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SARI 
 

Terry, Jacob Joppy. 2008. Pengembangan Pembelajaran Senam Lantai 
Guling belakang Melalui Metode Kombinasi, Kelentukan dan Umpan 
Balik Pengetahuan Hasil Murid Putra SMP  Pax Christi Manado. 
Disertasi. Progaram Studi Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana S3  
Universitas Negeri Semarang.  Promotor : Prof. Dr. Dumadi, Kopromotor 
: Prof. Dr. Husein   Argasasmita MA. Anggota : Dr. Setya Rahayu MS. 
 
Kata Kunci : Metode kombinasi, kelentukan, umpan balik pengetahuan 
hasil, keterampilan guling belakang. 

              

Pendidikan jasmani sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 
motorik yang dipelajari murid dalam keadaan bervariasi perlu dioptimalkan tanpa 
ragu-ragu, dengan memahami fungsi tubuh dalam berbagai gerak serta asas-asas 
pertumbuhan dan perkembangannya dapat dimanipulasi dengan merealisasikan 
berbagai konsep ilmu yang relevan ke arah perbaikan kualitas gerak sesuai tujuan 
yang dikehendaki. Memperbaiki proses belajar mengajar akan sulit jika tidak 
ditunjang dengan metode mengajar, pengembangan pola gerak dominan (PGD) 
diantaranya kelentukan, Juga umpan balik pengetahuan hasil yang tepat untuk 
memperbaiki kesalahan-kesalahan gerak murid karena waktu yang sangat relatif 
singkat dalam setiap kali pertemuan. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa 
guru-guru pendidikan jasmani kurang berusaha melibatkan pola-pola gerak 
dominan yang dianalisis sebagai prasyarat membangun keutuhan belajar senam 
sesuai tuntutan dan kebutuhan. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen lapangan dengan menggunakan 
disain faktorial 2x2x2. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu : 1) Mengukur 
kelentukan dengan menggunakan instrumen sit and reach test, validitas 0,92 
menurut Johnson and Melson (1979) dalam Frank M. Verducci (1980 : 257) dan 
reliabilitas 0,992; 2) Instrumen instruksional guling belakang 7 tahap; 3) 
Instrumen instruksional guling belakang 4 tahap; 4) Instrumen instruksional 
umpan balik singkat; 5) Instrumen instruksional umpan balik rinci; 6) Program 
pengajaran; 7) Mengukur guling belakang, menggunakan tes buatan sendiri 
dengan metode Wherry Doolittle. Instrumen 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mengacu pada 
kurikulum, dokumen-dokumen yang konseptual, aturan-aturan dan prosedur 
penyajian materi dalam proses belajar mengajar di SLTP adalah bahan tersedia 
menurut Kerlinger (2000 : 823-827) adalah valid. 
 

Hasil penelitian dari 11 hipotesis adalah sebagai berikut : 
1. Ada perbedaan metode mengajar kombinasi 7 tahap dengan metode mengajar 

kombinasi 4 tahap. Hasil uji Post Hoc menunjukkan bahwa F Scheffe 38,654 
> Ft (3,96). 

2. Ada perbedaan antara kelentukan dibawah rata-rata dan kelentukan diatas 
rata-rata; hasil uji Post Hoc menujukan bahwa F Scheffe 34,726 > Ft 3,96. 

3. Ada perbedaan umpan balik pengetahuan hasil singkat dengan umpan balik 
pengetahuan hasil rinci. Hasil uji Post Hoc menunjukkan bahwa hasil uji F 
Scheffe 166,954 > Ft 3,96. 
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4. Tidak terdapat interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan 
kelentukan dalam meningkatkan hasil belajar ketrampilan guling belakang.F 
hitung 0,748 < Ft 3,96. 

5. Tidak terdapat interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan umpan 
balik pengetahuan  hasil singkat dalam meningkatkan hasil belajar 
ketrampilan guling belakang. F hitung 1,684 < Ft 3,96. 

6. Tidak terdapat interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan umpan 
balik  pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar ketrampilan 
guling belakang. F hitung 1,69 < Ft 3,96. 

7. Terdapat interaksi antara metode mengajar kombinasi, kelentukan dan umpan 
balik hasil dalam meningkatkan hasil belajar ketrampilan guling belakang. F 
hitung 9,496 > Ft 3,96. 

8. Metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 
dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil singkat 
berbeda dibandingkan dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap 
dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian umpan 
balik pengetahuan hasil rinci. Hasil uji Post Hoc menunjukkan bahwa F 
Scheffe 53,933 > Ft 3,96. 

9. Metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 
diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil singkat berbeda 
dibandingkan dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 
dengan kelentukan diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan 
hasil rinci Hasil uji Post Hoc menunjukkan bahwa F Scheffe 21,817 > Ft 
4,301. 

10. Metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 
dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil singkat 
berbeda dibandingkan dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap 
dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian umpan 
balik pengetahuan hasil rinci. Hasil uji Post Hoc menunjukkan bahwa F 
Scheffe 57,209 > Ft  4,301. 

11. Metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 
diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil singkat berbeda 
metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas 
rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil rinci. Hasil uji Post 
Hoc menunjukkan bahwa F Scheffe 51,624 > Ft 4,301. 
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Physical education, attempting to improve motor abilities learned by 
students in various forms, should be optimized without any hesitation by 
understanding body functions in various kinds of movements and growth and 
developmental principles that might be manipulated by making the relevant 
scientific concepts into realization in which the main goal is to improve the 
movements as desired. It will be very difficult to improve learning-teaching 
processes unless they are supported by appropriate methods, the development of 
dominant patterns of movements (such us fleksibility) and accurate feedback on 
the learning outcomes intended to correct any mistakes made by the students as 
each learning session is relatively very short. In practice, physical teachers have 
not tried as much to involve the dominant patterns of movements that had been 
analyzed as an essential prerequisite for learning physical exercises based on the 
existing conditions.  

This study was a field experiment using a 2 x 2 x 2 factorial design.The 
instruments used in this study were listed below: (1) Sit and Reach Tests, for 
measuring fleksibility, with a validity score of 0.92 (based on Johnson and Melson 
1979 in Frank M. Verducci 1980: 257) and a reliability score of 0,992, (2) 
Backward-rolling 7-phase instructional instrument, (3) Backward-rolling 4-phase 
instructional instrument, (4) Short-time feedback instructional instrument, (5) 
Detailed feedback instructional instrument, (6) Instructional programs and (7) 
Self-made instrument based on Wherry Doolittle’s method for measuring 
backward-rolling skills. Instruments 2, 3, 4, 5, 6 and 7 above took reference from 
the existing curricula, conceptual documents and rules and procedures for 
presenting the materials for learning-teaching activities of Junior High School 
students, which according to Kerlinger (2000: 823-827) were valid 

The examinations on the 11 hypotheses showed the following results: 
1. There was a difference between the 7-phase and the 4-phase combined 

instructional methods. The Post Hoc tests indicated Scheffe’s Fo ( 38.645 ) > 
Ft ( 3.96 ). 
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2. There was a difference between the below-average flexibility and the above-
average fleksibility instructional methods. The Post Hoc tests indicated 
Scheffe’s Fo ( 34.726 ) >  Ft ( 3.96 ). 

3. There was a difference between the short-time feedback and detailed feedback 
instructional methods. The Post Hoc tests indicated Scheffe’s Fo ( 166.954 ) >  
Ft ( 3.96 ). 

4. There was no interaction between the combined and flexsibility methods in 
improving the outcomes from learning backward-rolling skills. Calculated Fo 
( 0.748 ) <  Ft ( 3.96 ).  

5. There was no interaction between the combined and short-time feedback 
methods in improving the outcomes from learning backward-rolling skills. 
Calculated Fo ( 1.684 <  Ft ( 3.96 ). 

6. There was no interaction between the combined and the detailed feedback 
methods in improving the outcomes from learning backward-rolling skills. 
Calculated Fo ( 1.69 ) <  Ft ( 3.96 ). 

7. There was an interaction between the combined, flexibilty and feedback 
methods in improving the outcomes from learning backward-rolling skills. 
Calculated Fo ( 9.496 ) >  Ft ( 3.96 ) 

8. The 7-phase method combined with below-average flexibility and short-time 
feedback on learning outcomes was different from the 7-phase method 
combined with below-average flexsibility and detailed feedback on learning 
outcomes. The Post Hoc tests indicated Scheffe’s Fo ( 53.933 ) >  Ft ( 3.96 ). 

9. The 7-phase method combined with above-average fleksibility and short-time 
feedback on learning outcomes was different from the 7-phase method 
combined with above-average flexibility and detailed feedback on learning 
outcomes. The Post Hoc tests indicated Scheffe’s Fo ( 21.817 ) >  Ft ( 3.96 ). 

10. The 4-phase method combined with below-average flexibility and short-time 
feedback on learning outcomes was different from the 4-phase method 
combined with below-average flexibility and detailed feedback on learning 
outcomes. The Post Hoc tests indicated Scheffe’s Fo ( 57.209 ) >  Ft ( 3.96 ). 

11. The 4-phase method combined with above-average flexibility and short-time 
feedback on learning outcomes was different from the 7-phase method 
combined with above-average flexibility and detailed feedback on learning 
outcomes. The Post Hoc tests indicated Scheffe’s Fo ( 51.624 ) > Ft (3.96 ).      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Dalam rangka pembentukan, watak, disiplin, keunggulan daya saing dan 

etos kerja yang tinggi, sebagai usaha meningkatkan aktivitas belajar murid, 

disamping mencegah ketegangan dan kelemahan syaraf, memperbaiki 

kesalahan sikap, mencegah penyakit hipokenetik sebagai akibat kurang yang 

gerak menyebabkan kegemukan dan berbagai penyakit. 

Maksum (2004) dalam Sport Development Index (SDI) Nasional (2004 : 

57) menjelaskan bahwa : Olahraga berdampak positif terhadap medical 

symptoms and vitality. Mereka yang melakukan aktivitas olahraga secara 

teratur, mengalami keluhan kesehatan yang lebih kecil dibanding mereka yang 

tidak melakukan aktivitas olahraga. Keluhan kesehatan yang dimaksud antara 

lain pusing kepala, masuk angin, tidur tidak nyenyak, dan jika mengalami 

sakit waktu sembuhnya lama.  

Revan, Barret-Connor & Edelstein (1991) dalam Sport Development 

Index (SDI) Nasional (2004 : 57) “juga membuktikan bahwa aktivitas fisik 

yang dilakukan secara regular mampu menurunkan tekanan darah bagi mereka 

yang memiliki resiko tekanan darah tinggi”. 

Gammon John dan Britton (1998)  dalam Sport Development Index 

(SDI) Nasional (2004 : 57) “menunjukkan bahwa sesungguhnya yang tidak 

melakukan olahraga memiliki resiko dua kali terkena penyakit kanker dari 

pada seseorang yang aktif melakukan olahraga”.  
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Dalam Kurikulum (2004 : 8) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dijelaskan   bahwa Karakteristik pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

SMP adalah sebagai berikut :  

1. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di 

SMP, yang mempelajari dan mengkaji gerak manusia secara 

interdisipliner. Gerak manusia adalah aktivitas jasmani yang dilakukan 

secara sadar untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan 

motorik, mengembangkan sikap dan perilaku agar terbentuk gaya hidup 

yang aktif. 

2. Pendidikan jasmani menggunakan pendekatan interdisipliner, karena 

melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, psikologi, 

sosiologi dan ilmu-ilmu yang lain. Pendukung utama pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan adalah ilmu keolahragaan yang mencakup filsafat 

olahraga, sejarah olahraga, pedagogi olahraga, sosiologi olahraga, 

fisiologi olahraga dan biomekanika olahraga. 

3. Materi pendidikan jasmani merupakan kajian terhadap gerak manusia 

yang dikemas dalam muatan esensial, faktual dan aktual. Materi ini 

disampaikan dalam rangka memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

tumbuh kembang secara proporsional dan rasional dalam hal ranah 

psikomotor, jasmani, kognitif dan afektif. Agar mencapai tujuan tersebut, 

proses pembelajaran yang dilaksanakan harus menyenangkan, 

menggembirakan dan mencerdaskan murid. 

Selanjutnya dalam Mutohir, Cholik H. Toho (2002 : 138) menyatakan 

bahwa : 

The need for human resource development applies to almost all 
professionals if one were to scan the media reports. In sport, professional 
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up-grading is needed in all areas teaching physical education and sport, 
coaching, officiating, administering, marketing, facility and event 
management, fitness leader instruction (Coles dan Jones, 1997). 

 
Hal ini sesuai implikasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi 

kurikulum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dilengkapi PPRI Nomor 10 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 2007 oleh Tim Cemerlang. 

Definisi tersebut di atas mengacu pada rujukan Undang-Undang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 

2005 dilengkapi dengan Kepres No. 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga 

Nasional Indonesia Profesional 2006) 

Dijelaskan pula bahwa berbagai variasi tentang definisi, termasuk 

kurikulum Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olahraga 1994, tetapi tidak 

banyak berubah dari definisi sebelumnya, termasuk gagasan yang dirumuskan 

oleh Hetherington bapak Pendidikan Jasmani modern di Amerika Serikat 

tahun 1910, atau rumusan Bucher dalam Arma Abdullah ( 1994 : 116 ) yang 

muncul setengah abad kemudian (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 

Tahun 2005 dilengkapi dengan ketentuan yang lalu tentang Komite Olahraga 

Nasional Indonesia Profesional 2006). 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan biologis dan faktor-faktor yang 

berkaitan dengan lingkungan, karena faktor-faktor tersebut penting untuk 
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perkembangan motorik yaitu faktor-faktor psikologi sosial yang dikaitkan 

dengan sub kategori lingkungan akan diberikan perhatian secara khusus. 

1. Faktor yang berkaitan dengan biologis 

Banyak faktor biologis yang mempengharuhi perkembangan motorik. 

Kedua faktor tersebut misalnya masalah genetika umur, sehubungan 

ukuran tubuh disaat lahir, fisik dan rata-rata kematangan. 

2. Faktor yang berkaitan dengan lingkungan 

Termasuk kondisi sarana prasarana fasilitas dan alat-alat yang dibutuhkan 

tidak memadai, rusak, ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan 

kemampuan peserta didik (terlalu berat, terlalu ringan, terlalu panjang, 

terlalu pendek) 

3. Motivasi 

Motivasi juga dapat merupakan saalah satu penyebab terpadunya 

kesalahan antara lain : kelelahan, tuntutan terlalu tinggi, tuntutan terlalu 

rendah, kondisi peralatan dan lingkungan yang tidak mendukung, kurang 

jelasnya tujuan yang ingin dicapai, kondisi proses belajar mengajar yang 

membosankan, tidak tepatnya metode mengajar yang digunakan guru dan 

sebagainya. 

4. Informasi 

Suatu bentuk gerakan yang ditampilkan adalah realisasi dari program yang 

dikonotasikan. 

