan tugas

keterampilan olahraga. Lebih lanjut Mutohir (2004: 50) menjelaskan

bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam kemampuan motorik

diantaranya kekuatan, koordinasi, kecepatan, keseimbangan dan

kelincahan.
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Selanjutnya Rahyubi (2012: 212) menjelaskan bahwa unsur kemampuan

pada setiap individu bisa berfungsi baik jika bisa menghasilkan gerak

yang efektif dan efisien. Untuk mencapai efisiensi gerak dalam

pembelajaran motorik diperlukan beberapa unsur kemampuan yaitu; (a)

unsur kemampuan fisik, (b) unsur kemampuan mental, dan unsur

kemampuan emosional.

a. Unsur Kemampuan Fisik

Fisik merupakan salah satu faktor utama yang berfungsi untuk

melakukan gerak. Agar siswa dapat melakukan gerakan yang efektif

dan efisien, harus didukung oleh kemampuan fisik yang baik. Rahyubi

(2012: 212) menyatakan bahwa beberapa unsur kemampuan fisik

antara lain: kecepatan, ketahanan, kelincahan, fleksibilitas,

keseimbangan, koordinasi dan ketajaman indera.

Secara umum kecepatan (Speed) mengandung pengertian kemampuan

seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian gerak secepat

mungkin sebagai jawaban terhadap rangsangan. Kecepatan terdiri dari

dua macam yaitu (a) kecepatan reaksi dan (2) kecepatan gerak.

Kecepatan reaksi adalah kemampuan siswa dalam menjawab suatu

rangsangan dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan kecepatan

gerak adalah kemampuan siswa melakukan gerak atau serangkaian

gerak dalam waktu secepat mungkin.
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Ketahanan (Endurance) merupakan unsur penting dalam pembelajaran

motorik di sekolah. Pengertian ketahanan ditinjau dari kerja otot

adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan

kontraksi yang berulang-ulang terhadap suatu beban submaksimal

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian ketahanan dari

sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam

jangka waktu tertentu). Unsur ketahanan pada umumnya digunakan

sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kebugaran

jasmani (physical fitness) peserta didik.

Kelincahan (Agility) adalah kemampuan mengubah secara cepat dan

tepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada

keseimbangan dan gerak itu sendiri (Decaprio, 2013: 47). Kelincahan

yang baik mampu mengubah posisi yang berbeda dengan cepat dan

dengan koordinasi yang baik. Unsur kelincahan merupakan salah satu

faktor penting yang mempengaruhi gerakan siswa dalam pembelajaran

motorik di sekolah.

Keseimbangan (Balance) adalah kemampuan mempertahankan sikap

tubuh yang tepat pada saat diam (static balance) atau bergerak

(dynamic balance). Keseimbangan dinamis merupakan kemampuan

para siswa dalam berpindah dari satu titik ke titik lain dengan cara

seimbang (Decaprio, 2013: 49).
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Fleksibilitas (Flexibility) merujuk pada rentang kemampuan

persendian untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi

(Bompa, 2000: 31). Meningkatkan fleksibilitas anak merupakan unsur

penting dalam pembelajaran motorik, karena dengan fleksibilitas yang

baik akan meningkatkan kemampuan anak untuk melakukan gerakan

atau keterampilan dengan mudah dan membantu mencegah terjadinya

cedera. Keleluasan gerak tubuh pada persendian sangat dipengaruhi

oleh elastisitas otot, tendon, dan ligament sekitar sendi serta sendiri itu

sendiri.

Koordinasi (Coodination) merupakan hasil perpaduan kinerja dari

kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak

yang efektif dan Koordinasi dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu koordinasi umum dan koordinasi khusus. Koordinasi umum

merupakan kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan

mengatur gerakan secara simultan pada saat melakukan suatu gerak.

