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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan manusia melalui 

bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan salah satu bagian 

pendidikan yang sangat berperan penting dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

pembelajaran secara keseluruhan. Secara spesifik pendidikan jasmani merupakan 

pendidikan yang mengutamakan aktivitas gerak tubuh yang didalamnya 

terkandung banyak tujuan. 

Pendidikan dapat dilakukan disegala tempat, baik di lingkungan keluarga, 

masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan formal bagi anak, selain di lingkungan sekolah, Pada lingkungan ini 

anak mampu mengembangkan kemampuan dalam belajarnya. Pendidikan di 

lingkungan keluarga dan masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam 

pengembangan sumber daya siswa. Pendidikan sekolah dilaksanakan secara 

teratur dan sistematis, salah satu yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran 

setiap anak berbeda-beda, sekolah memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan dirinya, sekolah memberikan pendidikan kepada siswa melalui 

penguasaan materi ilmu pengetahuan yang menuju terbentuknya kepribadian 

seutuhnya. Siswa dikatakan tuntas ketika dalam proses pembelajaran didalam 

sekolah apabila siswa dapat berhasil menguasai materi pembelajaran tertentu, 

salah satunya pembelajaran tentang guling belakang. 
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Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

Guru diharapkan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya : faktor siswa, 

faktor materi, faktor sarana dan prasarana, serta faktor penilaian.Dalam prosesnya 

guru hendaknya mengajarkan berbagai gerak dasar, strategi permainan dan 

olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, dan kerjasama) serta 

pembiasaan pola hidup sehat.  

Tujuan mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

menurut Depdiknas (2004:4) adalah: (1) Mampu mempertahankan dan 

meningkatkan tingkat kebugaran jasmani yang baik, serta mampu mendesain 

program latihan kebugaran jasmani yang aman sesuai dengan latihan. (2) 

Memajukan kompetensi untuk melakukan gerakan yang efisien, memiliki 

keterampilan teknis dan taktis serta pengetahuan yang memadai untuk melakukan 

paling tidak satu jenis aktivitas jasmani olahraga. (3) Mendemonstrasikan gaya 

hidup aktif dan gemar melakukan kegiatan jasmani secara reguler. (4) 

Menghormati hubungan dengan orang lain karena berpatisipasi dalam kegiatan 

olahraga, menghargai kegiatan olahraga yang mengarah kepada pemahaman yang 

universal dan multi budaya serta memiliki kegembiraan karena mengikuti 

olahraga secara reguler. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), merupakan salah satu 

pedoman yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk menyiapkan peserta didik 

kearah yang lebih baik. KTSP merupakan sebuah dokumen yang akan 

diimplementasikan sebagai panduan proses pembelajaran, baik di kelas maupun di 

luar kelas. Pembelajaran hendaknya berlangsung secara efektif dan efisien yang 
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mampu membangkitkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Para pendidik 

hendaknya mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan bagi peserta didik.  

Olahraga untuk pendidikan yang dijalankan di sekolah-sekolah dikenal 

dengan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari 

pendidikan secara keseluruhan. Ini berarti bahwa pendidikan jasmani dapat 

memberikan sumbangan atau kontribusi yang sangat berarti terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia, sehingga diperlukan pembinaan 

pendidikan jasmani secara benar dan berkesinambungan baik di lingkungan 

sekolah maupun di masyarakat. 

Pendidikan jasmani di sekolah bertujuan untuk memupuk bakat dan minat 

siswa dilingkungan sekolah, dengan harapan agar siswa dapat belajar secara 

optimal. Untuk mencapai pembelajaran yang optimal memerlukan langkah-

langkah pembinaan yang sistematis dan sistemik, antara lain dengan 

mensosialisikan program pembinaan dan pemanduan bakat sejak usia dini (usia 

anak sekolah). Karena itu peran pendidikan jasmani dilingkungan sekolah perlu 

ditingkatkan baik ditingkat SD, SMP, maupun SMA.  

Munasifah ( 2008: 1-2) Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada 

dasarnya merupakan bagian menyeluruh dari sistem pendidikan, yang bertujuan 

untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir 

kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral 

melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan. Namun di dalam 

penyelenggaraannya berkesinambungan merupakan suatu proses pembinaan 
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manusia yang berlangsung seumur hidup. Peranan pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan adalah sangat penting, yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga yang dilakukan secara 

sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, 

sekaligus membentuk gaya hidup sehat, dan aktif sepanjang hayat.  

Senam lantai merupakan salah satu bagian dari senam artistik. 

Dikatakan senam lantai karena seluruh keterampilan gerakan dilakukan pada 

lantai yang beralaskan matras tanpa melibatkan alat lainnya. Luas lantai yang 

digunakan dalam kejuaraan senam adalah 12 x 12 meter persegi dengan 

tambahan 1 meter disetiap sisinya sebagai pengaman. 