Senam merupakan kegiatan fisik yang sarat dengan struktur gerakan-

gerakan bermakna dan memberikan kontribusi sangat besar bagi pendidikan 
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jasmani, olahraga dan kesehatan sebagai bagian integral dari pendidikan 

secara keseluruhan. Dilihat dari struktur gerakan-gerakan yang ada dimana 

keterampilan-keterampilan senam selalu dibangun atas keterampilan-

keterampilan dasar seperti gerak berpindah tempat (lokomotor) gerakan-

gerakannya antara lain : jalan, lari, lompat, jingkat, loncat-loncat, guling, 

merubah arah dan sebagainya, gerak di tempat (non lokomotor) gerakan-

gerakannya antara lain : meliuk, mengulur, memilin, memutar, bergantung, 

dan lain-lain, sedangkan gerak manipulatif antara lain : (1) Gerakan sederhana  

seperti : melempar, mendorong, menarik, memukul, mengangkat, menangkap, 

mengayun, naik tangga dan sebagainya; (2) Gerakan yang lebih kompleks 

seperti : pelaksanaan berbagai cabang olahraga (Rusli Lutan, 2001 : 61). 

Anak-anak sangat membutuhkan pengembangan kemampuan motoris 

secara kontinue dan sistematis guna meningkatkan keerampilan secara 

maksimal. Maka di perlukan langkah-langkah untuk mempengaruhi aktivitas 

motorik secara positif, agar aktivitas-aktivitas motorik yang dilakukan murid 

dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangannya baik secara 

konektif, motorik dan afektif. Untuk itu berbagai faktor yang harus 

diperhatikan agar dapat mengarahkan mereka ke salah satu atau berbagai 

cabang olah raga. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa aktivitas motorik 

yang terarah, sitematis dan bertujuan merupakan salah satu alternatif untuk 

dapat mempengaruhi atau menyalurkan aktivitas murid secara positif. Di 

samping itu faktor kemampuan koordinasi merupakan faktor yang perlu di 

perhatikan dan di kembangkan, karena kemampuan koordinasi merupakan 

salah satu syarat untuk dapat menguasai aksi-aksi motorik olahraga dengan 

baik. (Phil Yanuar Kiram) (1992 : 57).  
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Sebagai langkah awal pembentukan pola-pola gerak dimaksud adalah 

keterampilan fundamental sesuai tujuan yang hendak dicapai, karena sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari juga dalam berbagai kegiatan senam, 

oleh karena itu murid-murid harus dirangsang untuk memiliki berbagai 

aktivitas fisik, karena jelas terdapat perbedaan antara kualitas fisik bawaan 

(nature) dan kualitas fisik yang dihubungkan dengan latihan (nurture) seperti : 

kekuatan (strength), kelentukan (flexibility), keseimbangan (balance), daya 

tahan (endurance) dan lain-lain. 

Imam Soejoedi (1978 : 11), menyebutkan bahwa :  

Senam lantai adalah suatu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, 

maka gerakan-gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai. Jadi 

lantailah (yang beralaskan permadani atau sejenisnya) merupakan alat yang 

digunakan untuk tempat berlatih, dalam melakukan berbagai bentuk gerakan 

senam lantai, baik yang tingkat kesukaran tinggi maupun rendah sangat 

ditentukan oleh besar kecilnya unsur kelemasan, kekuatan, keseimbangan dan 

ketangkasan yang terdapat pada setiap bentuk gerakan. 

 

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa : .... berbagai bentuk gerakan yang 

dilakukan di atas lantai, menyebabkan kebebasan bergerak sangat luas dan 

mengurangi rasa takut dalam melakukan berbagai bentuk gerakan. Disamping 

bentuk-bentuk gerakan senam lantai dan latihan-latihannya juga akan 

mempermudah gerakan-gerakan senam yang dilakukan dengan alat . 

Menurut Arma Abdoellah (1981 : 324) bahwa :  
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pada umumnya senam lantai disebut floor exercise tetapi ada juga yang 
menamakan tumbling. Senam lantai dilakukan pada matras. Unsur-unsur 
gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, berputar di udara, menumpu 
dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada 
waktu meloncat ke depan maupun ke belakang. Bentuk-bentuk latihannya juga 
merupakan gerakan dasar dari senam perkakas. Pada dasarnya bentuk-
bentuk latihan bagi putra dan putri adalah sama, tetapi untuk putri 
dimasukkan juga unsur-unsur gerakan balet. 

 
Dewasa ini salah satu isue senter dalam pembelajaran senam adalah : 

Bagaimana murid dapat termotivasi ketika mengikuti pelajaran. Kenyataan 

menunjukkan bahwa dalam banyak situasi pembelajaran senam, banyak sekali 

murid yang nampaknya tidak tertarik untuk betul-betul menguasai 

keterampilan senam. Dari pengalaman, malahan hampir semua murid putri 

sepertinya takut mengikuti pelajaran senam (Agus Mahendra, 2000 : 92). 

Sebenarnya guling ke belakang dalam senam lantai tidak mendapat 

kesukaran yang berarti, jika guling ke depan sudah dikuasai murid, akan tetapi 

hambatan utama adalah faktor kejiwaan, karena murid tidak melihat apa yang 

ada di belakangnya, sehingga menimbulkan keragu-raguan. 

Hal ini jelas terjadi karena bagi pemula bukan hanya sering menoleh 

ke belakang, tetapi juga menekuk lutut bahkan bertumpuh dengan kedua 

tangan sebelum mengguling ke belakang, ataupun mengguling dengan bahu 

terutama bagi murid-murid puteri. 

Dewasa ini sebagian besar peneliti menyatakan bahwa usia untuk belajar 

motorik paling tepat adalah masa sebelum adolosens. Hal ini sesuai pendapat 

Nash (1960) dalam Sugiyanto ( 1991 : 153 ) yang menyatakan : 

“Bahwa 85% keterampilan dasar dan minat terhadap keterampilan 
motorik harus ditemukan pada umur 12 tahun atau sebelumnya”. 
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 Dalam penelitian ini  ditentukan murid-murid kelas 7 SMP yang berusia 

rata-rata 12 tahun. Di sekolah menengah pertama para murid memahami 

bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berkenaan dengan 

perbaikan kesegaran jasmani dan kesehatan. Murid-murid dalam usia ini pun 

ingin mengekspresikan diri dalam berbagai  pengelaman baru dan 

keterampilan motorik dalam bidang olahraga. Disamping itu dapat 

mengembangkan pikiran, perasaan, mental emosional dan sosialnya dimasa 

mendatang 

Mereka pula memahami bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan sebagai wadah untuk mengembangkan fairplay dan sportivitas serta 

memiliki keinginan untuk mempelajari berbagai aktivitas skills dalam belajar 

motorik untuk mengisi waktu senggang, bahkan dapat menggabungkan 

dirinya dengan berbagai tim olahraga. 

Perkembangan dan penghalusan kinerja skills pada aktivitas motorik 

adalah salah satu tugas dari perkembangan pada masa anak-anak. Semua anak, 

kecuali mereka yang aktivitas terhambat mental secara signifikan berpotensi 

untuk berkembang dan belajar berbagai motorik fundamental dan khusus. 

Aksi motorik ini termasuk bagian yang utuh dari perkembangan perilaku 

anak dan selanjutnya dapat menyelesaikan aktivitas motorik melalui berbagai 

pengalaman dengan lingkungannya. Perkembangan dan penghalusan kinerja 

motorik berkenaan dengan faktor biologis dalam perkembangan motorik dan 

kinerja. Dengan demikian perlu dikaji berbagai faktor yang berkorelasi 

dengan lingkungan antara lain perbedaan jenis kelamin, pertumbuhan etnis 
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atau suku, budaya  sebagai pertimbangan psikologi sosial, fasilitas, sarana 

prasarana, kepribadian dan lain-lain adalah penting dalam proses 

pengembangan motorik total. 

Pada prinsipnya perkembangan pola motorik adalah suatu proses 

perlahan-lahan, sedikit demi sedikit dimodifikasi secara terus menerus 

berdasarkan potensi seseorang termasuk pengalaman-pengalaman sebelumnya 

dan berbagai pengalaman baru. Dengan sendirinya perkembangan motorik 

untuk anak-anak SMP perlu juga menyesuaikan dengan tuntutan dan 

intensitas beban akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran 

motorik. Perkembangan motorik adalah hasil dari suatu interaksi organisme 

dengan lingkungannya secara bervariasi dalam kebudayaan yang berbeda 

seperti jenis rangsangan dan respon yang diharapkan, maka pengaruh dan 

perkembangan motorik akan menjadi nyata. 

Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan motorik dan aktivitas pada 

murid-murid SMP adalah sejumlah faktor yang  memiliki korelasi dengan 

perkembangan motorik dan kinerja motorik, dimana hal ini dapat dikaitkan 

dengan kondisi yang memungkinkan perubahan berdasarkan proses neuro 

motorik. Sebagai contoh bahwa  munculnya keterpaduan berbagai hal pada 

respon-respon motorik dan seberapa basar kemajuan dari keadan yang tidak 

bermotorik “immobility” kepada motorik yang matang dan dilakukan pula 

dalam proses kematangan. Ataupun seberapa luas perkembangan respons 

motorik yang dipengaruhi oleh pola kebudayaan dan pola sub kebudayaan 

dimana anak tersaebut dibesarkan. Pengalaman yang lalu merupakan 
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pertanyaan umum yang harus dipertimbangkan dalam menilai perkembangan 

motorik yang berinterelasi sejak masa anak-anak sampai  anak menjadi besar. 

Program gerakan itu sendiri disusun berdasarkan informasi yang 

diterima oleh murid. Informasi yang tidak lengkap mengakibatkan program 

gerakan yang disusun oleh murid pada sarafnya tidak lengkap. Masalah ini 

tidak akan terlihat pada wujud kerja yang ditampilkan. Hal yang demikian 

harus dilihat sebagai suatu kesalahan yang terjadi berhubungan dengan 

informasi oleh : 

1. Tidak lengkapnya informasi yang diberikan tentang apa dan bagaimana 

gerakan yang harus dilakukan peserta didik. 

2. Salah mengerti informasi sehingga program gerakan yang disusun 

merupakan program yang salah. Salah memberikan informasi dapat 

disebabkan: 

a) Guru terlalu cepat memberikan informasi, sehingga sulit dimengerti 

murid. 

b) Informasi yang diberikan terlalu banyak dan luas sehingga sulit bagi 

murid untuk mengambil intinya. 

c) Memberikan informasi secara tidak sistematis. 

d) Menggunakan istilah-istilah yang tidak dikenal dan sulit untuk 

dimengerti oleh peserta didik. 

e) Memberikan contoh-contoh yang abstrak, sedangkan anak usia SMP 

baru memiliki kemampuan berpikir konkrit. 

f) Informasi yang diberikan salah. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Berikanlah informasi secara ringkas dan jelas dengan menggunakan 

kalimat-kalimat sederhana agar mudah dipahami murid. 

2. Berikanlah contoh-contoh konkrit berhubungan dengan hal-hal yang 

ditemui murid dalam kehidupannya setiap hari. 

3. Berikan informasi secara sistematis dan berikan penekanan serta 

pengulangan terhadap masalah yang dianggap penting. 

4. Dapat dilakukan tanya jawab dengan murid, untuk mengetahui sejauh 

mana informasi yang tidak diberikan dapat dimengerti murid. 

5. Jangan melakukan latihan sebelum peserta didik memahami dan mengerti 

dengan baik informasi yang diberikan. 

Berbagai faktor tersebut diatas merupakan sumber terjadinya berbagai 

kesalahan dan saling terkait antara satu dengan yang lain, disebabkan setiap 

kelompok dapat mempengaruhi secara keseluruhan wujud kerja yang 

ditampilkan murid. 

Sehubungan dengan uraian di atas maka pembelajaran senam khususnya 

senam lantai khususnya, perlu dikembangkan dengan pola dan metode 

pengembangan yang tepat, untuk memperbaiki keterampilan murid serta 

pertumbuhan dan perkembangannya secara proporsional guna memberikan 

nilai tambah bagi kualitas fisik, mental, intelektual, emosional dan sosial 

sebagai murid yang bugar dan berdaya saing. Atas dasar ini, maka berbagai 

usaha dalam meningkatkan proses belajar mengajar senam, perlu 
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diberdayakan dengan berbagai metode, untuk meningkatkan perkembangan 

fisik maupun psikis murid yang menjadi perhatian guru dalam proses belajar 

mengajar. 

Adapun metode mengajar kombinasi yang dibahas dalam penelitian ini 

memiliki dua taraf yaitu, metode mengajar kombinasi 4 tahap dan metode 

mengajar kombinasi 7 tahap yang diterapkan kepada murid dalam proses 

belajar mengajar guling belakang untuk dilihat apakah ada perbedaan antara 

kedua taraf tersebut di atas dalam meningkatkan hasil guling belakang. Hal 

ini di sebabkan karena berbagai metode mengajar yang diterapkan guru-guru 

pendidikan jasmani dan kesehatan selama ini ternyata belum mampu 

memberikan dorongan belajar yang maksimal bagi murid, untuk mempelajari 

senam lantai khususnya guling belakang. Seperti halnya metode mengajar 

global, parsial, atau pun metode kombinasi global-parsial yaitu gabungan 

antara metode keseluruhan dan metode bagian dalam mengajarkan senam  

selama ini kurang efektif. Disebabkan karena pelaksanaan gerakannya 

panjang dan berbelit-belit dapat mengaburkan tujuan, membosankan murid 

bahkan justru membuat murid-murid menjadi jenuh dan frustrasi, berbeda 

dengan murid-murid yang cerdas dan terampil. Karena muri-murid berbeda-

beda dalam menerima setiap iformasi khususnya bagi pesenam pemula yang 

belum memiliki kemampuan mental, maka mereka mengharapkan jika materi 

pendidikan yang dipelajarinya relatif mudah termasuk isyarat-isyarat yang 

singkat dan jelas untuk diterima murid dengan baik, karena hal ini akan 

membantu murid dalam mengoptimalkan hasil belajarnya secara efektif. 
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Keuntungan bagi murid adalah dapat melakukan pemprosesan yang terkontrol 

secara otomatis dan lebih bersifat kognitif yang dilibatkan dalam situasi yang 

membutuhkan adaptabilitas terhadap berbagai gerakan baru, karena dapat 

dideteksi secara otomatis jelas, akan memenuhi kebutuhan murid. Dalam 

pengembangan metode mengajar kombinasi ini dimasudkan pula umpan balik 

pengetahuan hasil yang juga memiliki dua taraf yaitu umpan balik 

pengetahuan hasil singkat dan rinci untuk dilihat perbedaannya diantara 

kedua taraf tersebut dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang. Dalam penelitian ini di manipulasi dengan merelasikan tiga konsep 

ilmu yang berbeda dalam memberikan kontribusi terhadap hasil belajar 

keterampilan guling belakang, yaitu metode mengajar kombinasi, umpan 

balik hasil dan kelentukan sebagai variabel atributif. 