Sedangkan koordinasi khusus merupakan kemampuan untuk

mengkoordinasikan gerak dari sejumlah anggota badan secara

simultan. Siswa yang koordinasi geraknya baik akan mampu

mengendalikan gerak tubuhnya sesuai dengan kemauannya.

b. Unsur Kemampuan Mental

Struktur mental sangat berkaitan dengan pikiran. Kemampuan mental

berarti kemampuan untuk berpikir. Fungsi kemampuan mental adalah

memberikan komando gerak sesuai yang diinginkan kepada sistem
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penggerak tubuh. Kemampuan mental diperlukan untuk mendukung

terciptanya gerakan yang efektif dan efisien. Beberapa jenis

kemampuan mental antara lain: (1) Kemampuan memahami gerak

yang dilakukan, (2) kecepatan memahami stimulus, (3) kecepatan

membuat keputusan, (4) kemampuan memahami mekanika gerak, dan

kemampuan menilai gerak masa lalu (Rahyubi, 2012: 213).

c. Unsur Kemampuan Emosional

Kemampuan emosional merupakan salah satu faktor yang mendukung

terjadinya gerakan yang efektif dan efisien. Beberapa hal yang dapat

digolongkan dalam kemampuan emosional antara lain: (1)

kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, dan (2) memiliki

sifat positif terhadap prestasi geraknya (Rahyubi, 2012: 214).

Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa unsur-unsur

kemampuan fisik yang ingin dikembangkan melalui pembelajaran

motorik dalam penelitian ini adalah kecepatan, kelincahan, kelenturan,

keseimbangan, power, daya tahan dan koordinasi.

4. Tahapan Pembelajaran Motorik

Proses motorik merupakan serangkaian gerakan yang langsung

melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadikan

seseorang mampu untuk menggerakan anggota tubuhnya (tangan, kaki

serta anggota tubuh yang lain). Oleh karena itu, untuk meningkatkan

penguasaan gerak, diperlukan suatu proses pembelajaran guna mencapai

tingkat terampil. Dalam proses pembelajaran motorik, latihan yang

berulang-ulang merupakan prosedur utama untuk menguasai gerakan
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yang otomatis tersebut. Tahapan pembelajaran motorik di sekolah harus

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang terlibat. Richard

(2005: 402) menyatakan bahwa dalam pembelajaran motorik, setidaknya

ada tiga tahap yang harus dilewati dan dilakukan yaitu, (1) cognitive

phase (2) associative phase, dan (3) autonomous phase. Selanjutnya

Decaprio (2013: 81) menjelaskan bahwa tahapan pembelajaran motorik

kepada para siswa dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu: (a)

tahapan pemahaman konsep gerak (cognitive stage), (b) tahapan gerak

(motor stage), dan (c) tahapan otonomi (autonomous stage).

a. Tahapan Pemahaman Konsep Gerak (Cognitive stage)

Tahapan pertama dalam pembelajaran motorik adalah tahapan

pemahaman konsep gerak. Pada tahap ini, tugas gerak yang harus

dipelajari oleh siswa merupakan hal baru. Sebagai pemula, siswa

biasanya akan banyak dipersulit oleh keputusan yang harus dibuat.

Masalah yang dihadapi siswa dalam tahap ini adalah tentang apa,

mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan

dipelajari. Untuk membantu anak dalam mempelajari hal baru,

penyampaian informasi tentang tugas gerak yang dipelajari harus

jelas. Instruksi, demonstrasi dan informasi lainnya sangat berguna.

Salah satu tujuan pembelajaran motorik adalah memungkinkan para

siswa mengalihkan informasi masa lalu ke tugas yang dihadapi.

Contohnya, banyak keterampilan mempunyai ciri gerak yang sama.

Kemukakan ciri dari keterampilan yang sudah dipelajari siswa,

sehingga siswa mempunyai gambaran yang jelas (Decaprio, 2013: 81).
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Pada tahap ini guru Penjas setiap akan memulai mengajarkan suatu

keterampilan gerak, pertama kali yang harus dilakukan 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 bagaiman cara

melakukan aktivitas 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 mendapatkan perhatian oleh guru dalam proses

belajar gerak, maka sulit bagi guru untuk menghasilkan anak yang

terampil mempraktekkan aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap

belajar berikutnya.

b. Tahapan Gerak (Motor stage)

Tahapan berikutnya dalam pembelajaran motorik adalah tahapan

gerak atau tahapan asosiatif. Pada tahap ini, masalah-masalah

pemahaman sudah terpecahkan, sehingga fokusnya berpindah pada

pengorganisasian pola gerak yang lebih efektif untuk meningkatkan

aksi. Pemahaman menguasai bentuk dan urutan gerak diwujudkan

dalam gerak tubuh. Pengekspresian keterampilan gerak pada awalnya

dilakukan dengan tingkat koordinasi yang rendah, namun lama

kelamaan seiring pengulangan dan proses yang dijalani, pelaksanaan

tugas gerak yang dilakukan peserta didik semakin baik, stabil dan

efektif. Keajegan penampilan gerak secara bertahap meningkat.

