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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi hampir setiap 

orang. Namun istilah ini mengandung  arti yang berbeda pada individu yang 

berbeda. Ada yang memahami pendidikan sebagai latihan, ada pula yang yang 

mengartikannya sebagai sejumlah pengalaman yang memungkinkan orang 

untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru yang lebih baik. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. 

 

Pandangan dari John Dewey dalam Suherman dan Mahendra (2001:1), 

mendefinisikan “Pendidikan sebagai penataan ulang atau rekonstruksi aneka 

pengalaman dan peristiwa yang dialami dalam kehidupan individu sehingga 

segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan bermakna”. Pengertian 

tersebut mengandung makna bahwa pendidikan merupakan segala pengalaman 

yang didapatkan seseorang baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat, yang nantinya dalam proses pengalaman tersebut terdapat suatu 

pelajaran untuk direnungkan agar proses kehidupan ke depannya akan lebih 

terarah. 

Definisi pendidikan jasmani yang dikemukakan oleh Pangrazi dan Daure 

dalam Suherman dan Mahendra (2001:6), “Pendidikan jasmani merupakan 

bagian dari program pendidikan umum yang memberi kontribusi, terutama 

melalui pengalaman gerak, terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh. Pendidikan jasmani di definisikan sebagai pendidikan 

gerak dan pendidikan melalui gerak, dan harus dilakukan dengan cara-cara 

yang sesuai dengan definisi tersebut”. 
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Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani (penjas) ciri utama 

bahwa siswa melakukan efisiensi dan efektifitas belajar dapat diamati dari : 

a. Adanya perubahan hasil belajar yang mengarah pada tujuan 

pembelajaran penjas 

b. Kecenderungan siswa untuk tetap aktif dalam belajar, dalam hal ini 

adalah waktu aktif belajar atau berlatih (WAB) 

Penjas dalam KTSP (2007) pada hakekatnya adalah proses pendidikan 

yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara 

organic romuskular, perseptual, kognitif, social, dan emosional yang 

direncanakan secara sistematis dan terstruktur di dalam KTSP dipaparka 

tujuan penjas yaitu : 

(1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. (2) 

meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan siskis yang lebih 

baik. (3) meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. (4) 

meletakan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-

nilai yang terkandung didalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. (5) mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung 

jawab, kerjasama, prcaya diri, dan demokratis. (6) mengembangkan 

keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, oranglain dan 

lingkungan. (7) memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di 

lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan 

fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, trampil, serta 

memilki sikap yang positif.  

Melihat dari rumusan tujuan penjas tersebut, bahwa perubahan perilaku 

yang diharapkan terjadi setelah proses belajar mengajar (TBM) sangatlah 

kompleks, salah satunya yaitu diharapkan siswa dapat memiliki produktivitas 

dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran penjas.  

Menurut Moston M (2008, hlm.9) “two basic human capacities are 

reflected within the structure of the spectrum. The capacity for 

reproduction and the capacity for production. All human beings have, in 

varying degrees, the capacity to reproduce known knowledge, replicate 

models, and practice skills. All human beings have the capacity to produce 

a range of ideas, all have the capacity to venture into the new, thus 

providing  the opportunity to tap the yet unknown.”. 

 

Jika dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut “ Jadi kapasitas dasar 

manusia tercermin pada struktur spectrum, kapasitas untuk reproduksi dan 
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kapasitas untuk produksi. Seluruh manusia memilikinya, dalam tahapan yang 

berbeda-beda. Kapasitas untuk memproduksi disebut pengetahuan, 

mereplikasikan contoh, dan berlatih keahlian. Seluruh manusia memiliki 

kapasitas untuk memproduksi berbagai ide, semua memiliki kapasitas untuk 

menjelajahi hal baru, sehingga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan 

sesuatu yang belum diketahui.” 

Dapat disimpulkan bahwa dalam produksi itu tidak terpaku pada suatu ide, 

tetapi dapat berkembang menjadi beberapa ide yang kemudian diaplikasikan 

untuk menghasilkan hal baru. Aplikasinya yaitu ketika dalam proses 

pembelajaran penjas, guru dapat menentukan gaya mengajar berdasarkan 

pertimbangan mengenai pembelajaran apa yang akan diberikan, jadi guru 

tersebut tidak terpaku ke salah satu gaya mengajar saja, melainkan dia bisa 

mengembangkan kemampuan yang dia miliki untuk menciptakan inovasi-

inovasi baru. Dengan kata lain produksi ialah tolak ukur dari hasil belajar 

siswa.  

Adapun senam lantai adalah  merupakan aktivitas fisik yang dapat 

membantu mengoptimalkan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam 

sangat sesuai untuk mendapat penekanan di dalam program pendidikan 

jasmani, terutama karena tuntutan fisik yang dipersyaratkannya, seperti 

kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Disamping itu, senam 

juga menyumbang pengaruh besar pada perkembangan gerak dasar 

fundamental yang penting bagi aktivitas fisik cabang olahraga lain, terutama 

dalam hal bagaimana mengatur tubuh secara efektif dan efisien. 