Olahraga senam lantai adalah salah satu cabang olahraga yang 

mengandalkan aktivitas seluruh anggota badan, baik untuk olahraga sendiri 

maupun untuk cabang olahraga lain. Senam lantai mengacu pada gerak yang 

dikerjakan dengan kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap bagian anggota 

tubuh dari kemampuan komponen motorik atau gerak seperti kekuatan, kecepatan, 

keseimbangan, kelentukan, kelincahan, dan ketepatan.  

Guling belakang adalah gerakan dimulai sikap berdiri tegak membelakangi 

arah gerakan, dengan kedua tangan hendak duduk di lantai dengan kaki lurus 

disusul pantat, gerakan kebelakang diteruskan mengangkat kedua kaki sehingga 

badan berguling ke punggung, bersamaan dengan mengguling kebelakang, 

pindahkan tangan ke samping telinga dengan telapak tangan menghadap 

kebelakang, segera tubuh dijatuhkan kebelakang, diteruskan dengan mengangkat 
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kaki bersamaan dengan datangnya kepala, kedua lutut ketika berada diatas muka, 

dorong kedua tangan kelantai dibantu lecutan kaki kelantai hingga posisi terbalik, 

dorong kedua kaki untuk kembali kesikap semula. 

Pembelajaran senam di sekolah menengah pertama bertujuan memperkaya 

pengalaman  gerak sebanyak-banyaknya serta meningkatkan kesegaran jasmani  

para peserta didik. Salah satu komponen yang diajarkan adalah guling belakang. 

Pada materi ini siswa diharapkan mampu melakukannya dalam teknik yang benar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 10-14 mei 

2016 terhadap guru pendidikan jasmani di Mts Mambaul Ulum yaitu kurangnya 

minat sisawa dalam mengikuti pembelajaran penjas, khususnya senam lantai 

guling belakang dan sebagian siswa belum mampu melakukan guling belakang 

dengan baik, karena metode yang digunakan guru penjas adalah metode mengajar 

eksplorasi sehingga sangat sulit dicerna oleh siswa.  Hasil observasi dengan siswa 

menunjukkan bahwa siswa mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran 

dengan gaya yang diberikan oleh guru, siswa tidak mampu menemukan 

kesepakatan dalam proses pembelajaran sehingga muncul pertentangan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran tersebut. Ditinjau dari tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, siswa tidak akan mampu berkembang secara 

maksimal jika dalam proses pembelajaran masih terjadi hal-hal tersebut. 

Gaya belajar yang masih digunakan guru tersebut yaitu menggunakan 

gaya belajar eksplorasi. Kelemahan dari gaya belajar tersebut yaitu gaya mengajar 

yang berpusat pada siswa, guru hanya memberikan tugas gerak yang 



6 
 

 
 

memungkinkan peserta didik untuk bergerak bebas melakukan tugas sesuai yang 

mereka inginkan. Guru hanya memberi sedikit arahan.  

Pada saat guru menyampaikan pembelajaran senam guling belakang 

dengan gaya eksplorasi banyak siswa yang tidak melakukan apa yang 

diinstruksikan oleh guru maupun apa yang telah diinstrumenkan oleh guru, siswa 

lebih memilih bermain sendiri dengan temannya dari pada mengikuti intruksi 

guru, siswa tidak mampu menyerap pengetahuan yang diberikan sehingga  secara 

emosional siswa menolak dan merasa jenuh dengan proses yang dilakukan. Hal 

ini jika terjadi maka tujuan yang akan dicapai tidak sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan. Peneliti tertarik bagaimana memberikan metode mengajar yang 

tepat untuk meningkatkan minat siswa dan memperbaiki hasil belajar. Belajar 

dengan menggunakan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa sesuai apa yang diharapkan. 

 Pembelajaran penjasorkes selama ini, siswa hanya melakukan apa yang 

diperintahkan oleh guru.  Pembelajaran hanya di mulai dari pemanasan kemudian 

praktik dan berakhir pendinginan tanpa pernah diberikan penjelasan materi 

terlebih dahulu. Siswa merasa bosan dan hanya melakukan gerak seperti apa yang 

guru ajarkan tanpa mengetahui gerakan tersebut salah atau benar dan sebagian 

siswa masih ada yang takut saat melakukan praktik roll belakang, sehingga 

kegiatan pembelajaran olahraga hanya monoton, membosankan dan kemampuan 

siswa kurang maksimal. 

Situasi ini harus ditanggapi serius oleh guru untuk menciptakan suatu 

lingkungan pembelajaran olahraga aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang 
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bertujuan untuk melatih kemampuan pola pikir dan kemampuan gerak olahraga 

agar siswa dapat menguasai materi dan praktik secara benar dan tepat. Proses 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dapat tercipta apabila 

siswa berperan aktif di dalamnya. Guru harus merencanakan pembelajaran yang 

efektif dan dapat meningkatkan kemampuan pola pikir dan gerak olahraga. Untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan pola pikir dan gerak olahraga siswa 

diperlukan suatu pembelajaran olahraga yang mampu menumbuhkan kemampuan 

tersebut. Salah satu pembelajaran olahraga yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan pola pikir dan gerak olah raga adalah pembelajaran 

menggunakan gaya mengajar yang berbeda yaitu gaya mengajar komando dan 

resiprokal. 

Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada 

guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek 

pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap 

pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Pada 

dasarnya gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan lazimnya, 

gaya itu dimulai dengan penjelasan tentang teknikbaku, dan kemudian siswa 

mencontoh dan melakukannya berulang kali. 

Sedangkan gaya resiprokal diorganisir dan dikondisikan dalam peran-

peran tertentu (dibagi menjadi dua kelompok), ada peserta didik/siswa yang 

berperan sebagai pelaku, dan sebagai observer (pengamat) terhadap aktivitas yang 

dilakukan oleh kelompok pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. Kelompok 

siswa yang bertindak sebagai observer mengamati tampilan/aktivitas yang 
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dilakukan oleh temannya (pelaku) dengan membawa lembar observasi (lembar 

pengamatan) yang telah disusun oleh guru, selanjutnya observer tersebut 

mengevaluasi tampilan dari temanya yang bertindak sebagai pelaku. Dalam hal ini 

evaluasi dilakukan oleh peserta didik/siswa sendiri secara mandiri dan bergantian. 

Melalui upaya mengevaluasi aktivitas temannya tersebut, diharapkan siswa juga 

mampu mengetahui konsep pelaksanaan gaya resiprokal yang benar, karena setiap 

siswa akan berperan sebagai observer (pengamat). 

Penggunaan gaya mengajar yang berbeda siswa disuruh memperhatikan 

bagaimana cara melakukan gerakan yang benar dan melakukan praktik setelah 

melihat materi yang diberikan dari gaya mengajar tersebut. Diharapkan setelah 

melakukan gaya mengajar yang didiberikan, siswa dapat melakukan praktik 

dengan cara yang benar dan dapat mengurangi kesalahan gerak seperti melakukan 

praktik sebelum diberikan materi dengan gaya mengajar komando dan resiprokal. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan Judul “Pengaruh Gaya Mengajar Komando Dan Resiprokal 

Terhadap  Hasil Belajar Guling Belakang Siswa Kelas VIII Mts Manbaul Ulum”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat diidentifikasi 

masalah yang akan diteliti adalah : 

a) Siswa kurang memperhatikan pembelajaran guling belakang 

b) Pembelajaran yang masih menggunakan gaya belajar eksplorasi, 

mengakibatkan siswa jenuh dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran 

senam guling  belakang. 
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c) Siswa belum mampu melakukan guling  belakang dengan benar. 

d) Guru belum pernah menerapkan gaya belajar resiprokal atau gaya belajar 

komando 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini mengingat luasnya permasalahan 

dan dengan mempertimbangkan segala keterbatasan penulis dan banyak teknik 

dasar dalam senam lantai, maka penulis membatasi pada salah satu permasalahan 

yaitu perbedaan gaya mengajar senam lantai khususnya pada gerakan senam 

guling belakang  siswa kelas VIII MTs Manbaul Ulum. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

permasalahan yang akan dijadikan bahan kajian penelitian ini adalah  

a) Adakah ada pengaruh gaya mengajar komando terhadap kemampuan guling 

belakang pada siswa kelas VIII MTs Manbaul Ulum? 

b) Adakah ada pengaruh gaya mengajar resiprokal terhadap kemampuan guling 

belakang pada siswa kelas VIII MTs Manbaul Ulum? 

c) Adakah perbedaan antara gaya mengajar komando dan resiprokal terhadap 

kemampuan guling belakang pada sisawa kelas VIII MTs Manbaul Ulum? 

1.5 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui adanya pengaruh gaya mengajar komando terhadap 

kemampuan guling belakang siswa kelas VIII MTs Manbaul Ulum. 

b) Untuk mengatahui adanya pengaruh gaya mengajar resiprokal terhadap 

kemampuan guling belakang siswa kelas VIII MTs Manbaul Ulum. 
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c) Untuk mengatahui pengaruh yang lebih baik antara gaya mengajar komando 

dan resiprokal terhadap kemampuan guling belakang siswa kelas VIII MTs 

Manbaul Ulum. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

a) Manfaat Teoritis 

Dapat menambah refrensi tentang pembelajaran senam lantai di 

sekolah tingkat lanjutan pertama khususnya pada materi guling belakang.  

b) Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

Dapat digunakan sebagai masukan dan pembelajaran yang berharga 

serta dapat digunakan sebagai motivasi siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran senam lantai, khususnya guling belakang. 

2) Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai masukan dan pembelajaran yang berharga 

dalam memotivasi siswa dalam proses pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah. 

3) Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam cabang 

olahraga senam dan memberikan metode-metode pembelajaran untuk 

meningkatkan efektivitas proses pembelajaran penjasorkes. 

4) Bagi peneliti 
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Hasil penelitian akan menjadikan input penelitian lain untuk 

mengadakan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang karena 

sebuah dunia pendidiikan akan sering berubah seiring perkembangan 

zaman. 