Efisiensi gerak mulai meningkat, pengeluaran energi makin berkurang
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sebagai akibat otot yang berfungsi semakin relevan dengan tugas

gerak, dan pelibatan pikiran ketika bergerak semakin berkurang pula

(Rahyubi, 2012: 270).

Pada tahap ini ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yakni

frekuensi pengulangan, intensitas dan tempo dalam melakukan gerak.

Frekuensi pengulangan yang efektif dapat mengurangi tingkat

gangguan dalam pembentukan pola gerak secara permanen. Bila

keterampilan gerak terus dilakukan dengan pengulangan dan umpan

balik yang efektif dapat mempercepat proses otomatisasi gerak.

Namun secara fisiologis anak memiliki kemampuan yang terbatas

dalam beradaptasi dengan intensitas kerja fisik tertentu. Anak

membutuhkan waktu istirahat di antara dua atau lebih perlakuan kerja

fisik. Waktu istirahat dibutuhkan anak untuk dapat mengembalikan

kemampuannya. Aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dan rendah

memiliki implikasi yang berbeda terhadap kemampuan anak untuk

melakukan aktivitas dan waktu istirahat.

Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama daripada tahapan

pemahaman konsep gerak. Artinya siswa mungkin bisa tetap berada

pada tahap gerak ini tanpa pernah meningkat ke tingkat berikutnya

dalam beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan lebih lama lagi.
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c. Tahapan Otonomi (Autonomous stage)

Tahapan berikutnya dalam pembelajaran motorik adalah tahapan

otonomi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses

pembelajaran motorik. Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya,

selanjutnya peserta didik diharapkan telah menguasai gerakan-gerakan

dengan baik dan dapat melakukan gerakan secara otomatis, serta

gerakannya tidak terpengaruh oleh aktivitas lain. Kondisi tersebut

menunjukkan telah terjadi suatu proses koordinasi yang baik antara

sistem saraf dan otot sehingga peserta didik dapat melakukan gerakan-

gerakan secara otomatis.

Gerakan otomatis dapat terjadi karena terjadinya hubungan yang

permanen antara reseptor dengan efektor. Gerakan otomatisasi dalam

mekanismenya tidak lagi dikoordinasikan oleh sistem saraf pusat,

melainkan pada jalur singkat pada sistem otonom. Semua gerakan

yang dilakukan peserta didik berjalan dengan lancar tanpa perlu

memikirkan lagi urutan gerakan yang harus dilakukan, namun

kemajuan tetap dimungkinkan sehingga keluwesan dan keunggulan

meningkat (Rahyubi, 2012: 274).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa dalam

proses pembelajaran motorik ada tiga tahapan belajar yang harus dilalui

oleh siswa untuk dapat mencapai tingkat keterampilan yang sempurna

(otomatis) yaitu: (1) tahap kognitif, (2) tahap latihan, dan (3) tahap

otomatis. Tiga tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara

berurutan, karena tahapan belajar gerak yang pertama menjadi prasyarat

tahapan belajar selanjutnya.
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B. Definisi dan Pengertian Senam

1. Definisi Senam

Istilah senam berasal dari bahasa inggris “Gymnastic” dalam bahasa

aslinya merupakan kata serapan dari bahasa Yunani “Gymnos” yang

berarti telanjang, sedangkan tujuan dari senam adalah meningkatkan daya

tahan tubuh, kekuatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, serta kontrol

tubuh (Mahendra, 2000: 7). Menurut Hidayat yang dikutip oleh Mahendra

(2002: 1) “kata Gymnastic tersebut dipakai untuk menunjukkan kegiatan

kegiatan fisik yang memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu

dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang”. Menurut Hidayat

yang dikutip oleh Mahendra (2002 : 2) “senam sebagai suatu latihan tubuh

yang dipilih dan dikonsrtuk dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan

terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan

kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan dan menanamkan nilai-

nilai mental spiritual”.

2. Pengertian Senam

Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa

gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian gerakan

fisik yang teratur, sedangkan penulis mengatakan, “Senam merupakan

latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun

sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara

keseluruhan dengan harmonis”. Sementara itu Peter H. Wener seperti yang

dikutip Mahendra (2002: 3) mengatakan senam sebagai bentuk latihan
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tubuh pada lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya

tahan, kekuatan, kelentukan, koordinasi, serta kontrol tubuh.

