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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani dalam pendidikan dasar merupakan sebuah konsep 

pendidikan yang bertujuan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kinerja 

fisik anak usia sekolah dasar. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tak 

dapat dipisahkan dari pendidikan manusia secara keseluruhan dalam 

hidupnya.Oleh karena itu, pendidikan jasmani memiliki peran penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental manusia. 

Pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan aspek psikomotor 

siswa.Oleh karena itu, bila pendidikan jasmani dilaksanakan dan dikembangkan 

sebagaimana mestinya oleh pelaku pendidikan, maka pendidikan jasmani dapat 

menjelma menjadi suatu konsep pendidikan yang mampu memberikan siswa 

pengalaman gerak dan penerapan pelbagai nilai-nilai pendidikan yang dapat 

menunjang kesehariannya dalam melakukan aktivitas.Dengan demikian, tidaklah 

salah bila pendidikan jasmani dikatakan sebagai senjata yang ampuh untuk 

mencapai tujuan pendidikan seutuhnya bagi bangsa Indonesia.Tujuan pendidikan 

jasmani selaras dengan tujuan umum pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan 

bagian dari proses pendidikan yang tak terpisahkan. Melalui pendidikan jasmani 

peserta didik tidak hanya akan memperoleh manfaat yang dapat dilihat dalam 

waktu yang dekat saja, melainkan ketika mereka kelak remaja dan tumbuh 

dewasa.Rusli (Safari, 2012:5) mengemukakan bahwa „Tujuan pendidikan yang 

luhur akan dicapai, setelah mencapai masa yang cukup lama.Hal ini disebut 

dengan tujuan jangka panjang‟. 

Dalam suatu instansi pendidikan baru-baru ini ditemukan berbagai 

permasalahan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, khususnya aktivitas 

ritmik.Ini diakibatkan permasalahan dari objek pelaku dalam pembelajaran yaitu 

guru, siswa dan lingkungan keadaan fasilitas sekolah.Keprofesionalisme guru 
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dalam menyajikan pembelajaran yang menarik dan kreatif mampu memudahkan 

siswa-siswi dalam memahami tujuan pembelajaran.Sedangkan.Fasilitas darana 

dan prasarana berperan dalam meningkatkan daya tarik dan membuat siswa 

mudah dalam melakukan pembelajaran.Ketidak profesionalisme guru dan 

minimnya fasilitas dalam menyajikan pembelajaran mengakibatka siswa kesulitan 

dalam belajar.Efeknya pembelajaran menjadi sesuatu yang sulit untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan.Hal ini, membutuhkan perhatian khusus dari 

pelaku pendidikan khususnya jika menginginkan peningkatan kualitas 

pembelajaran tersebut. 

Masalah klasik yang sering muncul adalah pembelajaran aktivitas ritmik 

yang merupakan pembelajaran penjas yang di dalamnya terdapat unsur tari-tarian, 

pembelajaran inicenderung membosankan dan siswa hanya meniru apa yang guru 

lakukan. Misalnya, 1 pertemuan mengenai materi aktivitas ritmik digunakan 

hanya untuk senam ritmik Senam Kesegaran Jasmani 2004 saja sehingga siswa 

hanya mengetahui pembelajaran senam ritmik itu hanya SKJ 2004, tanpa 

mengetahui jenis irama dan gerakan-gerakan dalam senam ritmik. Menurut 

peneliti hal ini sangat bertentangan sekali dengan proses pembelajaran dalam 

peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 bab IV pasal 19 ayat 1 yang berisi 

mengenai pembelajaran dalam instansi sebagaimana mestinya. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, aspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan 

fisik, serta psikologis anak didik. 