Senam merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris yaitu 

gymnastic, atau dalam bahas belanda gymnastiek. Gymnastics merupakan 

bahasa serapan dari bahasa yunani gymnos, yang berarti telanjang. Mengenai 

hal ini Hidayat (1995) dalam Mahendra (2001:1), mengemukakan bahwa : 

“kata gymnastiek tersebut dipakai untuk menunjukan kegiatan-kegiatan fisik 

yang memerlikan keleluasaan gerak sehingga dilakukan dengan telanjang atau 

setengah telanjang”. Hal ini bisa terjadi karena teknologi teknologi pembuatan 

bahan pakaian belum semaju sekarang sengingga belum memungkinkan 

membuat pakaian yang bersifat lentur mengikuti gerak pakainya.  
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Kata gymnast atau gymnastic pada saat ini mengandung arti yang 

demikian, tidak terbatas pada pengertian seperti yang di kenal pada saat ini 

kata tersebut merujuk pada kegiatan-kegiatan olahraga seperti gulat, atletik, 

serta bertinju. Seiring dengan perkembangan jaman, akhirnya makna dari kata 

gymnastic semakin menyempit dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak 

mudah mendefinisikan kata senam, karena dalam kekhususan yang di 

kandungnya terdapat keleluasaan makna yang ingin dicakup, sesuai dengan 

perkembangan berbagai aliran dan jenis senam yangterjadi pada saat ini. 

Hidayat (1995), dalam Mahendra (2007:8), mencoba mendefinisikan senam 

sebagai : “…suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk dengan sengaja, 

dilakukan secara sadar, dan terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan 

meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan ketrampilan, dan 

menanamkan nilai spiritual”. 

Dari pengertian tersebut, menjelaskan bahwa senam merupakan suatu 

bentuk latihan tubuh yang dilakukan secara sistematis pada lantai atau pada 

alat yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 

mengembangkan ketrampilan, meningkatkan daya tahan, kekuatan, 

kelentukan, kelincahan, koordinasi, dan control tubuh serta menenmkan nilai-

nilai spiritual. 

Salah satu jenis senam yang dipelajari disekolah yaitu senam lantai. 

Senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas matras, unsur gerakannya 

terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu saat 

meloncat ke depan atau ke belakang. Roll depan merupakan salah satu dari 

beberapa keterampilan senam lantai. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, 

khususnya materi senam lantai, siswa SMP mungkin sudah tidak asing lagi 

dengan materi senam lantai yang salah satu tugas gerak yang dipelajarinya 

adalah roll depan. 

Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa gerakan roll depan merupakan 

gerakan yang dilakukan diatas matras dengan gerakan badan mengguling ke 

depan mulai tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. 

Cara melakukannya yaitu sikap awal sikap jongkok kemudian kedua telapak 

tangan menyentuh matras lalu dagu mengenai dada, setelah melakukan sikap 
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awal, kemudian dilanjutkan dengan gerakan, caranya yaitu kaki diluruskan, 

berat badan pindah ke lengan, letakan pundak hingga badan, mengguling 

diikuti kedua kaki hingga badan berguling. Pada sikap akhir kedua mendarat, 

kedua tangan memegang lutut serta melakukan posisi jongkok. Jika roll depan 

diajarka dengan teknik yang benar, maka itu akan mengembangkan orientasi 

ruang gerak pada diri anak, dan menjadi tahapan pembelajaran untuk 

keterampilan lainnya. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah 

keadaan yang terjadi, pendidikan jasmani dikesampingkan oleh para siswa. 

Mereka lebih aktif berpartisipasi dalam hal akademik lainnya. Keadaan ini 

disebabkan oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu terbatasnya kreatifitas 

pendidik dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan jasmani, 

sehinga siswa terlihat malas karena mereka lebih banyak duduk dalam proses 

pembelajaran. Hal ini di dukung saat peneliti mengamati siswa di SMP Negeri 

6 Cimahi pada saat melakukan observasi awal, siswa di SMP ini senang ketika 

guru tidak memberikan materi jadi siswa dibebaskan bermain, tetapi ketika 

guru memberikan materi mereka tidak mendengarkan guru malah asik 

mengobrol dengan temannya bahkan ada yang duduk. Selain itu kreatifitas 

pendidik juga terbatas sehingga mereka bosan dengan cara guru mengajar 

yang dimana siswa diberikan pemahaman teori dan gerakan-gerakan teknik 

dasar secara terpisah dan memberikan siswa intruksi untuk melakukan gerakan 

teknik dasar secara berulang-ulang. Dengan model pembelajaran seperti ini 

biasanya siswa mengalami kejenuhan dan mengeluh karena mereka akan 

banyak mengalami kesulitan, sehingga dapat menyita waktu proses 

pembelajaran penjas,hal ini perlu dicarikan jalan keluar dengan memanfaatkan 

model pembelajaran yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

membuat siswa lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

salah satunya model pembelajaran kooperatif antara lain tipe Jigsaw, tipe 

Think Pair Share (TPS), tipe Numbered Head Together (NHT), Teams Games 

Tournament (TGT), dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, penulis memilih model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT yang mempunyai ciri khas games dan tournament ini menciptakan warna 
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yang positif di dalam kelas karena kesenangan para siswa terhadap permainan 

tersebut (Steve Parson dalam Slavin, (2008:167). Salah satu materi 

pembelajaran yang terdapat dalam silabus SMP/MTS yaitu senam lanatai. 