Berdasarkan beberapa pendapat dari uraian di atas penulis menyimpulkan

bahwa senam merupakan latihan tubuh yang disusun secara sistematis dan

berencana, yang diawali oleh gerakan dasar yang membangun pola gerak

lokomotor sekaligus manipulatif dengan tujuan membentuk dan

mengembangkan pribadi secara harmonis.

C. Senam Lantai

Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik, menurut Kurnia (2010:

110) ” senam dengan istilah lantai, merupakan gerakan atau bentuk latihan

yang dilakukan di atas lantai dengan beralaskan permadani atau sebangsanya

sebagai alat yang dipergunakan.” Bentuk-bentuk latihan dalam senam lantai

meliputi guling depan, guling belakang, kayang, splits, guling lenting , berdiri

dengan kepala, meroda dan lain sebagainya sedangkan Menurut Margono

(2000: 79) senam lantai yaitu latihan senam yang dilakukan di atas matras,

unsur-unsur gerakanya terdiri dari mengguling, meloncat, melompat, berputar

di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap

seimbang pada saat melocat ke depan atau ke belakang. Dari beberapa

pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa senam lantai adalah

bentuk latihan yang dilakukan beralaskan matras atau sejenis lainya sebagai

alat yang dipergunakan.
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D. Guling Lenting (Kip)

Menurut Kurniasari (2010 : 64) Guling lenting merupakan satu dari berbagai

macam kip (roll kip, head kip, ground kip). Kip adalah bentuk gerakan yang

pada hakekatnya “melemparkan” dan melentingkan titik berat badan setinggi-

tingginya. Sebagaimana diketahui bahwa titik berat badan berada di pusar,

Melakukan gerakan kip, membutuhkan kekuatan oto perut yang explosive,

yang memungkinkan dapat melemparkan kedua kaki sekaligus sehingga

seluruh badan terangkat ke atas.

Menurut Mahendra (2000: 44) adapun cara melakukan gerakan guling lenting

sebagai berikut:

b. Sikap Awal

Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus.

Dengan membungkukan badan, letakan kedua lengan di lantai kira-kira

satu langkah dari kaki. Kemudian, letakan tengkuk di antara kedua tangan

sambil mengambil sikap guling depan.

c. Pelaksanaan

Ketika posisi untuk guling depan tercapai, segeralah pesenam mengguling

ke depan. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki segera di

lecutkan ke depan lurus dibantu oleh kedua tangan mendorong badan

dengan menekan lantai. Lecutan ini menyebabkan badan lenting ke depan.

d. Sikap Akhir

Ketika layangan selesai, kedua kaki segera mendarat. Badan tetap

melenting dan kedua kaki lengan tetap terangkat lurus dan akhirnya berdiri

tegak.



26

Gambar 2.1. Gerakan Guling Lenting
(Sumber : Mahendra. 2000 : 45)

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Motorik

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran

motorik, antara lain faktor individu, lingkungan, peralatan atau fasilitas ,

dan pengajar (Rahyubi, 2012: 209). Faktor individu berkaitan dengan

potensi, bakat, kemampuan, dan kemauan seorang peserta didik. Faktor

lingkungan berkaitan dengan kondisi kondusif atau tidaknya tempat dan

lingkungan dimana peserta didik melakukan proses pembelajaran

motorik. Faktor peralatan dan fasilitas menyangkut tersedianya alat atau

sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran proses

pembelajaran motorik. Faktor pengajar adalah sejauh mana seorang

pengajar mampu memandu dan menciptakan suasana pembelajaran

sehingga proses pembelajaran motorik bisa berjalan dengan baik dan

sukses.

Jika keempat faktor di atas tidak tercukupi, maka kemungkinan besar

proses pembelajaran motorik di sekolah akan berjalan kurang lancar

sehingga hasilnya tidak maksimal. Empat faktor diatas saling berkaitan

dan saling mendukung untuk mewujudkan proses pembelajaran motorik

yang optimal.
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E. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk

menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Sadiman, dkk (2006:6)

menjelaskan bahwa kata media  berasal dari bahasa latin medium yang berarti

perantara atau penghantar. Jadi Media pembelajaran adalah  sesuatu yang

dipakai untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, motivasi dan perhatian siswa

sehingga terjadi proses pembelajaran.