Berkaitan dengan aktivitas tari-tarian dalam pendidikan jasmani terdapat 

suatu pembelajaran mana siswa atau peserta didik akan belajar mengenai 

harmonisasi gerakan tubuh dengan musik yang ritmis. Pembelajaran dalam 

pendidikan jasmani yang mirip dengan aktivitas menari adalah aktivitas 

ritmik(senam irama). Hidayat (Mahendra, 2001:14) mendefinisikan senam sebagai 

berikut: 

Suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruksikan dengan sengaja, 

dilakukan secara sadar dan terencana, disusun secara sistematis dengan 
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tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan 

menanamkan nilai-nilai mental spiritual. 

Senam ritmik pada awalnya adalah gerakan-gerakan kalestenik (latihan 

bebas) yang bersifat lamban dan diiringi nyanyian atau musik dan dilakukan 

secara massal.Irama yang digunakan biasanya lagu-lagu berbirama 3/4 atau 6/8, 

seperti lagu Desaku, atau Kelinciku.Kemudian dalam perkembangannya, senam 

ritmik berubah menjadi lebih bersifat kompetitif, setelah namanya berubah 

menjadi senam ritmik modern (modern rhythmic gymnastics).Kemudian sejak itu, 

senam ritmik menghilang dari ruang lingkup pendidikan jasmani di sekolah. 

Untuk meningkatkan hasil belajar dan secara keseluruhan dapat mencapai 

tujuan pendidikan, maka seorang pengajar harus memiliki kemampuan dan 

wawasan dalam menciptakan suasana belajar.Selain itu, guru harus mampu 

mengenali karakteristik siswa sehingga guru dapat memaksimalkan potensi yang 

ada dalam diri siswa, dan akhirnya keberhasilan dalam belajarpun tidaklah sulit 

untuk diraih.Hal ini seperti disampaikan oleh Mulyasa (2008:121) yang 

mengatakan bahwa “Keberhasilan pembelajaran adalah keberhasilan peserta didik 

dalam membentuk kompetensi dan mencapai tujuan, serta keberhasilan guru 

dalam membimibing peserta didik dalam mencapai pembelajaran”. 

Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari adanya metode dan tekhnik 

dalam menciptakan strategi dalam mengajar yang dikenal dengan model 

pembelajaran. Penelitian mengenai model pembelajaran telah dilakukan oleh para 

ahli di Amerika sejak tahun 1950-an. Model-model yang diitemukan dapat diuji, 

dikembangkan dan diubah .Selanjutnya, dapat diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan pola kebutuhan pembelajaran yang digunakan.Menurut 

Kemp (Rusman, 2010;122) „Model pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efisien dan esektif‟. Dari pernyataan tersebut dapat kita analisis bahwasanya 

pembelajaran membutuhkan kerjasama antara pelaku pembelajaran, yaitu guru 

dan siswa beserta sarana dan prasarana. 

Upaya mengimplementasikan tujuan yang telah disusun dalam perencanaan 

agar dapat tercapai, maka diperlukan suatu metode dan strategi yang digunakan 

http://artikelpenjas.blogspot.com/2011/12/senam-aerobik.html
http://artikelpenjas.blogspot.com/2012/01/tahapan-pembelajaran-gerak.html
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untuk meningkatkan pembelajaran yang telah ditetapkan.Dengan demikian, bisa 

terjadi dalam suatu model pembelajaran menggunakan beberapa metode yang 

menunjang strategi pembelajaran tersebut. Rusman (2010:132) “Metode adalah 

cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran”. Jadi dapat 

disimpulkan strategi (model) pembelajaran adalah a plan of operation achieving 

something (sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan) dan metode adalah 

a way in achieving something (suatu cara untuk mencapai suatu tujuan).Salah satu 

model pendekatan yang dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani adalah PAIKEM (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan).Model PAIKEM peneliti gunakan sebagai tindakan dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa khususnya dalam pembelajaran aktivitas ritmik. 