Pada prinsipnya masalah metode mengajar secara global dan parsial bukanlah 

suatu perbedaan hakiki, karena memiliki tujuan dan bahan pelajaran yang 

sama disajikan kepada murid yang sama, sedangkan yang berbeda adalah 

pemberian urutan bahan pelajaran, maka guru harus mampu menyusun 

strategi belajar mengajar apabila menggunakan pendekatan-pendekatan 

dengan metode –metode tersebut. Akan tetapi ada juga guru yang sering 

menggabungkan kedua metode tersebut yang disebut metode global parsial 

atau metode kombinasi. 

Selanjutnya walaupun langkah-langkah tersebut dapat bervariasi dan berubah-

ubah, dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan mencocokkannya dengan konteks belajar mengajar, 
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namun tidak dapat disangkal bahwa masing-masing metode memiliki ciri 

khas tersendiri serta kelebihan dan kekurangannya. 

Selain itu kontribusi aktif dari para murid sangat diharapkan, sehingga umpan 

balik juga merupakan bagian penting dari keseluruhan proses belajar 

mengajar karena umpan balik akan menunjukkan sejauh mana tujuan belajar 

dapat tercapai  dengan demikian apabila umpan balik menunjukkan bahwa 

tujuan pelajaran belum tercapai, maka dibuat masukan baru dengan 

mengoreksi kesalahan-kesalahan untuk memperbaiki gerakan-gerakan yang 

salah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Guru pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan salah satu tugasnya adalah meningkatkan kemampuan 

motorik yang dipelajari murid, untuk dikembangkan dalam keadaan 

bervariasi, dimana murid-murid dituntut untuk dapat mempraktekkan tugas-

tugas gerak dengan baik. 

Dari uraian diatas maka perlu langkah-langkah bagaimana 

mempengaruhi aktivitas motorik secara  positif, sehingga aktivitas-aktivitas 

motorik yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan 

perkembangannya baik secara kognitif, motorik dan afektif. Faktor  yang harus 

diperhatikan agar dapat mengarahkan mereka ke salah satu atau beberapa 

nomor senam. 

Menurut Phil Yanuar Kiram (1992 : 57), bahwa : Secara sederhana 

dapat dijawab bahwa aktivitas motorik yang terarah, sistematis dan bertujuan 

merupakan salah satu alternatif untuk dapat mempengaruhi atau menyalurkan 

aktivitas motorik mereka secara positif. Sedangkan faktor kemampuan 
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koordinasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan dibina dan 

dikembangkan, karena kemampuan koordinasi merupakan salah satu syarat 

untuk dapat menguasai aksi-aksi motorik olahraga dengan baik. Kenyataan 

lapangan membuktikan bahwa guru-guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan hampir tidak pernah berusaha untuk melibatkan berbagai pola gerak 

dominan yang dianalisis sebagai prasyarat untuk membangun keutuhan belajar 

senam khususnya guling belakang secara efektif dan efisien dalam 

meningkatkan hasil belajar murid secara maksimal. Dalam Mutohir, Cholik H. 

Toho (2002 : 138) : 

“Bahwa jika Indonesia ingin memperbaiki olahraganya, maka ada dua 
hal pokok yang perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, dan kedua, memperbaiki koordinasi diantara organisasi-
organisasi olahraga yang ada”. 

 
Kesadaran untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tidak hanya 

dilakukan sekali saja, tetapi sering kali diulangnya lagi. Perbuatan seseorang 

dilandasi oleh kesediaan psikologis tertentu untuk mereaksi terhadap keadaan 

atau obyek tertentu, disebut sikap atau attitude. 

Setiap individu mempunyai suatu sistem pikiran berdasarkan 

pengalaman yang mengatur semua proses perbuatannya, sehingga apa yang 

dibuatnya sesuai dengan sistem pikirannya sebagai kesediaan untuk mereaksi 

terhadap obyek tertentu; maka kesediaan mereaksi atau sikap (attitude) adalah 

suatu kesadaran kompleks yang menentukan perbuatannya yang dilakukan 

dengan sadar. 

Menurut Cattel B. Raymond (1970) dalam Sudibyo Setyobroto       

(1989 : 39) :  
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“Sebenarnya sikap bukanlah suatu tindakan atau action, tetapi 
merupakan cara bertindak (course of action) dalam situasi tertentu dan 
menghadapi obyek tertentu”.  

 
Harvey dan Smith (1977)   dalam Sudibyo  Setyobroto  (1989 : 39) : 

“menegaskan  dalam  definisinya bahwa sikap (attitude) adalah 
kesediaan untuk merespons secara konstan dengan cara positif atau negatif 
terhadap obyek atau situasi tertentu”. 

 
Selanjutnya Cattel, Harvey dan Smith dalam Sedibyo Setyobroto ( 1989 

: 39 ) tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa : 

“sikap bukanlah action atau tindakannya sendiri, tetapi baru 
merupakan kesediaan”. 

 
 Selanjutnya  Mar’at (1982) menjelaskan   bahwa :  

Berbagai persepsi (visual, auditif, rasa, dsb) kemudian berproses 
melalui perhatian, pemahaman dan keputusan, dan semuanya ini baru 
merupakan tingkah laku tersembunyi (covert) yang kita kenal dengan sikap. 
Kemudian akan berproses lebih lanjut dan terwujudlah bentuk tindakan yang 
tampak (overt) yang dapat diamati” (Sudibyo Setyobroto, 1989 : 39). 

 
Selain itu waktu yang relatif singkat dalam setiap kali pertemuan yaitu   

2 x 45 menit = 90 menit, sedangkan dalam kurikulum tingkat satuan 

pendidikan diuraikan bahwa :  

“Alokasi waktu jam pembelajaran adalah 40 menit” (E. Mulyoso, 2006 
: 53). 

 
Sesuai struktur kurikulum SMP / MTs maka jam pelajaran untuk 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan terdiri dari 2 jam atau 40 menit 

pelajaran sehingga jumlah pelajaran setiap tatap muka hanya 80 menit agar 

murid dapat melaksanakan guling belakang dengan baik dan benar terkadang 

dirasakan masih sangat kurang. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa : “Jam 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera 
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dalam Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP 2006) dimungkinkan 

menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara 

keseluruhan” adalah waktu yang cukup untuk memantapkan pendidikan 

jasamani, olahraga dan kesehatan bagi murid SMP / MTs yang masih usia 

dini. Namun demikian dalam Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) guru juga harus mampu bekerja mandiri untuk memperbaiki diri 

dalam pembelajaran. 

Hal ini penting agar ia benar-benar menjadi guru yang mampu menjadi 

pola anutan dan ditiru, sehingga tidak saja mampu mengembangkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tapi juga melaksanakannya 

dalam pembelajaran secara efektif dan menyenangkan. 

Sampai sekarang ini, sepanjang pengamatan peneliti, belum ada usaha 

dari para pendidik, untuk menanggulangi kesulitan yang dialami murid dalam 

proses belajar mengajar senam lantai khususnya guling belakang, bahkan guru 

pun sering dikacaukan dengan berbagai buku pegangan yang beraneka ragam, 

tanpa mencari solusi dalam pemecahan tingkat kesulitan yang dialami murid. 

Atas dasar ini maka peneliti akan mengangkat permasalahan dalam 
penelitian ini dengan judul :  

 
“Pengembangan Pembelajaran Senam Lantai Guling Belakang Melalui 

Metode Kombinasi, Kelentukan dan Umpan Balik Pengetahuan Penampilan 
pada Murid Siswa Putra Smp  Pax Christi Manado Tahun Ajaran 2006-2007”.  
( Suatu Eksperimen ). 
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B Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut :  

1. Murid-murid di sekolah merasa khawatir bahkan takut mengikuti pelajaran 

senam lantai khususnya guling ke belakang. 

2. Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan belum dapat 

mengembangkan metode mengajar secara efektif dan efisien dalam 

mengajarkan senam lantai khususnya guling ke belakang. 

3. Terdapat kesenjangan antara tujuan khusus pengajaran senam lantai dan 

guling belakang dengan apa yang dikerjakan guru di lapangan 

menyebabkan prestasi belajar  tidak dinyatakan secara jelas. 

4. Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan balum kreatif mencari 

solusi terhadap pemecahan permasalahan dalam belajar senam lantai 

guling belakang. 

5. Pola-pola gerakan yang fundamental belum dikembangkan dalam 

keterampilan sesuai tujuan belajar mengajar yang hendak dicapai. 

6. Komponen-komponen fisik belum dilatih secara kontinue dan sistematis 

sebagai dasar acuan pengembangan kualitas motorik untuk menunjang 

pelaksanaan belajar senam lantai khususnya kelentukan. 

7. Komponen-komponen fisik yang dibangun secara relevan dengan gerakan-

gerakan motorik untuk meningkatkan belajar-mengajar senam lantai 

khususnya guling belakang. 
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8. Mengajar senam lantai khususnya guling belakang, guru belum dapat 

memperkecil kekuatiran dan ketakutan murid dalam mempelajari berbagai 

bentuk gerakan. 

9. Banyak guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan belum mampu 

memperbaiki metode mengajar dalam mengatasi berbagai kesulitan murid 

untuk mempelajari senam lantai khususnya guling belakang. 

10. Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan belum membangun dan 

meningkatkan kekuatan, kelentukan dan daya tahan murid secara optimal 

dalam mengkonstruksikan gerakan-gerakan senam lantai khususnya guling 

belakang. 

11. Metode mengajar kombinasi belum dibangun secara tepat, efisien dan 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar senam lantai khususnya guling 

belakang. 

12. Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan belum menggunakan 

umpan balik pengetahuan hasil untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

senam lantai khususnya guling belakang. 

13. Faktor-faktor internal dan eksternal murid seharusnya ditingkatkan melalui 

metode mengajar pola gerak dominan dan umpan balik pengetahuan hasil 

untuk memberikan kontribusi terhadap kemampuan hasil belajar senam 

lantai khususnya guling belakang. 

14. Untuk meningkatkan kualitas gerakan senam lantai dan guling belakang, 

kelentukan murid perlu ditingkatkan secara optimal. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah maka perlu 

diadakan pembatasan permasalahan terhadap masalah yang diteliti. Masalah 

penelitian ini hanya dibatasi pada metode mengajar kombinasi, kelentukan 

dan umpan balik pengetahuan penampilan terhadap hasil belajar guling 

belakang. 

Dengan demikian masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Perbedaan metode mengajar kombinasi 4 tahap dan 7 tahap terhadap hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

2. Perbedaan kelentukan dibawah rata-rata dan diatas rata-rata terhadap hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

3. Perbedaan umpan balik pengetahuan hasil singkat dan rinci terhadap hasil 

belajar keterampilan-keterampilan guling belakang. 

4. Interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan kelentukan terhadap 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

5. Interaksi antara kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil terhadap 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

6. Interaksi antara metode mengajar kombinasi dan umpan balik 

pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

7. Interaksi antara metode mengajar kombinasi, kelentukan dan umpan balik 

pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

8. Perbedaan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 
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dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci 

terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

9. Perbedaan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci 

terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

10. Perbedaan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci 

terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

11. Perbedaan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci 

terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah 

maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  
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1. Apakah metode mengajar kombinasi 7 tahap berbeda dengan pada metode 

mengajar kombinasi 4 tahap dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

2. Apakah kelentukan dibawah rata-rata berbeda dengan pada kelentukan 

diatas rata-rata dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

3. Apakah umpan balik pengetahuan hasil singkat berbeda dengan pada 

umpan balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

4. Apakah terjadi interaksi antara metode kombinasi dengan kelentukan 

terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang? 

5. Apakah terjadi interaksi antara kelentukan dengan umpan balik 

pengetahuan terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

6. Apakah terjadi interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan umpan 

balik pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

7. Apakah terjadi interaksi antara metode mengajar kombinasi, kelentukan 

dan umpan balik pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan 

guling belakang. 

8. Apakah metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 
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dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang 

9. Apakah metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang 

10. Apakah metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang 

11. Apakah metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat relasi faktor utama, faktor 

interaksi dan faktor kombinasi dari metode mengajar kombinasi, kelentukan 

dan umpan balik pengetahuan hasil terhadap hasil belajar guling belakang. 
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1. Untuk meneliti perbedaan pengaruh metode mengajar kombinasi 7 tahap  

dan metode mengajar kombinasi 4 tahap terhadap hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

2. Untuk meneliti perbedaan kelentukan dibawah rata-rata dan kelentukan 

diatas rata-rata terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

3. Untuk meneliti perbedaan umpan balik pengetahuan hasil singkat dengan 

umpan balik pengetahuan hasil rinci terhadap hasil belajar keterampilan 

guling belakang. 

4. Untuk meneliti interaksi antara metode mengajar kombinasi dan 

kelentukan terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

5. Untuk menelti interaksi antara metode kombinasi dengan umpan balik 

pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

6. Untuk meneliti interaksi antara kelentukan dengan umpan balik 

pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

7. Untuk melihat interaksi antara metode kombinasi, kelentukan dan umpan 

balik pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

8. Untuk meneliti metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat berbeda dari pada metode mengajar kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling 

belakang.    
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9. Untuk meneliti metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat berbeda dari pada metode mengajar kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

10. Untuk meneliti metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat berbeda dari pada metode mengajar kombinasi 7 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling 

belakang.    

11. Untuk meneliti metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat berbeda dari pada metode mengajar kombinasi 7 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Dalam hasil penelitian ini akan diperoleh pemecahan masalah penelitian 

yang mempunyai nilai dan kegunaannya sebagai berikut :  
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1. Kegunaan bagi guru dan calon guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan untuk menyusun dan merencanakan suatu pengajaran senam 

lantai dengan memanfaatkan pengaruh variabel dengan berorientasi pada 

interaksi variabel. 

2. Kegunaan penelitian pada murid dalam belajar keterampilan senam lantai 

sebagai gambaran obyektif berdasarkan kemampuan murid dengan 

pelaksanaan penelitian ini. 

3. Kegunaan bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah 

perbendaharaan ilmu pengetahuan.  

4. Kegunaan bagi lembaga pendidikan sebagai pengendalian program 

akademik dan pengelolaan saran prasarana penunjang instruksional dengan 

memanfaatkan hasil penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS  

 
A. Landasan Teori 

1. Hakikat Mengajar  

Apa yang dikerjakan guru dalam proses pembelajaran, dilakukan 

dalam rencana secara matang dan cermat dengan asumsi bahwa proses 

pelaksanaannya bukan saja terarah tetapi, efektif, efisien dan produktif 

sesuai tujuan. Dari uraian di atas, efektif mengandung pengertian bahwa 

apa yang dikerjakan guru ada pengaruh positif, tidak mubasir, efisien 

dalam arti tidak terjadi penghamburan waktu tenaga maupun sarana 

prasarana dan produktif artinya dikerjakan guru akan memberikan hasil 

untuk mencapai tujuan secara optimal. 