Materi ajar tersebut merupakan materi yang cukup sulit dan membuat siswa 

bosan dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah yang sering 

ditemukan pada saat melakukan proses pembelajaran senam lantai, penulis 

menerapakan model kooperatif tipe TGT agar mempermudah siswa dalam 

mempelajari pembelajaran senam lantai.  

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang menerapkan model pembelajaran kooperatif 

(tipe (Team Games Tournamen) TGT) untuk meningkatkan kemampuan 

produksi siswa dalam menciptakan variasi roll depan pada pembelajaran 

senam lantai di SMP Negeri 6 Cimahi.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan 

yang terjad di dalam pembelajaran aktivitas senam lantai di SMPN 6 CIMAHI 

dapat di identifikasi sebagai berikut : 

1. Kemampuan motorik siswa yang bervariasi, yaitu kemempuan motoric 

tinggi, sedang, dan rendah, sehingga WAB siswa juga bervariasi, bagi 

siswa yang memiliki kemampuan motorik tinggi mungkin tidak akan 

terlalu banyak melakukan kesalahan dalam tugas gerak yang 

diinstruksikan oleh guru penjas dibanding dengan siswa yang memiliki 

kemampuan motoric sedang dan rendah yang lebih besar kemungkinannya 

untuk melakukan kesalahan dalam tugas geraknya sehingga membutuhkan 

pengulangan tugas gerak lebih banyak. 

2. Minat siswa yang bervariasi, yaitu minat tinggi dan rendah, sehingga 

WAB siswa juga bervariasi, bagi siswa yang memiliki minat tinggi 

mungkin akan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran aktivitas 

senam lantai roll depan sampai jam pelajaran penjas berakhir, 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki minat rendah. 
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3. Pembelajaran roll depan pada tingkat sekolah SMP/MTS kurang diminati 

oleh siswa, karena pembelajaran yang memerlukan tingkat keberanian 

yang lebih. Mengakibatkan siswa menjadi merasa takut untuk melakukan 

tugas gerak yang diberikan dan akhirnya hasil belajar siswa pun menjadi 

tidak memuasakan. 

4. Pengajaran yang monoton dan kurangnya guru melakukan inovasi dalam 

memberikan materi yang membuat siswa takut untuk melakukan tugas 

gerak yang mereka anggap sulit menjadi suatu kendala terhadap 

pencapaian tujuan belajar. 

5. Fasilitas pembelajaran penjas khususnya dalam pembelajaran aktivitas 

senam lanatai yang minim mengakibatkan siswa lebih banyak berdiam diri 

daripada melakukan pembelajaran aktivitas senam lantai roll depan. 

6. Lingkungan pembelajaran yang kurang kondusif karena lapangan olahraga 

yang dipakai sebagai tempat lalulalang aktivitas masyarakt sekolah, 

sehingga siswa kurang fokus dalam pembelajaran aktivitas senam lantai 

roll depan. 

  

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi di atas, maka permasalahan yang dikaji pada 

penelitian ini difokuskan pada penerapan model kooperatif dalam 

meningkatkan kemampuan produksi siswa dalam menciptakan variasi senam 

lantai di SMP Negeri 6 Cimahi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah dengan penerapan model pembelajran kooperatif tipe TGT  dapat 

meningkatkan produksi roll depan pada siswa kelas VIII? 

2. Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat 

meningkatkan variasi roll depan pada siswa kelas VIII? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini mungkin merupakan titik pijak untuk 

merealisasikan pesan yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan 

secara jelas. Dalam penelitian ini pun perlu adanya tujuan yang berfungsi 

sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti 

dapat bekerja secara terarah dalam mencarai data sampai pada tingkat 

pemecahannya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :   

1. Untuk mengetahui apakah dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT  dapat meningkatkan    produksi roll depan pada siswa 

kelas VIII. 

2. Untuk mengetahui apakah dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan variasi roll depan pada siswa 

kelas VIII. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori pembelajaran 

PJOK yang sudah ada dan menyempurnakannya terkait dengan proses roll 

depan pada pembelajaran aktivitas senam lantai di SMP Negeri 6 Cimahi. 

 

2. Secara Praktis  

Penelitian tindakan kelas ini diharapkn dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi yang besar bagi semua pihak yang terkait mengenai masalah 

proses roll depan pada pembelajaran aktivitas senam lantai di SMP, 

diantaranya : 

a. Bagi guru : Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternative di dalam 

memilih model-model pembelajaran. 

b. Bagi siswa : meningkatkan keaktifan, dan cara berfikir secara ilmiah, 

kreatif.  

c. Bagi sekolah : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran PJOK di sekolah. 
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d. Bagi peneliti : Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan dan 

mengembangkan model pembelajaran PJOK khususnya di tingkat 

SMP. 

 