Kesulitan yang dihadapi siswa adalah dari segi bentuk pembelajaran yang 

guru ciptakan sangat menjenuhkan sehingga siswa kurang termotivasi dalam 

melakukan pembelajaran.Efeknya, siswa tidak memiliki gairah untuk belajar, 

siswa cenderung hanya mengikuti instruksi guru tanpa memahami dan 

menuangkan kreativitas mereka dalam belajar.Hasilnya evaluasi tidak mampu 

menilai secara keseluruhan potensi dari dalam diri siswa peserta didik.Di SDN 

Mandalaherang II ketika peneliti melakukan observasi ditemukan beberapa 

kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran aktivitas ritmik. 

Kesulitan belajar siswa berdampak terhadap pemahaman siswa mengenai 

pembelajaran aktivitas ritmik. Temuan-temuan masalah itu di antaranya: 

1. Kegiatan pembelajaran sangat berpusat pada guru, guru hanya 

memerintahkan siswa untuk mengikuti dan melakukan gerakan senam SKJ 

2004. 

2. Efisiensi pembelajaran dimana dalam 2x pertemuan guru hanya melakukan 

repetisi senam SKJ 2004 tanpa perluasan pembelajarannya. 

3. Siswa jenuh ketika gerakan senam yang dilakukan sama disetiap pertemuan, 

dampaknya siswa menjadi malas mengikuti gerakan guru. Padahal, 

pembelajaran aktivitas ritmik adalah salah satu materi belajar yang cukup 

menarik bagi siswa. 
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4. Guru kurang memberikan kesempatan siswa dalam melakukan atau bahkan 

menciptakan gerakan hasil pemikiran mereka sendiri. 

5. Guru kurang memberikan materi mengenai apa itu senam ritmik. Atau apa 

sajakah jenis-jenis irama dan langkah-langkah atau gerakan koordinasi yang 

dipadukan dengan irama dalam aktivitas ritmik 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu 

penerapan model pembelajaran yang memiliki karakteristik pemusatan 

pembelajaran pada siswa (Student Centered).Model pembelajaran yang penliti 

ajukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Model Pembelajaran PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). 

 

Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti mencoba menggunakan Model 

PAIKEM sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan mengenai rendahnya 

hasil belajar aktivitas ritmik di kelas IV SDN Mandalaherang II adalah karena 

PAIKEM memberikan solusi di mana siswa dilibatkan langsung dalam 

pembelajarannya.Sehingga, siswa dalam hal kreativitas, berinovasi, dan aktif 

dalam pembelajaran. Model ini juga memiliki kelebihan evaluasi yang sangat 

objektif, sehingga siswa dapat melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang 

dilakukan olehnya, dengan kata lain evaluasi diberikan secara lansung ke 

siswa.Muhibin (2009:5) mengatakan bahwa “PAIKEM adalah pembelajaran yang 

memaksimalkan pemusatan pembelajaran pada siswa (Student Centered) dengan 

unsur pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang 

terkandung dalam pembelajarannya.” 

Syah (2009:2-3) menjelaskan model pendekatan PAIKEM dikembangkan 

berdasarkan beberpa peralihan/perubahan untuk menyempurnakan model 

pembelajaran yaitu: 

a. Peralihan dari belajar perorangan (individual learning)ke belajar 

bersama(cooperative learning); 

b. Peralihan dari belajar dengan cara menghafal (rote learning) ke belajar 

untuk memahami (learning for understanding); 

c. Peralihan dari teori pemindahan pengetahuan  (knowledge-transmitted) 

kebentuk interaktif, keterampilan proses dan pemecahan masalah; 



 

6 
 

d. Peralihan paradigma dari guru mengajar  ke siswa belajar; 

e. Beralihnya bentuk evaluasi tradisional ke bentuk authentic assessment 

seperti portofolio, proyek, laporan siswa, atau penampilan siswa (Shadiq 

dalam muhibin, 2007) 

 

PAIKEM memiliki perubahan paradigma pembelajaranyang juga harus guru 

ketahui dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mengingat bahwa pada kondisi 

saat ini, guru harus mampu menjadi fasilitator siswa dalam belajar yang dapat 

membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajar. 