Isi dari tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah hasil belajar 

yang diharapkan. T. Raka Joni (1981 : 15) mengemukakan bahwa :  

“Pada diri anak terjadi belajar apabila anak itu secara aktif 
berinteraksi dengan lingkungan yang diatur guru, sehingga terjadi 
intenational tentang apa yang dipelajarinya”. 

 
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa :  

jika diketahui bagaimana proses belajar itu berlangsung dan dalam 
keadaan bagaimana proses belajar itu memberi hasil yang sebaik-baiknya, 
maka kurikulum dapat disusun dan disajikan dengan jalan yang seefektif-
efektifnya artinya penjabaran dan penyebaran materi kurikulum tersebut 
dikembangkan sedemikian rupa agar anak didik tidak mendapat banyak 
kesulitan dalam menyerap dan menguasainya. (T. Raka Joni, 1981 : 15). 

 

Berbagai metode dan alat pelajaran untuk proses belajar 

pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan dan bahan pelajaran, ditetapkan 
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sebelumnya. Begitu pula metode dan alat juga berfungsi sebagai jembatan 

atau media transformasi pelajaran terhadap tujuan yang harus dicapai. 

Dengan demikian metode dan alat-alat khusus harus benar-benar efektif 

dan efisien, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan dalam proses belajar 

pembelajaran memegang peranan penting, bila dilihat dari konsep 

pembelajaran. 

Hough dkk. (1975), dalam Rusli Lutan dan Adang Suherman (1999 

/   2000 : 42) : 

“Mendefinisikan mengajar sebagai proses penataan manusia, 
materi dan sumber-sumber untuk keperluan kelancaran proses belajar”. 

 

 Kalau pembelajaran diartikan demikian, maka kata “penataan” 

merupakan kata inti yang menempatkan pentingnya perencanaan dalam 

proses belajar pembelajaran. 

Sudjana (1995 : 29), mengatakan bahwa :  

“Mengajar adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi 
lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sehingga dapat menumbuhkan 
dan mendorong siswa dalam melakukan proses belajar mengajar”. 

 

Tardif (1989) dalam Muhibbin Syah (1995 : 183) mendefinisikan 

pembelajaran secara lebih sederhana tetapi cukup komprehensif dengan 

menyatakan bahwa, pembelajaran itu pada prinsipnya adalah : 

“.... any action performed by an individual (the teacher) with the 
international  of  facilitating learning in another individual (the learner).” 
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Artinya pembelajaran adalah perbuatan yang dilakukan seseorang 

(dalam hal ini guru) dengan tujuan membantu atau memudahkan orang lain 

(dalam hal ini siswa) melakukan kegiatan belajar. 

Kata the teacher (guru) dan the learner (orang yang belajar atau 

siswa) dalam definisi Tardif tersebut hanya semata-mata sebagai contoh 

mewakili dua individu yang sedang berinteraksi dalam proses pengajaran, 

jadi interaksi antara orang tua dengan anak. 

Pada prinsipnya guru harus menciptakan suatu lingkungan belajar 

yang secara emosional murid merasa nyaman, akan tetapi suatu hal yang 

penting adalah bagaimana memunculkan antusiasme murid terhadap proses 

belajar pembelajaran senam lantai, dengan menciptakan iklim yang 

bermanfaat untuk dapat membantu murid merasa senang, dalam 

lingkungan yang mendukung dan sikap positif terhadap berbagai bentuk 

gerakan senam lantai. Maka guru yang efektif akan memberikan waktu 

lebih besar bagi tugas-tugas murid karena disadari bahwa perencanaan 

berhubungan erat dengan hasil belajar murid. 

Masalah perencanaan secara luas sangat diperlukan untuk membuat 

program pengajaran senam lantai secara efektif dan menarik, dengan 

memaksimalkan kegiatan belajar pembelajaran dalam kondisi waktu yang 

terbatas sangat memerlukan perencanaan yang cermat, sehingga batasan 

waktu tidak akan membatasi guru untuk terus menerus mengembangkan 

program-program yang berkualitas dan mendetail, karena rancangan dan 

urutan yang cermat diperlukan agar memastikan terbukanya kesempatan 
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besar bagi murid guna melibatkan diri dalam proses belajar pembelajaran 

secara efektif. 

2. Hakikat Metode Kombinasi  

Untuk menentukan metode yang tepat dalam mencapai tujuan, 

seperti halnya guling belakang, maka dalam proses pembelajaran gulin 

belakang akan dikembangkan dalam beban kerja, lamanya aktivitas dan 

intensitas latihan yang memenuhi ketentuan. Tipe kegiatan untuk 

meningkatkan guling belakang juga harus sesuai dengan perkembangan 

dengan kelentukan, dimana kelentukan akan meningkatkan pula tahanan 

dan daya tahan dalam melakukan gerakan  yang dibutuhkan. Implementasi 

KTSP juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum operasional 

dalam bentuk pembelajaran. Saylor (1981 : 227) dalam Mulyasa 2006 : 

246 menyatakan bahwa :  

“Instruction is dus the implementationof curiculum plan, usually 
but not neccessarily involving teaching interaction in and educational 
setting” 

. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran 

dan penilaian adalah opreasionalisasi konsep KTSP yang masih bersifat 

potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. 

Mosston (1993) dalam Mahendra (2000 : 99) menguraikan bahwa :  

Gaya mengajar bersifat continue terdiri dari 11 gaya dimana 
masing-masing gaya memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahannya oleh 
karena itu untuk memanfaatkan kelebihan dari setiap gaya guru harus 
mampu menggunakan gaya yang bervariasi dalam pembelajarannya 
artinya ketika guru mengajar, guru harus mengkombinasikan gaya-gaya 
mengajar yang berbeda untuk mencari kemungkinan terbaik serta mencari 
kesesuaian dengan gaya belajar murid. 
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Pengembangan pembelajaran adalah usaha memberikan masukan 

tentang kecakupan komponen-komponen belajar yang menghidupkan 

implementasi kurikulum melalui satuan pelajaran agar lebih bermakna bagi 

murid secara terarah dan terintegretit. 

Dalam Arma Abdullah dan Agus Manadji (1994 : 179) :  

Diuraikan teori Gestalt yang paling mempunyai implikasi-implikasi 
untuk pendidikan jasmani adalah metode keseluruhan. Teori ini 
didasarkan pada dasar pikiran bahwa seorang bereaksi sebagai 
keseluruhan terhadap situasi apapun. Konsep-konsep penting kaitannya 
dengan metode keseluruhan adalah : a). Suatu keseluruhan lebih besar 
dari pada jumlah bagian-bagiannya. b). Suatu keseluruhan tidak semata-
mata sebagai penjumlahan dari bagian-bagiannya. c). Keseluruhan pola 
dari suatu keseluruhan memiliki karakteristiknya.  

 
Selanjutnya Magill  (1993 : 297), menjelaskan bahwa :  

“Metode kombinasi adalah dimana bagian-bagian atau komponen-
komponen gerak tertentu saling dikombinasikan”. 

 
seperti halnya dengan gerakan guling belakang dalam senam lantai, 

karena tidak bisa diajarkan secara bagian maupun keseluruhan saja. 

Menurut Supandi (1992 : 20) terdapat dua masalah pokok yang 

menjadi masalah model pembelajaran melalui gerakan bagian yaitu :  

“’Pertama, urutan bagian-bagian yang harus dikuasai murid, yang 
kedua ialah menganalisis bahan menjadi bagian-bagian yang membangun 
keutuhan bahan’. Bagian-bagian yang tidak mempunyai hubungan dengan 
utuh justru akan menyimpang dari tujuan instruksional yang ditetapkan”. 

 
Prinsip global dan parsial bukanlah suatu perbedaan yang hakiki. 

Tujuan dan bahan pelajaran itu sama, yang berbeda ialah urutan pemberian 

bahan tersebut. Oleh karena itu setiap guru hendaknya mampu menyusun 

strategi belajar pembelajaran dengan dua pendekatan ini. Selain itu, ada 
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juga yang menggabungkan kedua prinsip ini dalam satu metode yang 

disebut metode global parsial. 

Selanjutnya Menurut Supandi dijelaskan pula tentang penyajian 

konsep bahwa :  

“Pada langkah ini konsep gerakan atau keterampilan gerak itu 
disampaikan melalui pelbagai media pembelajaran”.  

 
Tujuannya ialah membentuk persepsi yang utuh dan jelas, slide, 

film dan demonstrasi bisa dipergunakan dalam langkah ini : 

a). Praktek secara keseluruhan 

Gerakan atau keterampilan fisik yang menjadi pokok bahasan itu 

dipraktekkan secara utuh, maksudnya ialah menanamkan kesan 

motorik atau gerak secara umum kepada murid. 

b). Berlatih bagian 

Langkah ini berisi latihan-latihan yang menekankan pada bagian-

bagian dari gerak atau keterampilan motorik yang menjadi pokok 

bahasan. Tujuannya ialah agar murid menguasai bagian ini dengan 

tepat. 

c). Praktek secara keseluruhan 

Setelah berlatih bagian-bagian, murid kembali mempraktekkan 

gerakan atau keterampilan motorik yang dipelajarinya secara utuh. 

d). Berlatih bagian 

Setelah praktek secara keseluruhan, murid kembali dengan latihan 

bagian. 

Pada kesempatan ini guru mengadakan perbaikan secara individual. 
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 “Langkah praktek global dan parsial itu dapat dilakukan silih 
berganti sampai dianggap cukup” (Supandi, 1992 : 20). 

 
Langkah-langkah tersebut di atas tentu saja dapat bervariasi dan 

diubah-ubah, dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut, berkaitan 

dengan keterampilan yang terkait suatu tugas majemuk, tentunya memiliki 

banyak komponen gerak yang harus dipertimbangkan. 

“Sedangkan ‘tatanan tugas’ (task organization) adalah 
menunjukkan bagaimana komponen gerak bersifat saling berhubungan 
atau saling bertalian antara satu dengan lain, berarti bahwa keterampilan 
bersangkutan memiliki intensitas tatanan tinggi” (Magill, 1993 : 298). 

 

Dari uraian di atas maka jelas bahwa gerakan guling belakang 7 

tahap termasuk memiliki kemajemukan gerakan yang tinggi, disamping itu 

gerakan-gerakan didalamnya saling memiliki ketergantungan antara satu 

dengan lain dan saling berdiri sendiri berarti memiliki tatanan tugas 

berintensitas sedang, maka penerapan pengajarannya melalui metode 

kombinasi dimana bagian-bagian atau komponen-komponen gerak tertentu 

saling dikombinasikan, tetapi komponen-komponen gerak tertentu harus 

dilaksanakan sendiri-sendiri. 

Selanjutnya Wightman dan Lintern (1985) dalam Magill (1993 : 

299), mengemukakan 3 jenis metode, antara lain : 

a) Fractionization, cara ini mempraktekkan setiap komponen gerak 
secara sendiri-sendiri. b) Segmentation, cara ini membagi komponen-
komponen gerak, dan setelah satu komponen telah dipraktekkan, kemudian 
akan dipraktekkan lagi bersama-sama dengan komponen berikutnya. Cara 
ini disebut “progressive part”. c) Simplification (penyederhanaan), cara 
ini sifatnya mengurangi intensitas kesulitan setiap komponen gerak, yang 
sulit dapat disederhanakan intensitas kesulitannya. 
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Jika murid-murid telah mampu mempraktekkan bentuk ini, baru 

dimintakan untuk mempraktekkan komponen gerak yang memiliki 

intensitas kesulitan yang sesungguhnya. 

Hal ini jelas bahwa komponen-komponen gerakan mana harus 

dipraktekkan secara sendiri-sendiri dan komponen-komponen mana harus 

dilaksanakan secara kombinasi, sedangkan komponen-komponen sifatnya 

saling memiliki ketergantungan atau saling berhubungan harus 

dipraktekkan bersama-sama dan komponen-komponen yang tidak saling 

berhubungan harus dipraktekkan sendiri-sendiri. 

Dari penjelasan di atas maka metode kombinasi 4 tahap sebagai 

taraf pertama, dan metode kombinasi 7 tahap sebagai taraf kedua dalam 

penelitian ini. Dari teori diatas  peneliti ingin menetapkan metode 

kombinasi itu yang terpenting adalah tahapnya. Maka penelitian ini 

membagi menjadi metode kombinasi 4 tahap dan 7 tahap. 

3. Hakikat Senam Lantai Sebagai Materi Belajar Motorik  

Senam sebagai salah satu bentuk kegiatan latihan jasmani 

mempunyai ruang lingkup tersendiri dengan rana dan batas-batas 

tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa senam berbeda dengan cabang-

cabang olahraga lainnya. 

Para pakar senam (Sumanto Y. dan Sukiyo, 1992 : 11). sepakat 

bahwa ciri yang harus ada pada suatu gerakan sehingga gerakan-gerakan 

tersebut dapat disebut sebagai senam adalah sebagai berikut :  

“a). Gerakan-gerakannya selalu dibuat atau diciptakan dengan 
sengaja. b). Gerakan-gerakannya selalu harus berguna untuk mencapai 
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tujuan tertentu (misalnya : membentuk sikap tubuh, memperbaiki gerak, 
meningkatkan taraf kesegaran jasmani sebagai rana rehabilitasi). c). 
Gerakan-gerakannya harus selalu tersusun dan sistematik, dilakukan 
secara teratur dan berulang-ulang”. 

 
Selanjutnya untuk mendefinisikan senam tidaklah mudah, karena 

kekhususan yang dikandungnya terdapat keluasan makna yang ingin 

dicakup sesuai dengan perkembangan berbagai aliran dan jenis senam 

dewasa ini. 

             (Agus Mahendra, 2000 : 9), 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 
keterampilan dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual”. 

 
Sedangkan Pieter H. Werner (1994) dalam Agus Mahendra (2000 : 

9), mengatakan bahwa :  

“May be globally defined as any physical exercise on the floor on 
apparatus that is designed to promote endurance, strength, flexibility, 
agility, coordination and body control”.  

 
Dalam pengertian bebas, senam dapat diartikan sebagai bentuk 

latihan pada lantai, pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya 

tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi serta kontrol tubuh. 

Imam Hidayat, Piter Panggabean dan Imam Soeyoedi dalam 

Mahmudi Soleh (1991/1992 : 8) bukunya Senam dan Metodik .... 

disebutkan bahwa : 

 “Senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan 
berencana, disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan 
mengembangkan pribadi secara harmonis”. 

 William D. Halsey dan Bernard Johnston (Collier’s Encyclopedia 

Volume II, 1987 : 548) dalam Mahmudi Soleh (1991/1992 : 8) disebutkan : 



36 
 

 

 “Gymnastics is form of physical activity for developing the strength 
of the body by means of exercises”.  