Media  juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan

penyampaian pesan dan informasi yang disampaikan tenaga pendidik, baik itu

bisa memberikan dan meningkatkan perhatian siswa,maupun meningkatkan

kualitas pada proses pembelajaran. Selain itu media pembelajaran juga

digunakan siswa sebagai sarana untuk belajar mandiri, atau bersama dengan

siswa yang lainnya sebagai bentuk variasi dalam proses pembelajaran.

Media pembelajaran sendiri adalah salah satu komponen dari sumber belajar

yang mengandung materi berupa instruksional  yang dapat merangsang siswa

untuk belajar. AECT (Assosiation for Education Comunication and

Technology) dalam Sadiman, dkk (2006 :19) menjelaskan bahwa:

”Dengan masuknya berbagai pengaruh kedalam khazanah pendidikan seperti

ilmu cetak-mencetak, tingkah laku (behaviorisme), komunikasi, dan laju

perkembangan teknologi elektronik, media dalam perkembangannya tampil

dalam berbagai jenis format (modul cetak, film, televisi, film bingkai, film
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rangkai, program radio, komputer dan seterusnya)masing-masing dengan ciri-

ciri dan kemampuanya sendiri”.

Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan komponen dari

sistem instruksional baik itu berupa orang, pesan,latar,peralatan,teknik.

Sehingga fungsi media pembelajaran yang paling utama adalah sebagai alat

bantu dalam proses mengajar yang turut mempengaruhi dalam kondisi dan

lingkungan belajar yang diimplementasikan oleh guru .

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi

dan rangsangan belajar bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap

siswa.

Jadi penggunaan media pembelajaran pada bagian orientasi pencapaian dari

proses pembelajaran sangat membantu keefektifan pembelajaran dan

penyampaian isi dari pesan pembelajaran. Menurut Sadiman, dkk (2006)

media mempunyai kegunaan:

a. Dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalis

b. Bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya tangkap

c. Menimbulkan semangat belajar, hubungan langsung antara murid dengan

sumber belajar.

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan

visual, auditori & kinestetiknya.

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman &

menimbulkan persepsi yang sama.
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Kemampuan dan karakteristik masing-masing media perlu diperhatikan oleh

seorang guru agar mereka dapat memilih media mana yang paling sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Sebagai contoh media kaset audio,

merupakan media auditif yang mengajarkan topik-topik pembelajaran yang

bersifat verbal(bahasa asing).  Untuk pengajaran bahasa asing media ini tepat

karena, bila tanpa media sering terjadi ketidaktepatan

pengucapan,pengulangan dan sebagainya.Pembuatan media kaset audio ini

termasuk hal yang mudah,cukup dengan alat perekam dan narasumber yang

dapat berbahasa asing, sementara itu pemanfaatannya menggunakan alat yang

sama juga.

Untuk itu perlu dicermati daftar kelompok media instruksional menurut

Arsyad (2002) adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kelompok Media Instruksional

No Kelompok Media Media Instruksionl
1. Audio pita audio (rol atau kaset)

piringan audio
radio (rekaman siaran)

2. Cetak buku teks terprogram
buku pegangan/manual
buku tugas
buku lembar kerja

3. Audio-Cetak buku latihan dilengkapi kaset
gambar/poster (dilengkapi audio)

4. Proyek Visual Diam film bingkai (slide)
film rangkai (berisi pesan verbal)

5. Proyek Visual Diam dengan
Audio

film bingkai (slide) suara
film rangkai suara

6. Visual Gerak film bisu dengan judul (caption)
7 Visual Gerak dengan Audio film suara

video/vcd/dvd
8 Benda benda nyata

model tiruan (mock up)
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9 Komputer media berbasis computer
CAI (Computer Assisted Instructional)
CMI (Computer Managed
Instructional)

F. Multimedia

Multimedia adalah kumpulan dari beberapa media.

Multimedia merupakan kombinasi dari audio, data text, animasi, gambar,

video, dan interaksi dalam menyajikan informasi. Jadi multimedia

merupakan penyatuan dua atau lebih media komunikasi seperti teks, grafik,

animasi, audio dan video dengan ciri-ciri interaktif komputer untuk

menghasilkan satu tampilan yang menarik.