Tabel 1.1 

Data Awal Hasil Observasi Tes Senam Ritmik Kelas IV 

 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Skor Nilai T TT Irama Pola Gerak 
Pola 

Langkah 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Agus R. √   √    √  4 44  √ 

2. Chandra S.  √   √  √   5 56  √ 

3. Devi N. √    √  √   4 44  √ 

4. Destiana U.  √  √    √  5 56  √ 

5. Dadan S. K. √    √  √   4 44  √ 

6. Elsa A. Y.  √  √    √  5 56  √ 

7. Irsan W. √    √  √   4 44  √ 

8. M. David P.  √  √   √   4 44  √ 

9. Mimma A. √   √   √   3 33  √ 

10. Neng Yanti √    √  √   4 44  √ 

11. Oma S.  √  √    √  4 44  √ 

12. Reta R. S. √   √   √   3 33  √ 

13. Retian F. A.   √  √    √ 8 89 √  

14. Riska F.  √    √ √   6 67  √ 

15. Satria A. D. √   √   √   3 33  √ 

16. Sinta S. √   √   √   3 33  √ 

17. Siti Yuliani  √    √  √  6 67  √ 

18. Syifa N. F.  √  √    √  4 44  √ 

19. Tesa S. R. √   √   √   3 33  √ 

20. Tiya R. D. √   √   √   3 33  √ 

21. Yudi P. √    √   √  5 56  √ 

22. Fajar A. n.  √   √    √ 7 78 √  

23. Aditya T. S. √    √  √   4 44  √ 

24. Krisna S. √   √    √  4 44  √ 

25. Taufik L. √    √   √  5 56  √ 

Jumlah  110 1219 2 23 

Presentase (%) 49 54 8 92 
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Berdasarkan hasil tes yang telah dilaksanakan dari 25 siswa dengan KKM 

75, hanya ada 2 siswa atau 8% dari seluruh siswa yang mampu mencapai nilai 

KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan, 23 siswa atau 92% siswa 

dinyatakan belum mencapai nilai KKM. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tidak dapat 

mencapai tujuan yang telah direncanakan.Sekitar 92% siswa dinyatakan belum 

tuntas mengikuti pembelajaran aktivitas ritmik. Rendahnya hasil belajar aktivitas 

ritmik siswa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 

1. Penggunaan model pembelajaran yang konvensional dari guru, sehingga 

pembelajaran hanya terpaku pada komunikasi satu arah dari guru. 

2. Siswa mudah jenuh karena gerakan yang dilakukan tidak bervariasi dan 

cenderung sulit untuk anak. 

3. Guru kurang memaksimakan potensi siswa untuk berkreasi dan berinovasi, 

jadi pembelajaran hanya berpusat kepada guru. 

4. Guru cenderung memaksa siswa hanya mendapatkan pembelajaran aktivitas 

ritmik dengan memberikan SKJ atau Senam lainnya. 

Dengan data yang diperoleh saat observasi awal dalam penerapan senam 

ritmik dalam pembelajaran aktivitas ritmik, peneliti merasa perlu memberikan 

alternatif atau solusi dari masalah kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa 

Kelas IV SDN Mandalaherang II Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, 

yaitu dengan memberikan alternatif model PAIKEM untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran aktivitas ritmik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model PAIKEM dalam Pembelajaran Aktivitas Ritmik di Kelas IV 

SDN Mandalaherang II Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang”. 
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B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

fokus permasalahanyang muncul di kelas IV SDNMandalaherang II dapat 

dirumuskan sebagai berikut; 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran aktivitas ritmik melalui model 

pendekatan PAIKEM di kelasIV SDN Mandalaherang II? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran aktivitas ritmik melalui model 

pendekatan PAIKEM di kelasIV SDN Mandalaherang II?‟ 

c. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran aktivitas ritmik melalui model 

pendekatan PAIKEM di kelasIV SDN Mandalaherang II? 