 

Artinya senam adalah bentuk kegiatan jasmani untuk 

mengembangkan kekuatan tubuh yang bermaksud untuk latihan. 

Mahmudi Soleh (1991/1992 : 8) disebutkan bahwa : 

 “Gymnastics is the art of training of body by means of certain 
exercises” 

 
 yang artinya senam adalah suatu bentuk (seni) latihan tubuh yang 

bermaksud untuk memastikan (memantapkan) dalam berlatih dibangun 

pola-pola gerak yang lengkap, mulai dari gerak lokomotor, non lokomotor 

dan gerakan manipulatif.  

Selanjutnya keterampilan senam dapat Dalam buku Encyclopedia 

Americana Internasionale (971 : 639) dalam Mahmudi Soleh (1991/1992 

:8) diuraikan pula bahwa :  

“Senam adalah suatu latihan untuk meningkatkan kesegaran 
jasmani yang membutuhkan kekuatan, keseimbangan, kelentukan dan 
keterampilan yang dilaksanakan dengan cara berirama (art 
performance)”. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka tidak dapat disangkalkan 

bahwa senam adalah suatu kegiatan fisik yang sangat kaya dengan struktur 

gerakannya. Melalui berbagai gerakan senam, maka murid-murid 

diklasifikasikan menjadi keterampilan deskrit sekaligus serial (jika dibuat 

rangkaian gerakan). 

Hal ini jelas bahwa peningkatan program senam berarti kita 

meningkatkan penguasaan murid-murid terhadap dasar-dasar elementer 

senam untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan yang lebih luas dan 
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tinggi, karena prinsip-prinsip latihan senam tersebut memberikan 

rangsangan pada semua sistem organ tubuh seperti aerobic, anaerobic, 

power, endurance dan cardiovascular termasuk berbagai bentuk motorik. 

Dalam arti bahwa pengembangan motorik adalah prinsip kontinuitas dan 

berlangsung sepanjang hidup sebagai proses yang berkesinambungan. 

Atas dasar ini maka guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan harus memahami berbagai struktur gerakan yang terdapat dalam 

senam, agar tidak menimbulkan masalah dalam proses belajar 

pembelajaran, Menurut Phil Yanuar Kiram (1992 : 52) bahwa tanpa 

memahami tentang struktur dasar gerakan akan timbul masalah antara lain 

: 

a). Guru tidak akan dapat menentukan secara jelas pada bagian 
manakah letak sebenarnya suatu kesalahan gerakan. b). Berkaitan dengan 
hal di atas, tentu guru tidak akan dapat memberikan koreksi gerakan 
dengan baik, karena tidak mengetahui secara jelas dimana sebenarnya 
terjadi kesalahan tersebut. 
 

4. Hakikat Guling Belakang 

Salah satu bentuk gerakan senam lantai adalah guling belakang, 

yaitu kebalikan dari gerakan guling ke depan, akan tetapi hambatan utama 

adalah faktor kejiwaan seperti yang telah dijelaskan bahwa karena murid 

tidak melihat apa yang ada di belakangnya, sehingga menimbulkan keragu-

raguan. 

Gerakan guling belakang dalam Arma Abdoellah (1981 : 326) 

diuraikan sebagai berikut :  
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a). Guling belakang tungkai lurus. b). Sikap permulaan berdiri 
tegak membelakangi matras, tangan disamping paha. c). Dorong pantat ke 
belakang, bungkukan badan, lengan lurus ke depan, dagu dekat pada 
dada, tungkai tetap lurus. d). Jatuhkan pantat pada matras, tungkai tetap 
diluruskan diteruskan dengan gerakan mengguling ke belakang, tangan 
menumpu pada matras di samping kepala, kaki diayun ke belakang terus 
ke bawah untuk menumpu pada matras, serentak menolak, kembali sikap 
tegak. 
 

Dalam Buku Petunjuk pembelajaran Olahraga Pendidikan di 

Sekolah Lanjutan Atas (1975/1976 : 321) dijelaskan bahwa : 

a). Mengguling ke belakang kaki bengkok 

Sikap permulaan jongkok membelakangi matras lengan lurus ke 

depan, jatuhkan badan ke belakang, tarik dagu dekat dada, lipat tangan 

pada siku, telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari dekat pada 

telinga. Mengguling ke belakang mendarat pada matras mulai dari 

pantat, punggung, tengkuk, kepala bagian belakang, tangan menumpuh 

di samping kepala. Kaki mengikuti gerakan badan pada saat 

mengguling ke belakang. Tolakan tangan sampai lengan lurus pada saat 

pantat melewati titik tertinggi pada waktu mengguling ke belakang 

mendarat pada kaki, tangan, betis, pandangan lurus ke depan. Selama 

melakukan gerakan mengguling dagu harus tetap dekat pada dada. 

b). Mengguling ke belakang kaki lurus 

Sikap permulaan berdiri tegak membelakangi matras. Tangan di 

samping badan, dorong pantat ke belakang, togok ke arah paha, kaki 

tetap lurus, dagu dekat pada dada. Mendarat pada matras mulai dari 

betis, pada bagian belakang pantat dan tangan. Badan mengguling ke 

belakang diikuti gerakan kaki ke atas belakang lepaskan tangan sikap 
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untuk menumpu pada matras disamping kepala. Badan mengguling ke 

belakang mulai dari punggung tengkuk dan kepala bagian belakang. 

Saat tengkuk menyentuh lantai tangan menumpuh pada matras di 

samping kepala. Kaki selalu dekat pada dada dan dagu dekat pada dada, 

saat pantat melewati titik tertinggi tangan menolak sampai kedua 

lengan lurus kaki lurus mendarat pada matras terus berdiri tegak, kedua 

lengan lurus ke atas disamping kepala. 

Dari uraian-uraian tersebut diatas maka guling belakang dapat 

dianalisis sebagai berikut : 

1) Phase pertama, adalah grafitasi bumi merupakan phase penahan. 

Hal ini terjadi disaat panggul dan berat badan dibawah melewati 

titik pusat berat badan dan tumit terakhir sebagai penumpuh yang 

sangat labil. 

2) Phase kedua, adalah, fase yang sangat labil, yaitu fase tolakan 

panggul dan pantat, maka tumit sebagai fase pengungkit. Sesudah 

pantat mendarat dimatras, tolakan kaki untuk mengangkat paha, 

panggul dan pantat dalam titik ketinggian agar kaki boleh mendarat 

dengan lurus.Dalam posisi ini, tendon dari paha, panggul, 

punggung, bahu dan tangan menyesuaikan dengan gerakan ini. 

Disini ada daya yang besar untuk memutarkan badan kebelekang 

dan kembali dalam sikap sempurna. 2/3 gerakan otot berfungsi 

untuk memberhentikan kekuatan dan ½ bagian gerakan otot 

digunakan untuk memepertahankan keseimbangan untuk kembali 
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dalam sikap sempurna.   

Dalam  S. Malangjoedo (1975 : 7), diuraikan bahwa :  

“ Mengguling ke belakang 4 tahap ini ada beberapa sikap 
permulaan, yaitu : Squat entry, tuck entry, extension entry dan 
jackknife entry”. 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2.1 guling belakang 4 tahap 

Langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Jongkok dan rebahkan badan ke belakang. 

2) Disaat badan direbahkan ke belakang tangan cepat dibawa di 

samping kepala atas bahu, pantat dijatuhkan dekat tumit. 

3) Dengan kecepatan merebahkan badan ini panggul diteruskan ke 

belakang. 

4) Mendarat dengan kedua kaki bersama-sama. 

5) Setelah kaki mendarat cepat tangan diluruskan. 

Kesalahan umum : 

1) Dagu tidak ditarik ke dada. 

2) Menggulingnya dilakukan terputus-putus hingga pemindahan 

panggul ke belakang kurang cepat. 

3) Tangan tidak cepat membantu. 

Dalam Panduan Pembelajaran Penjas Kota Semarang Kelas VII 

Semester II, yang disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan Dasar (1994 : 

39) diuraikan sebagai berikut :  
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Gambar 2.2 Guling Belakang 7 tahap 

 

Cara melakukannya adalah sebagai berikut :  

a) Dari sikap jongkok, dengan kedua tangan ditekuk, telapak tangan 

menghadap ke atas di samping telinga. 

b) Gulingkan badan ke belakang dengan mendaratkan pinggul, punggung 

dan pundak sambil menjulurkan kedua kaki rapat ke belakang dan 

mendaratkan kedua telapak tangan di matras. 

c). Setelah ujung telapak kaki mendarat di matras, kemudian kembali ke 

sikap jongkok dan berdiri (Gerakannya terdiri dari 7 tahap)  gambar 

1.1. 

5. Hakikat Kelentukan  

Kelentukan adalah suatu kondisi fisik yang sangat penting dalam 

kaitannya adalah prestasi belajar senam lantai. Dalam bahasa Inggris istilah 

flexibility sering juga dipersamakan dengan suppleness dan joint mobility, 

yang artinya adalah : “jarak kemungkinan gerak dari satu persendian atau 

kelompok sendi” (Agus Mahendra, 1999 / 2000 : 31). Artinya, seberapa 

besar jarak yang mungkin dicapai oleh satu sendi dalam kemungkinan 

geraknya merupakan kualitas dari kemampuan tersebut. Semakin besar 

jarak yang dicapai, semakin baik kelentukan dari sendi itu. 
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Menurut Jackson A.B. dan Ross R.M. (1986 :  32) bahwa : 

“Kelentukan adalah rentangan gerak di seputar suatu sendi, 
sederhananya kelentukan adalah intensitas rentangan otot”. 

 

 Dijelaskan selanjutnya bahwa :  

“Suatu peningkatan kelentukan dapat mengakibatkan peningkatan 
performance atlet, juga memungkinkan seseorang atlet menggerakan gaya 
lebih besar”. 

 

Dalam Harsono (1988 : 163) dijelaskan bahwa : Perbaikan 

kelentukan dapat diuraikan sebagai berikut :  

“ a). Mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada otot dan 
sendi. b). Membantu dalam mengembangkan kecepatan, kecerdasan dan 
kelincahan. c). Membantu meningkatkan prestasi. d). Menghemat 
pengeluaran tenaga (efisien).  e).Membantu memperbaiki sikap tubuh”. 
 

Menurut Nurhasan (1986 : 243) diuraikan bahwa :  

“Kelentukan atau fleksibilitas diartikan sebagai menggerakan 
tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak yang seluas 
mungkin, tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot di sekitar 
persendian itu”. 

 

Selanjutnya Muhamad Sajoto (1988 : 43) menjelaskan bahwa :  

“Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian 
dirinya, untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran 
seluas-luasnya, terutama otot-otot dan ligament di sekitar persendian”. 

 

Dari teori-teori diatas disebutkan bahwa kondisi fisik kelentukan 

merupakan komponen dalam penelitian ini dengan taraf dibawah rata-rata 

dan diatas rata-rata. 
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 Panduan Teknis dan Latihan Kesegaran Jasmani untuk anak-anak 

usia sekolah, dalam Kantor Pemuda dan olahraga ( 1999 : 6 - 7 )dijelaskan 

pula bahwa :  

“Fleksibilitas adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan 
dalam ruang gerak sendi secara maksimal. Fleksibilitas menunjukkan 
besarnya pergerakan sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan 
gerakan (range of movement)”. 

 

Pada prinsipnya pengembangan metode pembelajaran kombinasi 

secara teoritis memiliki interaksi dengan kelentukan dalam meningkatkan 

hasil belajar guling belakang, karena keberhasilan mempelajari guling 

belakang tidak terlepas dari pola gerak dominan terutama dengan masalah 

keindahan gerakan yang berkualitas dan reflekstoris motoris. Hal ini 

disebabkan karena kelentukan ditentukan oleh rentangan gerak persendian, 

kelentukan sendi berhubungan dengan struktur sendi, kondisi ligamen, 

fascia yang mengelilingi sendi dan ekstensibilitas otot / keluwesan gerak, 

maka perlu meningkatkan kelentukan melalui latihan-latihan isometric 

(latihan statis); dimana terjadi perubahan panjang otot, walaupun terjadi 

kontraksi. Pemendekan otot dicegah; tidak terjadi kerja ekstra, tapi tercipta 

suatu tegangan, dan terjadi produksi energi panas. Pada dasarnya serat-

serat otot yang menerima satu impuls syaraf menyebabkan terjadinya 

pelepasan ion-ion kalsium yang tersimpan dalam otot. 

Ikatan tersebut dapat disamakan dengan 2 buah magnet yang saling 

berlawanan sehingga serat-serat otot akan memendek (berkontraksi) dan 
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menghasilkan tegangan setelah serat-serat otot tidak lagi menerima impuls 

syaraf, maka serat-serat otot akan mengendor atau dalam keadaan relaks. 

Dalam keadaan relaks inilah akan mengembalikan filamen-filamen 

menuju panjang awal disaat belum terjadi kontraksi. 

Di sisi lain disaat otot-otot diregangkan maka filamen actin dan 

filamen myosin akan mengembalikan arah efek pengaruh yang terjadi 

selama proses kontraksi. 

Riset telah menunjukkan bahwa pada awalnya proses perentangan 

terjadi secara mudah pada filamen actin dan filamen myosin tersebut. Akan 

tetapi ketika perentangan tersebut terus berlanjut, maka filamen “Titin” 

akan mengambil alih keadaan pemindahan kedudukan otot juga tulang 

yang terjadi, sehingga “filamen titin” inilah yang paling utama 

menentukan “extensibilitas” dan resestensi terhadap proses perentangan. 

Dalam Santosa Giriwijoyo dan Muchthamadji (2005 : 170) bahwa : 

 “Metode statis adalah peregangan untuk memperluas ruang gerak 
persendian dilakukan secara kontinu sejauh mungkin sesuai kemampuan, 
kemudian dipertahankan untuk beberapa waktu dan diulang beberapa kali 
secukupnya”. 
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Gambar 2.3 Hubungan Panjang Sarkomer dan Tegangan yang Timbul 

( Siregar Haris,Jusuf Irawan,Gani A Azier,Sinrang A Wahidin, 
Patelongi Ilhamjaya, 1994 : 58-59) 

 
 
Dalam gambar di atas memperlihatkan hubungan antara panjang 

sarkomer dan kekuatan kontraksi (tegangan yang timbul). Pada titik D, 

aktin tertarik sedemikian rupa sampai pada ujung dari mison. Sehingga 

sama sekali tidak ada overlapping. Pada titik ini tegangan yang 

ditimbulkan oleh otot yang aktif adalah nol. Bila tegangan pada sarkomer 

dikurangi sehingga sarkomer memendek, maka aktin dan myosin makin 

overlap sehingga tegangan yang timbul akan meningkat. 