Menurut Arsyad (2002: 2) multimedia terdiri dari beberapa unsur diantaranya

teks, grafik, audio,video, dan animasi.

a. Teks

Teks adalah kombinasi huruf yang membentuk satu kalimat

yangmenerangkan atau membicarakan sesuatu topik dan topik ini dikenal

sebagaiinformasi berteks. Teks merupakan asas utama di dalam

menyampaikaninformasi.

b. Grafik

Grafik sebagai garis, lingkaran,kotak, bayangan, warna dan sebagainya

yang dibuat dengan menggunakanprogram grafis. Grafik menjadikan

penyampaian informasi atau tampilan lebihmenarik dan efektif. Grafik

merupakan rumusan data dalam bentuk visual.
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c. Audio

Audio didefinisikan sebagai semua jenis bunyi dalam bentuk digital

sepertisuara, musik, narasi dan sebagainya yang bisa didengar. Suara latar

atau kesanaudio dapat membantu di dalam penampilan atau penyampaian

data. Audiojuga meningkatkan daya tarik dalam suatu tampilan.

d. Video

Video adalah media yang dapat menunjukkan benda nyata. Video

menyediakan satu kaedah penyaluran informasi yang amat menarik dan

live.Video merupakan sumber atau media yang paling dinamik serta efektif

dalammenyampaikan sesuatu informasi. Video sebagai satu sumber

penyimpananinformasi dan sumber acuan yang efektif.

e. Animasi

Animasi merupakan satu teknologi yang membolehkan gambar bergerak

kelihatan seolah-olah hidup, dapat bergerak, beraksi dan berbicara.

Animasi berarti gerakan image atau video, seperti gerakan orang yang

sedang melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain.Informasi yang disajikan

melalui multimedia ini berbentuk dokumenyang hidup, dapat dilihat

dilayar monitor, atau ketika diproyeksikan ke layar lebarmelalui overhead

projector, dan dapat didengar suaranya, dilihat gerakannya(video atau

animasi).

Multimedia bertujuan untuk memberikan informasi dalam bentuk yang

menarik, mudah dimengerti, menyenangkan dan jelas. Informasi akan mudah

dimengerti karena banyak indera, terutama telinga dan mata digunakan untuk

menangkap informasi tersebut.
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Multimedia terdiri dua kategori, yaitu nonlinear (interaktif) dan movie

linear.Movie non linear dapat berinteraksi dengan aplikasi dari web yang lain

melalui tombol navigasi, pengisian form. Desainer web membuat movie non

linear dengan membuat tombol navigasi, animasi logo,animasi bentuk,

dengan sinkronisasi suara. Untuk movie linear pada prinsipnya sama dengan

movie non linear, tetapi dalam movie ini tidak ada penggabungan-

penggabungan seperti pada movie non linear hanya animasi-animasi

biasa.Definisi sistem multimedia dari terjemahan adalah sistem yang

pengolahannya dilakukan oleh komputer, ,manipulasi, perwakilan, integrasi,

penyimpanan dan komunikasi bagi data yang dikodekan melalui media

analog (time-dependent) menjadi media digital (time-independent).

Umumnya terdapat empat ciri utama sistem multimedia yaitu : system

multimedia berbasis komputer, unsur-unsur multimedia diintegrasikan, data

yangdisampaikan adalah secara digital, antarmuka kepada pengguna adalah

interaktif.

Pengertian multimedia interaktif adalah mengintegrasikan teks,gambar, suara,

video ke dalam sistem penyajian informasi yang saling-taut(interlinked) dan

menyediakan sarana interaksi antara sajian informasi dengandan

penggunanya melalui antarmuka-pengguna (user interface).

Konsep sederhana dari media pembelajaran interaktif adalah sebagai alat

bantu pembelajaran yang didalamnya membutuhkan interaksi dengan

pengguna. Dengan kata lain, perangkat lunak membutuhkan respon dari

pengguna dan merespon balik kepada pengguna tersebut. Program yang
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dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh

pembelajar. Sehingga pada waktu seorang selesai menjalankan sebuah

program dia akan merasa telah belajar sesuatu. Dengan demikian fungsi

multimedia interaktif menyajikan bentuk multimedia yang bersifat interaktif

dan menarik.Multimedia diartikan sebagai lebih dari satu media. Arti

multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai macam

kombinasi grafis, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini

merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan

informasi, pesan, atau isi pelajaran. Konsep penggabungan ini dengan

sendirinya memerlukan beberapa jenis peralatan perangkat keras yang

masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya sebagaimana biasanya,

dan komputer merupakan pengendali seluruh peralatan itu. Multimedia

bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan,

menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Multimedia berbasis komputer ini

sangat menjanjikan untuk penggunannya dalam bidang pendidikan.