d. Bagaimana hasil pembelajaran aktivitas ritmik melalui model pendekatan 

PAIKEM di kelasIV SDN Mandalaherang II? 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan, maka langkah selanjutnya mencari alternatif pemecahan masalah 

tersebut, yaitu dengan memodifikasi suatu pembelajaran senam ritmik melalui 

model pendekatan PAIKEM. 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan perumusan masalah di 

atas, makakonsep langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 

PAIKEM yang diapliasikan ke dalam pembelajaran aktivitas ritmik di kelas IV 

SDN Mandalaherang secara keseluruhan tindakan yang akan diberikan 

berdasarkan pada pola siklus spiral Kemmis dan Taggartadalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Tahapan perencanaan, pada tahapan ini peneliti menyiapkan skenario 

pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terstruktur 

dan sistematis. Persiapan lainnya adalah peralatan dan instrument yang akan 

digunakan dalam penelitian di siklus I ini. 
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b. Pelaksanaan 

a. Siklus I 

Tahapan pelaksanaan, pada tahapan ini, peneliti akan berperan menjadi guru 

yang akan menerapkan Model PAIKEM ke dalam pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan skenario pembelajaran yang tertuang dalam RPP yang telah 

disiapkan sebelumnya. Siswa akan diberikan penjelasan dan demonstrasi 

mengenai gerakan-gerakan dalam beberapa aktivitas jasmani dengan irama aba-

aba atau nyanyian dari guru. Setelah itu, siswa akan diberikan beberapa menit 

untuk melakukan eksplorasi mengenai penjelasan dan demonstrasi yang telah guru 

berikan secara berkelompok. Di akhir pembelajaran guru akan memberikan tugas 

kepada masing-masing siswa untuk mencoba menciptakan suatu gerak ritmik 

yang baru berdasarkan pemahaman mereka dalam pembelajaran tersebut. 

b. Siklus II 

Tahapan pelaksanaan, pada tahapan ini di siklus II siswa lebih diarahkan 

untuk mengembangkan pemahaman yang telah didapatnya ketika pembelajaran di 

siklus I. Siswa dihadapkan dengan tantangan dan tugas dari guru untuk 

mengakumulasikan gerakan dengan langkah kaki dalam aktivitas ritmik. Pada 

siklus ini siswa akan dihadapkan kepada kerjasama dengan pasangannya. Maka, 

pembelajaran pada siklus ini akan menitikberatkan kepada keaktifan siswa dalam 

mengkoordinasikan pemahaman mereka kemudian menjadi diskusi aktif untuk 

menghasilkan kreasi dan inovasi. Pada siklus II ini guru atau peneliti harus aktif 

dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa. Pelaksanaan 

pembelajaran akan dikondisikan menyenangkan dan menarik bagi siswa yang 

merupakan karakteristik khas dari PAIKEM. 

 

c. Siklus III 

Tahapan pelaksanaan, pada tahapan ini di siklus II siswa lebih diarahkan 

untuk mengembangkan pemahaman yang telah didapatnya ketika pembelajaran di 

siklus II.Pemahaman yang didapat oleh siswa dikembangkan melalui kesempatan 

eksplorasi pemahaman mereka berdasarkan instruksi yang diberikan oleh 
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peneliti.Pada tahap ini, siswa aka berada dalam kelompok kelas aktif, di mana 

mereka akan bekerja secara berkelompok. Selanjutnya, peneliti akan memberikan 

tantangan yang lebih sulit dari siklus II yaitu masng-masing siswa dalam 

kelompok harus membuat 2 buah gerakan ritmik yang khas. Dalam kelompok 

terdiri dari 5 siswa sehingga, ketika kelompok tampil memiliki 10 variasi gerakan 

ritmik. 

c. Observasi 

Tahap Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan mengenai 

aktivitas siswa ketika melakukan pembelajaran dengan tindakan melalui PAIKEM 

ini, mengenai keaktivan siswa ketika berada di kelompok atau ketika sedang 

mendiskusikan gerakan-gerakan yang diajarkan.Dari hasil observasi bisa menjadi 

bahan refleksi di langkah berikutnya. 

d. Refleksi 

Untuk mengetahui hasil pembelajaran dilakukan tes dengan mencoba 

memberikan bentuk-bentuk gerakan yang pernah dijelaskan sebelumnya.Tes 

dilakukan berdasarkan penampilan siswa dalam menampilkan gerakan-gerakan 

hasil kreasi dan inovasi mereka dari tugas yang diberikan guru. Hasil tes tersebut 

akan menjadi refleksi peneliti di siklus berikutnya. 