Ketika panjang sarkomer mencapai 2,2 mikron (pada titik C) maka 

aktin telah overlap dengan seluruh cross bridge dari miosin sehingga 

tegangan yang timbul mencapai maksimal. Tegangan tetap maksimal jika 
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sarkomer lebih memendek sampai 2,0 mikron (titik B). Pada keadaan ini 

ujung aktin belum saling overlap dan belum mencapai bagian tengah 

myosin yang tidak mengandung cross bridge. Selanjutnya jika sarkomer 

lebih memendek lagi dari 2,0 mikron maka terjadilah overlapping antara 

kedua ujung aktin dan kontraksi akan menurun dengan memendeknya 

sarkomer. 

Jadi jika tegangan dikurangi sehingga panjang sarkomer lebih kecil 

dari 2,0 mikron maka kontraksi akan menurun. Jelaslah bahwa kontraksi 

maksimal terjadi pada panjang sarkomer 2,0 sampai 2,2 mikron. 

Dari uraian diatas maka landasan ini digunakan untuk teori pokok 

penelitian. 

6. Hakikat Umpan Balik Pengetahuan Hasil  dalam Belajar Motorik  

Umpan balik pengetahuan hasil (feedback on learning outcomes 

knowledge of result) dimaksudkan untuk memberikan koreksi terhadap 

kesalahan-kesalahan gerakan secara cermat ke arah peningkatan hasil 

proses belajar pembelajaran murid secara maksimal, sekaligus menghindari 

kesalahan-kesalahan gerakan yang bervariasi dan membingungkan murid. 

Oxedine 1984 dalam Rusli Lutan (1988 : 286) dijelaskan bahwa : 

umpan balik dapat berfungsi sebagai penguat, juga umpan balik berarti 

pengetahuan yang diterima tentang suatu perbuatan atau respons 

(Oxendine, 1984) selanjutnya Bilodeau (1966) dalam Rusli Lutan ( 1988 : 

286 ), membuat rincian bahwa : “Information”, “Reinforcing” dan 

“Psychological” merupakan istilah deskriptif dari umpan balik yang 
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dipergunakan oleh beberapa istilah deskriptif dari umpan balik yang 

digunakan oleh beberapa penulis untuk menjelaskan dimensi yang berbeda 

dari fenomena tersebut dan Oxendine (1984), dalam Rusli Lutan ( 1988 : 

286 ) mempergunakan istilah umpan balik informasi (UI) atau Information 

Feedback (IF) guna memberikan tekanan pada hakikat hasil belajar berupa 

informasi. Hal ini akan lebih jelas jika kita bandingkan dengan konsep 

umpan balik yang dikemukakan oleh Bourne (1966) yang mendefinisikan 

umpan balik sebagai sebuah sinyal yang terjadi setelah atau pada saat 

respons berlangsung. 

Sinyal tersebut menyampaikan pertanda-pertanda tentang benar 

salahnya, tepat tidaknya, atau cukup tidaknya respons tersebut. Travers 

sendiri  berpendapat umpan balik informasi dapat berfungsi sebagai 

reinforcement. Namun demikian istilah reinforcement merupakan sebuah 

istilah yang lebih luas mencakup berbagai hal dimana tak ada informasi 

spesifik yang disampaikan kembali sehubungan dengan respons. 

Ada istilah lain ialah pengetahuan tentang hasil (PH) yang dalam 

literatur berbahasa Inggris disebut knowledge of result (KR) Duklow 

mengemukakan (PH) ialah umpan balik yang memberikan informasi 

tentang derajat keberhasilan dalam pencapaian produk akhir yang 

diinginkan dari suatu pelaksanaan tugas. Rotella P. (1993 : 114) diuraikan 

sebagai berikut : 

“ .... tembakan bagus, pukulan yang hebat atau itu jelek, tidak 
berguna bagi olahragawan”, 
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Dalam penjelasan selanjutnya bahwa : Yang diperlukan adalah 

informasi khusus yang dapat membantu olahragawan untuk 

mengembangkan kerja mengulangi tembakan yang bagus atau 

membetulkan tembakan yang buruk. Mereka sudah tahu bahwa itu buruk. 

Namun adakalanya dalam pertandingan yang sesungguhnya komentar-

komentar pelatih tentang hasil penampilan yang nyata, sangat berguna 

untuk meningkatkan motivasi atau rasa percaya diri. Namun guru harus 

mengatur waktu untuk membuat murid mengenali kesalahannya seperti 

juga aspek-aspek teknik mereka yang benar.  

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa :  

“Umpan balik harus langsung, idealnya umpan balik harus 
diberikan segera setelah penampilan, ini membuat umpan balik lebih 
tepat, dan oleh karenanya memenuhi olahragawan yang lebih reseptif”  

 
       Kleso & Stelmach (1976) dan Taub (1976) (Ed) dalam Singer R.N.  

(1990 : 166) menyatakan bahwa :  

“Gerak yang rasional dapat terjadi, berdasarkan informasi, akan 
sebelumnya yang disimpan dalam memori jangka panjang, gerak ini 
mentah dan dapat untuk mengira-ngira skill yang akan dilakukan”.  

 
Dari pendapat di atas maka para murid memerlukan umpan balik 

yang begitu spesifik berkaitan dengan berbagai kesalahan yang dilakukan. 

Dengan demikian umpan balik melalui pengetahuan hasil / knowledge of 

result (KR) bersifat akurat dan sangat bermanfaat bagi proses belajar 

pembelajaran. 
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Suatu hal yang penting adalah bahwa penentuan umpan balik harus 

dikaitkan dengan eror atau pelaksanaan kerja yang benar. Singer R.N. 

(1990 : 167) menjelaskan pula bahwa :  

Pada intinya umpan balik digunakan untuk :a). Merangsang organ-
organ peripheral agar mengatur tingkah laku yang sedang berlangsung 
secara terus-menerus. b). Adaptasi tingkah laku sesuai tuntutan situasional 
c). Mengaktifkan atau menurunkan emosi, dan d).Mengevaluasi kinerja 
melalui penyusunan symbol-symbol. 

 
Maka setiap informasi harus disalurkan melalui sistem agar terjadi 

belajar yang efektif. Input diterima dan ditahan sebagai pengendapan 

dalam penyimpanan sensori, sehingga jika proses yang terjadi tanpa proses 

lanjutan, maka rangsangan hanya perlu dideteksi oleh mekanisme 

perceptual sebelum input tersebut masuk ke dalam sistem yang lebih jauh. 

Dari uraian-uraian diatas menjadi landasan teori pokok penelitian ini. 

7. Hakikat Relasi Faktor Utama 

Analisis faktor pada intinya berbeda dengan jenis metode 

multivarian yang terdiri dari faktor utama metode pembelajaran kombinasi 

yang terdiri dari dua taraf yaitu metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

dan metode pembelajaran kombinasi 7 tahap. Kelentukan terdiri dari dua 

taraf yaitu kelentukan di atas rata-rata dan kelentukan di bawah rata-rata. 

Sedangkan umpan balik pengetahuan hasil terdiri dari dua taraf yaitu 

umpan balik pengetahuan hasil singkat dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci. Kegunaan mendasar dari analisis faktor adalah membantu peneliti 

mengungkapkan dan mengindentifikasi kesatuan-kesatuan atau dimensi-
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dimensi yang disebut faktor dibalik sekian banyak ukuran. Kerlinger (2000 

: 562) dijelaskan bahwa :  

“... Disain faktorial diartikan sebagai struktur penelitian dimana 
dua variabel bebas atau lebih saling diperhadapkan untuk mengkaji 
akibat-akibatnya yang mandiri dan yang interaktif terhadap suatu variabel 
terikat”. 

 
Variabel-variabel atau faktor-faktor yang ada dianggap atau diduga 

sebagai kebutuhan yang mendukung atau mendasari hasil tes yang 

terungkap pada koefisien korelasi. Jika dua tes atau lebih berkorelasi 

substansial, maka tes-tes itu bersama-sama menyangga varian. Tes-tes 

tersebut memiliki faktor varian yang sama. 

Maksud dan kegunaan dasar analisis faktor ada dua, 

mengimplementasi wilayah-wilayah variabel guna mengetahui dan 

menunjukkan faktor-faktor yang diduga melandasi variabel-variabel 

tersebut dan bagaimana halnya dalam kerja ilmiah untuk menguji hipotesis 

tentang relasi antara variabel-variabel. 

Dari kajian di atas maka analisis faktor dan taraf dalam penelitian 

ini dengan menggunakan metode statistik untuk menganalisis akibat-akibat 

mandiri maupun akibat-akibat interaktif dari dua variabel bebas atau lebih, 

terhadap satu variabel terikat, maka dalam faktor utama ini dicari relasi 

antara metode pembelajaran kombinasi 4 tahap dan metode pembelajaran 

kombinasi 7 tahap, kelentukan dibawah rata-rata dan  kelentukan diatas 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci terhadap guling belakang. 
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Metode faktor utama secara matematis memuaskan karena mampu 

menghasilkan pemecahan matematis yang unik untuk masalah faktor. Ciri 

pokok dalam pemecahan yang dihasilkannya, bahwa dapat 

mengekstrasikan suatu besar varian maksimum ketika setiap faktor 

dihitung. Dengan kata lain, faktor pertama mengekstrasikan varian terbesar 

kedua dan seterusnya. Dari taraf-taraf tersebut dijadikan landasan teori 

dalam penelitian ini. 

8. Hakikat Relasi Interaksi 

Interaksi dalam penelitian ini terdiri dari interaksi metode 

pembelajaran kombinasi dan kelentukan dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang, interaksi antara metode pembelajaran 

kombinasi dan umpan balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang, interaksi antara kelentukan, umpan 

balik pengetahuan hasil dan interaksi antara metode pembelajaran 

kombinasi, kelentukan dan umpan balilk pengetahuan hasil dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang adalah kerja 

sama dua variabel bebas atau lebih, dalam mempengaruhi suatu variabel 

terikat. Lebih tepatnya, interaksi berarti bahwa kerja atau pengaruh dari 

suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat bergantung pada taraf 

atau tingkat variabel bebas lainnya.  

“Cara pernyataan ini ... menyatakan hal yang sama belaka dengan 
pernyataan koordinasi. Misalnya P dengan Q dengan syarat T” (Kerlinger 
2000 : 398). 

 
“Dengan kata lain, ‘interaksi terjadi manakala suatu variabel 

bebas memiliki efek-efek berbeda terhadap suatu variabel terikat pada 
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berbagai-bagai tingkat dari suatu variabel bebas lain’”. (Kerlinger 2000 : 
398). 

 
Donald Ary, et.al. (1982 : 384) menyebutkan bahwa :  

interaksi antar variabel berhubungan dengan manusia 
(personological variabels) dengan efek perlakuan (treatmen effect) jika 
keunggulan salah satu perlakuan eksperimen atas lainnya menjadi terbalik 
ketika subyek pada berbagai tingkatan variabel yang menerangkan tentang 
manusia dihadapkan pada perlakuan ini, maka terjadilah interaksi antara 
pengaruh eksperimen dengan variabel yang berkaitan dengan manusia 
(personological variabels). 

 
Robert C.D. Steel dan James H. Torrie (1993 : 408) menguraikan 

bahwa Misalnya pengaruh sederhana kedua faktor A sama, begitu pula 

pengaruh sederhana faktor B dalam hal ini keduanya juga sama dengan 

faktor utamanya disebut tidak ada interaksi. Bila pengaruh-pengaruh 

sederhana, satu faktor berbeda lebih besar dari pada yang dapat 

ditimbulkan oleh faktor kebetulan, beda respons ini disebut interaksi antar 

kedua faktor itu. Hubungan ini disebut bersifat setangkup, artinya interaksi 

A dengan B sama dengan interaksi B dengan A. Selanjutnya disebutkan 

pula bahwa interaksi juga dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran 

penyimpangan pengaruh sederhana dari sifat efek aditif atau model yang 

didasarkan hanya pada pengaruh utama saja. 

Dari kajian yang ada maka dalam penelitian ini ingin 

mengungkapkan interaksi atau kerjasama 3 variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat yaitu guling belakang, sebagai berikut : mencari interaksi 

antara metode pembelajaran kombinasi dengan kelentukan, metode 

pembelajaran kombinasi dengan umpan balik hasil, kelentukan dengan 



53 
 

 

umpan balik hasil dan metode pembelajaran kombinasi, kelentukan dan 

umpan balik pengetahuan hasil. 

Ada tiga kemungkinan penyebabnya. Penyebab pertama adalah 

interaksi “sejati” yakni varian ditimbulkan oleh interaksi yang “sungguh-

sungguh terjadi” antara dua variabel bersama-sama mempengaruhi variabel 

ketiga. Kemungkinan kedua adalah galat (error) dapat terjadi suatu 

interaksi signifikan yang muncul karena kebetulan. Kemungkinan ketiga 

ialah interaksi terjadi karena adanya pengaruh atau efek yang bekerja pada 

suatu tingkat eksperimen. Namun tidak bekerja pada tingkat eksperimen 

yang lain. Efek ini adalah efek dari luar yang tidak kita kehendaki dan 

tidak pula terkontrol atau terkendalikan. Penyebab interaksi yang ketiga ini 

harus diwaspadai jika menerapkan analisis varian tidak pada eksperimen. 

Teori-teori diatas dipakai sebagai teori pokok dalam penelitian ini. 

9. Hakikat Relasi Kombinasi  

Semua disain kelompok berkorelasi. Kata kelompok diartikan 

sebagai himpunan skor. Ada suatu gagasan dasar, menurut Kerlinger (2000 

: 574)   bahwa :  

“Terdapat varian sistematis dalam ukuran variabel terikat 
disebabkan oleh korelasi antara kelompok dalam suatu variabel tertentu 
yang berelasi dengan variabel terikat itu”. 

 

Selanjutnya diuraikan bahwa : bagaimana korelasi ini bervariasi 

yang diakibatkannya dapat dirangkum sehingga mempengaruhi dan 

tercermin dalam ukuran dan desain, ada tiga kemungkinan cara : 

a). Gunakanlah unit-unit yang sama, misalnya subyek dalam kelompok-
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kelompok eksperimental itu masing-masing. 

b). Jodohkanlah unit-unit atas dasar kepadanan suatu variabel bebas atau 

lebih yang berelasi dengan variabel terikat, dan  

c). Pergunakanlah lebih dari suatu kelompok unit, misalnya kelas atau 

sekolah, dalam desain anda. 

“Memang kelihatannya ada perbedaan antara ketiga cara tersebut 
dalam upaya merangkum korelasi dalam ukuran-ukuran variabel terikat. 
Akan tetapi pada dasarnya ketiganya sama belaka”. ( Kerlinger, 
2000:574). 