Interaktif berarti bersifat saling mempengaruhi. Artinya antara pengguna

(user) dan media (program) ada hubungan timbal balik, user memberikan

respon terhadap permintaan/tampilan media (program),kemudian dilanjutkan

dengan penyajian informasi/konsep berikutnya yang disajikan oleh media

(program) tersebut. User harus berperan aktif dalam pembelajaran berbantuan

komputer ini.Kegiatan pembelajaran dengan bantuan komputer yang dikenal

dengan Computer Based Instruction (CBI) merupakan istilah untuk segala

kegiatan belajar yang menggunakan komputer, baik sebagian maupun

seluruhnya. Ada dua macam pembelajaran berbasis komputer (CBI), yaitu
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Computer Assisted Instruction (CAI) dan Computer Managed Instruction

(CMI).

Penggunaan komputer dalam pendidikan tentu menuntut pendidikan guru

yang mempunyai kompetensi mengajar dengan alat teknologi pendidikan

modern.

G. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang bidang

kajiannya menyentuh beberapa poin dari penelitian yang akan dikembangkan

peneliti. Penelitian yang relevan bertujuan untuk menghindari kajian

penelitian yang sama agar tidak terjadi pelagiat. Penelitian yang relevan

dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jumesam (2010) dengan judul “Pengembangan Model Pembelajaran

Motorik Untuk Anak SD” (Tesis Pascasarjana UNY Prodi Ilmu

Keolahragaan). Metode penelitian yang dipergunakan adalah research and

development. Pada penelitian tersebut diperoleh langkah-langkah

pembelajaran dengan cara bermain yang terdiri atas motivation, ask,

hypothesis, investigate, create, disscus dan reflect. Pada permainan

penanda terjadi respon yang positif anak terhadap pembelajaran Penjaskes.

Relevansi penelitian tersebut adalah sama-sama mengembangkan model

pembelajaran motorik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Dwi Andriyani (2011) dengan judul

“Model Permainan Aktivitas Jasmani yang Terintegrasi bagi siswa taman
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kanak-kanak” (Tesis Pascasarjana UNY Prodi Ilmu Keolahragaan).

Metode penelitian yang dipergunakan adalah research and development.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuridin Widya Pranoto (2014) dengan

judul “pengembangan model pembelajaran motorik kasar siswa taman

kanak-kanak kelompok a” (Tesis Pascasarjana UNY Prodi Ilmu

Keolahragaan). Metode penelitian yang dipergunakan adalah research and

development.

H. Kerangka Berpikir

Dalam menyelesaikan suatu masalah harus melihat dari berbagai sudut

pandang. Peninjauan dari berbagai sudut pandang dilakukan dari hal-hal

terkecil sampai hal-hal yang besar. Peninjauan berfungsi untuk memahami

konsep permasalahan dan menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk

memudahkan melihat permasalahan diperlukan suatu kerangka pikir yang

jelas. Dengan kerangka pikir yang jelas dapat diketahui gambaran-gambaran

permasalahan dan konsep penanganan masalah.

Media pembelajaran audio-visual dapat menambah motivasi siswa dalam

mempraktikan gerakan guling lenting Analisis kebutuhan yang telah

dilakukan menunjukkan bahwa siswa membutuhkan media pembelajaran

yang menarik dan menyenangkan. kegiatan inti pembelajaran dilakukan

dengan mempelajari materi gerakan guling lenting melalui media

pembelajaran audio-visual yang dapat diperlambat dan diulang-ulang

sehingga siswa dapat memahami gerak dasar guling lenting dari sikap awal,

melayang di udara dan sikap akhir. Penggunaan media pembelajaran ini pada
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fase konfirmasi memungkinkan siswa untuk mempelajari kembali materi, lalu

dengan tambahan mengenai materi yang dipelajari akan membantu siswa

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.

Kemudian, media pembelajaran ini memungkinkan untuk memotivasi siswa

upaya melakukan gerakan guling lenting. Media pembelajaran juga haruslah

mudah digunakan pengguna. Selain itu, media pembelajaran gerak dasar

guling lenting harus menarik agar siswa tidak bosan dalam proses

pembelajaran .

Berdasarkan asumsi tersebut maka tergambarlah kerangka pikir, adapun

gambaran kerangka pikir pengembangan media pembelajaran gerak dasar

guling lenting adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
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