C. Tujuan Peneltian 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk meningkatkan perencanaan pembelajaran aktivitas ritmikmelalui 

model pendekatan PAIKEM. 

2. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran aktivitas ritmikmelalui model 

pendekatan PAIKEM. 

3. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran aktivitas 

ritmikmelalui model pendekatan PAIKEM. 
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4. Untuk meningkatkan hasil belajar dari pembelajaran aktivitas ritmikmelalui 

model pendekatan PAIKEM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut; 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan kemampuan dalam menciptakan gerakan pada aktivitas 

ritmikmelalui model pendekatan PAIKEM. 

b. Dapat memotivasi siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 

aktivitas ritmik. 

c. Dapat memfasilitasi siswa dalam melakukan eksplorasi berpikir terhadap 

suatu pembelajaran aktivitas jasmani dengan menggabungkan hasil eksplorasi 

pemikiran mereka dengan teori yang guru berikan. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat memberi masukan bagi guru pendidikan jasmani sebagai alternatif 

pembelajaran yang tidak terpaku. 

b. Dapat memberikan pengetahuan bagi guru pendidikan jasmani bahwa 

pembelajaran aktivitas ritmikdapat dilakukan melalui model pendekatan 

PAIKEM. 

c. Meningkatkan efektivitas pembelajaran aktivitas ritmik bagi guru dalam hal 

menyajikan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat meningkatkan mutu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di 

sekolah dasar. 

b. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai model pembelajara yang 

sedang dan akan dikembang untuk kemajua pendidikan dasar. 
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4. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang 

a. Dapat memberikan perbendaharaan skripsi mengenai model pembelajaran 

PAIKEM 

b. Dapat memberikan wawasan mengenai aplikasi model pembelajaran PAIKEM 

5. Bagi Peneliti 

a. Bagi peneliti pribadi dapat menjadi reverensi dan bahan refleksi di masa yang 

akan datag ketika melakukan pembelajaran atau penelitian. 

b. Bagi peneliti yang akan meneliti mengenai model pembelajaran PAIKEM 

atau mengenai permasalahan dalam pembelajaran aktivitas ritmik dapat 

menjadi reverensi atau rujukan dalam membandingkan hasil penelitian. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka 

disajikan batasan istilah yang sesuai dengan judul yaitu sebagai berikut: 

Penerapanmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli 

berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu 

teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya. 

Pembelajaran mengandung arti bagaimana mengajarkan sesuatu kepada anak 

didik, tetapi ada juga suatu pengertian bagaimana anak didik mempelajarinya 

(Sukintaka 1997: 70). 

Senam adalah Suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruksikan dengan 

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

tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan 

menanamkan nilai-nilai mental spiritual.(Hidayat dalam Mahendra, 2001:14)  
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Aktivitas ritmik adalah bagian dari senam atau senam irama, dengan kategori gerak 

stabilisasi, lokomosi dan manipulasi baik tertutup maupun terbuka. (Anin Rukmana, 

Jurnal:2012) 

Gerak dasaradalah gerak awal dari suatu gerakan yang telah baku pada teknik 

tertentu. 

Model pembelajaran menurut Kemp adalah suatu pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien 

dan esektif. (Rusman, 2010:221) 

Model Pembelajaran PAIKEM adalah pembelajaran yang memaksimalkan 

pemusatan pembelajaran pada siswa (Student Centered) dengan unsur 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang terkandung 

dalam pembelajarannya (Muhibin, 2007: 5) 

 