 
Dari kajian yang ada, maka dalam penelitian ini, ingin 

mengungkapkan apakah terdapat perbedaan, interaksi dan kombinasi 

antara berbagai faktor dan taraf  terhadap satu variabel terikat guling 

belakang, sebagai   berikut :  

a). Perbedaan antara metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil dengan metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan 

guling belakang. 

b). Perbedaan antara metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dengan umpan 

balik pengetahuan hasil singkat dengan metode pembelajaran 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata 

dan umpan balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 
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c). Perbedaan antara metode pembelajaran kombinasi 7 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat dengan metode pembelajaran kombinasi 7 

tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan 

balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

d). Perbedaan antara metode pembelajaran kombinasi 7 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat dengan metode pembelajaran kombinasi 7 

tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan 

balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Cukup banyak hasil riset menunjukkan bahwa kemampuan motorik 

serta cabang olahraga, maupun keterampilan belum tentu memberikan 

kepastian dalam menentukan kemampuan motorik lainnya. Akan tetapi ada 

pula periset mengadakan investigasi tentang keberhasilan jika subyek yang 

diteliti tampil dalam gerak berkaitan atau saling memiliki hubungan, seperti 

halnya keterampilan motorik. 

Beberapa penelitian yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini 

tentang kondisi belajar motorik, antara lain : 
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Cronbach (1976) dalam Robert, N.Singer ( 1990 : 357 ) 

mengungkapkan bahwa :  

“...dapat dipertimbangkan untuk menguji kondisi instruksional karena 
kondisi-kondisi itu berinteraksi dengan laju belajar”.  

 
Dia mengasumsikan bahwa suatu teknik instruksional khusus yang 

berpengaruh membatasi sifat tugas. Maka jika mahir dalam tugas yang 

berbeda dalam kondisi instruksional yang sama, pelajar dituntut untuk 

menunjukkan suatu kemampuan umum untuk mempelajari tugas tersebut 

dalam kondisi yang dimaksudkan. Metode instruksional dapat saja mengatur 

laju belajar seseorang. Kemampuan utama mendukung keberhasilan awal, 

sementara berlatih tugas khusus diperlukan sebagai tambahan untuk 

keberadaan idial dari kemampuan tingkah laku keterampilan tinggi. 

Dweck (1975) dalam Robert N. Singer (1990 : 357) : 

“implikasi terhadap program pelatihan adalah menggiatkan proses 
kognitif pelajar ke dalam interpretasi feedback sehingga kegagalan yang 
ditandai faktor-faktor eksternal dan ketidakstabilan dalam keberhasilan 
adalah pelengkap terhadap kestabilan dan sebab internal”. 

 
Norman Gordrop (1969) dalam Robert N. Singer (1990 : 357) : 

“Mempertentangkan dua tipe kejadian pada sifat fungsional melalui 
tampilan visual ditingkatkan”. 

 
 Di sini disebut input, bahwa melengkapi subyek dengan isyarat tentang 

dimana dan kapan mereaksi, yang lain dihasilkan aktivitas subyek sendiri dan 

tidak sesuainya respon disebut umpan balik. Diharapkan bahwa beberapa 

syarat ditambahkan untuk situasi yang akan mendukung pelajar menyusun 

pengaturan dan penyesuaian. 
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Hasil percobaan yang dilakukan Vikers (1988) dalam (Richard A. 

Magill, 1993 : 181). menunjukkan bahwa :  

“Para pesenam pemula bisa disebut ahli bila mereka mampu belajar 
menentukan bagian tubuh mana yang dapat memberikan informasi yang 
paling bermanfaat guna mengevaluasi suatu kemampuan”. 

 
 Jadi bukti yang didapat dari percobaan tersebut sesuai dengan poin-

poin yang telah dibahas sebelumnya selama orang mempelajari keterampilan, 

mereka harus belajar memilih figur-figur yang paling relevan dengan tingkat 

pencapaian keberhasilan kemampuan dari keterampilan tersebut 

“Seorang pemula mempraktekkan suatu jenis keterampilan praktek, 
dilakukan secara sadar dan terkendali, secara kaku, selangkah demi 
selangkah, kurang terkoordinasi”. (Richard A. Magill, 1993 : 181). 

 
 Dengan kata lain, seorang pemula dengan sadar melakukannya, 

berfikir mengenai hal tersebut, tiap tahapan dari keterampilan yang kompleks, 

perhatian yang secara sadar diarahkan pada apa yang akan dilakukan 

selanjutnya seperti sensor tanggapan terhadap komponen tersebut. Sebagai 

hasilnya. Ketidak tepatan dan kelelahan yang menjadi seorang profesional 

bukanlah suatu bukti jelas pada pemula. 

Namun, dengan latihan yang berkelanjutan ke tahap-tahap selanjutnya 

dan menemukan bahwa : komponen-komponen penggerak yang saling 

melengkapi dengan gerakan yang lebih terkoordinasi dan perhatian yang 

diarahkan akan sedikit demi sedikit berkurang terhadap mekanisme 

pergerakan untuk menampilkan satu keterampilan. Seringkali, keterampilan 

dapat dilakukan secara otomatis dengan hanya melibatkan sedikit tingkat 
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kesadaran yang diarahkan untuk melakukan keterampilan tersebut (Richard A. 

Magill, 1993 : 168).  

Sebagai contoh : seorang yang sedang berlatih untuk melakukan guling 

depan diatas peti lompat, ini merupakan gerakan yang kompleks yang 

memiliki beberapa bagian yang dapat dijabarkan, yaitu sikap atau posisi 

berdiri dengan menetapkan jarak yang tepat dengan peti lompat, pendaratan di 

atas peti lompat, mengguling dan mendarat dengan gerakan lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa anda hanya memperhatikan jarak antara 

posisi berdiri anda dengan peti lompat, ataupun penempatan posisi di atas peti 

lompat. Bahkan mungkin tidak sempat berfikir tentang gerakan selanjutnya 

yang anda lakukan lompatan termasuk pendaratan di atas peti lompat dan anda 

akan membiarkan gerakan selanjutnya “berjalan begitu saja” setelah anda 

semakin terampil. Anda mungkin tidak akan berfikir terlebih dahulu mengenai 

langkah-langkah mengguling di atas springkas. Perhatian anda tidak secara 

langsung terarah pada jenis atau bentuk mengguling di atas peti lompat, 

apakah yang anda lakukan, sementara perhatian visual atau pandangan anda 

akan terarah pada springkas. Contoh tersebut menunjukkan bahwa besarnya 

kebutuhan untuk perhatian akan mengalami perubahan seiring dengan 

semakin banyaknya waktu latihan. Hubungan antara langkah satu dengan 

langkah yang lain dalam melakukan guling depan di atas springkas akan 

secara otomatis dapat terkendali atau terkontrol. 

Pada kenyataannya, jika anda memikirkan “Seharusnya melakukan 

gerakan di atas peti lompat” anda malah melakukan dengan tidak baik, sadar 
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terhadap pembagian untuk melakukan suatu keterampilan akan mengacaukan 

pengontrolan gerak karena waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi 

komponen-komponen dalam melakukan tugas tersebut. Hal ini disebabkan 

kebutuhan feedback (umpan balik ) mengenai informasi dalam melaksanakan 

tugas tersebut dan akibatnya malah mengacaukan hubungan antara tahapan di 

dalam melakukan guling depan di atas peti lompat  yang telah anda 

kembangkan semasa latihan. 

Dick Prather (1971) dalam Robert N. Singer (1990 : 440-441) 

mengidentifikasikan bahwa :  

“belajar dengan tingkat kesalahan yang sedikit, terutama untuk tugas-
tugas yang sederhana dapat memberikan keuntungan terutama jika pelatihan 
tidak dibatasi dengan trial yang sedikit. Akibatnya, Prather merancang suatu 
studi yang mana tugas yang kompleks dilibatkan dalam pengembangan 
dipelajari menurut metode yang bebas kesalahan dan metode yang dipenuhi 
kesalahan. Dia tidak melihat adanya satu dari metode-metode yang lebih 
superior. 

 
Secara teoritis, bahwa respon yang tidak benar menjadi pengganggu 

dalam belajar respon yang benar tidak menjadi sub bagian penelitian ini. 

Bagaimanapun saat pengajaran jadi transfer, kesalahan penuh, atau belajar 

coba-coba dari kegagalan tinggi untuk latihan memperkecil kesalahan. 

Dick Prather (1971) dalam Robert N. Singer (1975 : 440 - 441) 

mengobservasi bahwa :  

Metode trial and error lebih efektif untuk  menghidupkan situasi 
belajar dibandingkan kelompok belajar tanpa kesalahan yang lebih pasif. Hal 
ini karena situasi yang nyata dalam hidup menuntut pengalihan kemampuan 
melalui tugas-tugas yang kompleks, hal inilah yang menjadi pembelaannya 
atas metode trial and error  
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Cratty B.J. (1966) dalam Robert N. Singer (1990 : 101) dengan 

teorinya Tiga Level faktor yang mempengaruhi belajar dan kinerja.  

1. Taraf I (pertama) dipersembahkan oleh faktor umum pada kinerja 

seseorang termasuk taraf aspirasi, ketekunan dalam tugas, dan 

kemampuan atau keahlian menganalisis tugas-tugas mekanik. Taraf ini 

mengandung tanda atau symbol diasosiasikan dikumpulkan dengan sebuah 

rentangan jarak yang cukup luas pada motorik. Ciri-ciri kemampuan 

khusus berasosiasi dengan kesuksesan dalam kinerja yang 

dipersembahkan dalam taraf. Sebagai contoh, kemampuan itu adalah 

strength-togok, kecepatan tungkai, lengan dan luasnya fleksibilitas.  

2. Pada taraf kedua dan yang tertinggi ditemukan beberapa faktor spesifik 

pada tugas tertentu, misalnya kondisi berlatih, pengalaman masa lalu, dan 

bentuk unik gerak yang diminta untuk suatu tugas. Cratty meminta guru 

yang mempunyai skill untuk mengetahui dari semua taraf dan efek 

interaksinya pada kinerja yang ber-skill. Menurut Cratty faktor 

konseptualisasi umum dan khusus berfungsi dalam mempelajari semua 

tugas. 

3. Taraf ketiga teori Cratty yang ia sebut dengan kemampuan perseptual 

motorik hanya meliputi sifat fisik. Faktanya ciri fisik diambil dari E.A. 

Fleishman (1967) dalam Robert N, Singer 1990 : 102 ) sebagai 

ketangkasan fisik. Ada kemampuan lain yang dapat dipakai untuk 

menghitung taraf kinerja penampilan. Fleisman meneliti kemungkinan-

kemungkinan ini secara ekstensif dengan sebaik-baiknya. 
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Dari eksperimennya dia menyatakan ada 11 (sebelas) hal faktor 

psikomotorik (Fleishman, 1967) hal ini tampak konsisten atau tetap dalam 

setiap tugas yang dia gunakan. Nama label tersebut adalah keterampilan 

tangan, ketelitian dalam mengontrol, koordinasi yang bercabang waktu reaksi; 

keteguhan tangan dan lengan, kecepatan pergelangan jari, orientasi respons, 

keterampilan jari secara kasar ketelitian jari secara kasar, dan pengendalian 

laju gerak, kemampuan psikomotorik tertentu dan ketangkasan fisik mengukur 

keunikan prestasi dalam memperoleh skill yang menonjol seharusnya 

dipertimbangkan. Tetapi Fleishman hanya menganalisis perilaku dengan 

tugas-tugas laboratorium. Bila tugas dianalisis lebih pada tugas nyata, maka 

akan muncul faktor kemampuan psikomotorik yang lain. 

Cratty dalam Robert N. Singer (1990 : 102) menyatakan bahwa :  

“Seorang guru yang efektif seharusnya mempertimbangkan ketiga 
taraf atau faktor tersebut dan pengaruh kebersamaannya dalam suatu kinerja 
motorik”.  

 
Sebagaimana seorang guru menjadi bagian dalam pengaruh hubungan 

pada aktivitas yang dipelajari, dan yang dapat dimodifikasi pada sebuah 

periode waktu yang pendek dan ada yang tidak, maka pengajaran instruksional 

dapat diorganisasikan pada sebuah tingkah laku yang lebih berarti. Menurut 

perkembangannya ada tiga taraf faktor yang mungkin dapat berubah dalam 

beberapa masalah.  

Wickstrom R.L. (1958) dalam Robert N. Singer (1990 : 423) 

membandingkan belajar senam dasar dan berguling melalui keseluruhan 

metode pada metode pengulangan langsung (sama dengan prosedur per bagian 
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yang progresif, untuk subyek latihan dari bagian-bagian berguling dan gerak 

kedua selanjutnya dan dikombinasi keduanya). Dia menemukan sedikit 

preferensi dalam kinerja grup. 

Dalam keterampilan olahraga, pendapat umum mungkin dapat 

diterapkan dan dipikirkan sebagai skill keseluruhan yang utuh atau skill 

keseluruhan dapat digunakan selama beralasan untuk tujuan efisiensi 

sebagaimana Wickstrom dan peneliti lain telah mengobservasi bahwa metode 

keseluruhan secara umum memungkinkan siswa mencapai suatu kriterion 

melakukan kesalahan yang lebih dengan trial yang lebih sedikit dari pada 

metode bagian. 

Adalah sulit untuk menggeneralisasikan dari tugas ke tugas untuk 

menemukan metode yang cocok. Meskipun demikian, adalah penting untuk 

menganalisis apa yang akan dipelajari. Diharapkan konsep dari kompleksitas 

tugas dan pengaturan organisasi tugas diaplikasikan dalam sejumlah aktivitas 

motorik secara lebih akurat pada skill dengan penggunaan metode keseluruhan 

atau metode bagian dalam belajar. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini terdapat 11 kajian teori, kerangka berpikir dan 

hipotesis sebagai berikut :  

1. Metode mengajar kombinasi 4 tahap dan 7 tahap dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 
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Salah satu keputusan penting dari guru untuk menyusun strategi 

belajar pembelajaran adalah menetapkan metode pengajaran yang dinilai 

efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil belajar murid, maka guru 

sebagai subyek dari proses belajar pembelajaran, harus menyadari bahwa 

murid sebagai suatu individu yang unik bukan orang dewasa dalam bentuk 

format kecil, karena dalam diri murid terdapat potensi untuk tumbuh dan 

berkembang, termasuk daya pengendalian dan pengerahan diri dimana 

murid harus dijadikan titik tolak dalam pendekatan proses belajar 

pembelajaran. Disamping itu bahan ajar yang disusun guru tidak boleh 

berbelit-belit struktur geraknya sehingga menyulitkan murid dalam 

menyerapnya. Pada prinsipnya penggunaan metode kombinasi, bukanlah 

merupakan suatu perbedaan hakiki, karena tujuan dan bahan pelajaran 

sama, sedangkan yang berbeda ialah urutan pemberian bahan pelajaran 

tersebut. 

Dalam berbagai pengalaman, maka guru sering mengkombinasikan 

dua metode tersebut dengan langkah yang bervariasi, dimodifikasi dan 

dikembangkan lebih lanjut, seperti halnya di saat guru pembelajaran 

keseluruhan gerakan guling ke belakang sekaligus (secara keseluruhan) 

atau sebaliknya agar murid memperoleh keterampilan guling belakang, 

maka murid harus mempelajari dulu tumpuan kaki, tumpuan tangan, cara 

memasukkan kepala, cara mengguling dengan pendaratan pada tengkuk 

dan kedua tangan, cara pendaratan kaki pada matras dan pendaratan akhir 

(secara bagian). 
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Bertitik tolak dari uraian diatas maka terdapat dua masalah pokok 

dalam penyajian guling belakang yaitu : 1) setiap bagian gerakan harus 

dikuasai murid; 2) murid harus menguasai bagian-bagian gerakan yang 

tidak mempunyai hubungan, justru akan menyimpang dari tujuan 

instruksional. 

 Menurut Grossing, Einfuhrung in Die Sport Didactic (1988 : 159) 

Dalam Depdik bud 1991 : 30 bahwa :  

Mengajar melalui rangkaian latihan yaitu suatu proses 
pembelajaran untuk menguasai suatu gerak bentuk keterampilan motorik 
melalui urutan-urutan latihan yang disusun menurut kebutuhan sesuai 
dengan tujuan yang ingi dicapai. Urutan-urutan latihan yang disusun 
tersebut merupakan bentuk-bentuk gerakan yang masih berfamili. 

 
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa : 

a) “Metode latihan harus dibangun sedemikian rupa dengan memilih 
gerakan-gerakan yang masih berfamili”. (Grossing, 1988 : 159). 

 
b) “Metode latihan harus dimulai dari gerakan-gerakan yang sederhana 

dan menuju gerakan-gerakan yang lebih kompleks”. (Festz, 1971 : 
143; Roth, 1983,1988; Singer, 1990 : 84). dalam Dep.Dik.Bud ( 1991 
: 30 ). 

 
c) “Metode latihan harus dimulai dengan gerakan-gerakan yang sedikit 

banyaknya sudah dikenal oleh individu yang belajar”. (Grossing, 
1988 : 159)”.  

 
Dengan demikian, maka secara rasional metode pembelajaran 

kombinasi 4 tahap dan metode pembelajaran kombinasi 7 tahap telah 

memenuhi kriteria tersebut di atas karena memiliki rancangan urutan gerak 

guling belakang dan tujuan yang sama, akan tetapi perbedaannya terletak 

pada prosedur penyajian materi pelajaran. Pada dasarnya metode 

pembelajaran kombinasi 4 tahap disajikan sesuai prosedur penyajian bukan 
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hanya melalui metode keseluruhan saja tapi juga secara bagian yang 

disebut metode kombinasi yang disederhanakan, metode pembelajaran 

kombinasi  tahap disajikan melalui rangkaian latihan, terdiri dari empat 

tahap, masing-masing tahap atau tingkatan terdiri dari empat bentuk 

gerakan, menyebabkan metode kombinasi 4 tahap lebih efektif dan efisien 

karena memiliki gerakan-gerakan yang masih berfamili, dimulai dari 

gerakan sederhana menuju gerakan-gerakan sulit dan kompleks, 

selanjutnya setiap tahapan gerakan sedikit banyaknya sudah dikenal murid. 

Hal ini jelas berbeda dengan prosedur penyajian materi metode 

pembelajaran kombinasi 7 tahap yang disajikan melalui metode 

pembelajaran keseluruhan dan bagian, karena dalam penyajian materi 

pelajaran diuraikan satu persatu yaitu setiap elemen dipelajari secara 

terisolir (sendiri) setelah itu setiap elemen tersebut digabungkan, terakhir 

digabungkan secara keseluruhan menjadi suatu gerakan utuh, 

menyebabkan proses penyajian materi menjadi panjang, bertele-tele dan 

membingungkan murid bahkan dapat menyimpang dari tujuan 

instruksional yang ditetapkan, sehingga tidak cocok dengan murid usia ini. 

Dari landasan teori, maka metode pembelajaran kombinasi 7 tahap 

menghasilkan hasil belajar keterampilan guling belakang yang berbeda 

dengan metode pembelajaran kombinasi 4 tahap. Secara teoritis metode 

pembelajaran kombinasi 4 tahap menghasilkan hasil belajar keterampilan 

guling belakang lebih baik dari pada metode pembelajaran kombinasi 7 

tahap, maka untuk sementara dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan 
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antara metode pembelajaran kombinasi 4 tahap dan metode pembelajaran 

kombinasi 7 tahap dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang. Teeori-teori diatas menjadi pokok dalam landasan teori. 

2. Kelentukan dibawah rata-rata dan diatas rata-rata dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Murid-murid mempunyai kelentukan dibawah rata-rata adalah 

murid-murid yang kaku otot-ototnya, tidak elastis biasanya terbatas ruang 

gerak sendi-sendinya dibandingkan dengan murid-murid memiliki 

kelentukan diatas rata-rata. Karena sampel adalah murid-murid SMP yang 

memiliki kemampuan kondisi fisik yang sama maka kelentukan dalam 

penelitian ini dibagi atas dua tahap yaitu kelentukan dibawah rata-rata dan 

kelentukan diatas rata-rata. 

Berdasarkan kerangka teori, maka kelentukan merupakan jangkauan 

gerak pada sebuah sendi yang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : tulang, 

ligament dan sendi. Seperti gambar di bawah ini : 

 
 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Pemendekan Otot Rangka (Kontraksi) Menyebabkan Gerakan 

Pada Anggota Badan (Dalam Pate Rotella Mc Clenaghan, 1993 : 150) 
 

Sistem otot  dari tubuh manusia sangat penting untuk melakukan 

gerak yang harus diketahui komposisi dan cara kerjanya. 
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Otot rangka adalah melekat pada tulang; ciri khusus inilah yang 

menyebabkan otot ini disebut otot rangka. Pada umumnya setiap otot 

rangka melekat pada dua tulang sedemikian rupa sehingga kontraksi dari 

otot tersebut (memendek) menarik dua ikatan tulang lebih dekat satu sama 

lain. Otot-otot rangka juga bersifat “mudah berubah”, artinya otot ini 

mengalami perubahan sesuai dengan kehendak kesadaran. 

Menurut William F. Ganong (1983 : 58-59) :  

Suatu kenyataan bahwa kekuatan otot rangka manusia dapat 
menimbulkan tegangan 3 sampai 4 kg per cm. Penampang lintang, angka 
ini sama dengan apa yang diperoleh pada berbagai binatang percobaan 
dan tampaknya semua spesies mamalia, karena banyaknya otot pada 
manusia penampang melintang yang relatif luas, maka tegangan yang 
dapat ditimbulkan sangat besar. Misalnya musculus Gastrocnemius  tidak 
hanya dapat menyangga berat seluruh badan bila sedang memanjat tetap 
dapat menahan gaya yang beberapa kali lebih besar apabila kaki 
menyentuh tanah sewaktu lari atau melompat, satu contoh yang lebih 
meyakinkan adalah m. Gluteus Maximus  dapat menimbulkan tegangan 
1200 kg. Tegangan total yang dapat ditimbulkan oleh seluruh otot dalam 
tubuh seseorang laki-laki dewasa adalah kira-kira 22000 kg (contoh 
musculus Gastrocnemius dapat di lihat pada daftar gambar no 14). 

 
Seperti halnya kemampuan ekstensi punggung yang merupakan 

gerak utama untuk mendukung gerak bagian tubuh lainnya dalam 

meningkatkan gerak yang dibutuhkan dalam berbagai bentuk gerakan 

senam perlu dibangun dengan berbagai bentuk latihan stretching secara 

komprehensif untuk mengkoordinasikan famili-famili gerakan secara baik 

dan berarti sesuai tujuan gerakan yang akan dibangun. 

Menurut Hardhono Susanto (1998 : 7) bahwa :   

ekstensi punggung dapat sebagai gerak utama maupun gerak 
pendukung bagian tubuh untuk menimbulkan gerak yang diperlukan pada 
penampilan tertentu, antara lain dalam bidang olahraga. Besar rentangan 
gerak dan kekuatan ekstensi punggung baik secara bersama-sama maupun 
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sendiri-sendiri merupakan salah satu faktor yang menentukan prestasi 
dalam cabang olahraga tertentu yang menggunakan aktivitas punggung 
misalnya senam, renang dan angkat besi. Otot punggung  dan m. 
Quadratus Lumborum, sebagai ekstensor punggung. (lihat halaman daftar 
gambar no 13) 

 
Selanjutnya gambar berikut ini menunjukkan bahwa gambaran 

skematis suatu otot, yang menunjukkan 3 jenis jaringan penghubung, yaitu 

epimysium (lapisan paling luar). Primyeium adalah mengelilingi setiap 

fasciculus dan endomysium mengelilingi setiap serat otot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema sebuah otot  yang menunjukkan 3 jenis 
 jaringan penghubung  

 
“yaitu Epemyisum (lapisan paling luar), Permysium (mengelilingi 

setiap faciculus) dan Endomysium (mengelilingi setiap serabut otot” 
(Sumber : dikutip dari K. Galasywright, 1994 dalam Michael J. Alter 1997 
: 8) 

 
Suatu hal yang sangat penting bagi murid termasuk para atlit adalah 

peran atau pengaruh berbagai jenis jaringan terhadap “stiffness” sebuah 

sendi; “stiffness” adalah keadaan kaku yang tidak mudah digoyahkan.  

Menurut Johns dan Weight (1962)  

“Kerangka pembungkus sendi, yaitu suatu struktur berbentuk 
seperti kantong yang menutup setiap ujung tulang dan ligament adalah 
merupakan 2 faktor penting, menghasilkan 47% dari semua stiffness sendi-
sendi”. 

 Otot yang menggelembung

 Fascia bagian dalam 
Fascia bulus atau kelompok 

serat-serat otot
Nucleus 

Sarcoplasma 

Sarcoma Perimysium 

Endomysium 

Serat otot tunggal 

Tendon 

Myofibril 

Serat-serat otot
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“Faktor-faktor penting lainnya menghasilkan stiffness sendi adalah 

fascia otot (41%), tendon (10%) dan kulit (2%)”. (Michael J Alter, 1997 : 
8).  

 
Akan tetapi sebagian besar usaha untuk meningkatkan fleksibilitas 

melalui stretching harus diarahkan pada fascia otot karena ada 2 sebab : 

a) Otot-otot dan fascianya memiliki lebih banyak jaringan elastis sehingga 

otot dan fascia dapat lebih dimodifikasikan untuk mengurangi 

intensitas resestensi terhadap perentangan. 

b) Karena ligament dan tendon memiliki jaringan elastis dalam kualitas 

lebih sedikit dibanding dengan fascia, maka tidak begitu baik jika kita 

berusaha melakukan perentangan yang terlalu jauh pada ligament dan 

tendon karena fleksibilitas yang berlebihan pada ligament dan tendon 

akan dapat membuat sendi tulang yang bersangkutan menjadi tidak 

stabil lagi artinya (menjadi menurun intensitas “stiffness”nya) sehingga 

resiko cedera akan meningkat. Jaringan-jaringan penghubung untuk itu 

harus direntangkan secara benar (Michael J Alter, 1994 : 8). 

Menurut Sumosardjono S. (1986 : 21) mengatakan bahwa :  

“Kelentukan adalah kapasitas fungsional persendian untuk bergerak 
pada daerah gerak yang maksimal tergantung pada panjang otot, tendon 
dan ligament di sekitar persendian”. 

 
Paul Uram, dalam Mirkin, G dan Marshall Hofman ( 1984 : 158 ) 

menjelaskan pula bahwa :  

“Sebagai pelatih kelenturan, ia mengevaluasi ketegangan otot pada 
semua pemain pada beberapa tim profesional, latihan peregangan otot 
dapat mengurangi cedera ini sampai sebesar 80 persen”  
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Selain itu peregangan tubuh juga dapat melepaskan stress emosi dan 

membantu melancarkan perilaku dari keadaan istirahat ke keadaan tubuh 

dalam berlatih 

Pada prinsipnya gerakan guling belakang akan lebih baik jika 

ditunjang dengan kelentukan tubuh, leher, lengan, termasuk pangkal paha 

bagian belakang. Dengan sendirinya orang fleksibel adalah orang yang 

mempunyai ruang gerak luas dalam sendi-sendinya dan mempunyai otot 

yang elastis, sehingga masalah kelentukan ini sangat berguna dan perlu 

mendapat perhatian yang serius. 

Atas dasar ini maka murid-murid yang belum memahami dan 

memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip latihan kelentukan dan 

teknik-teknik yang tepat, maka guru diharapkan dapat memperhatikan hal-

hal tersebut untuk disajikan kepada murid secara tepat dalam rentangan 

gerak tubuh yang benar, maka hal ini akan dapat membantu otot-otot 

menjadi relaks, meningkatkan fitness total berkaitan dengan kesehatan dan 

menghasilkan bentuk tubuh yang simetris, menghilangkan kram dan 

keadaan nyeri pada tulang serta mengurangi resiko cedera. 

Untuk mengukur kemampuan kelentukan fleksibilitas digunakan tes 

Sit and Reach adalah alat yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk 

menentukan posisi tertentu (test standard). 

Dari kerangka berpikir dan landasan teori di atas maka kelentukan 

dibawah rata-rata menghasilkan hasil belajar keterampilan guling belakang 

yang berbeda dengan kelentukan diatas rata-rata, berarti kelentukan di atas 
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rata-rata lebih baik dari pada kelentukan dibawah rata-rata, maka untuk 

sementara dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara kelentukan 

diatas rata-rata dan kelentukan dibawah rata-rata dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

 

 

3. Umpan balik pengetahuan hasil singkat dan rinci dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Umpan balik dalam penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu umpan 

balik pengetahuan hasil rinci dan umpan balik pengetahuan hasil singkat, 

yang dimaksud dengan umpan balik pengetahuan hasil singkat adalah 

umpan balik yang bersifat kualitatif adalah jika guru mengatakan bahwa : 

gulingmu ke belakangmu benar, guling ke belakangmu salah atau putaran 

badanmu kurang cepat dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud dengan 

umpan balik pengetahuan hasil rinci adalah umpan balik bersifat kuantitatif 

berkaitan dengan keseringan memberikan umpan balik untuk suatu 

komponen tertentu. Hal ini disebabkan karena umpan balik hasil hanya 

terdiri dari dua bagian yaitu umpan balik singkat dan umpan balik rinci 

maka dalam penelitian ini ditetapkan dua taraf yaitu umpan balik hasil 

singkat dan umpan balik hasil rinci. 

Pengaruh umpan balik pada kinerja motorik adalah bagian integral 

dari perilaku motorik, program motorik dimodifikasi dan dibaharui 

berdasarkan informasi, didasarkan pada penampilan umpan balik, dimana 
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umpan balik merupakan faktor penentu utama dalam proses belajar murid-

murid yang dapat menggunakan hasil informasi secara terus menerus akan 

meningkatkan kecanggihan untuk nilai ketetapan yang lebih tinggi pada 

long-term storage (LTS), maka proses ini akan membantu fungsi 

mekanisme yang lain dalam sistem, sebab sistem disiapkan untuk 

menerima informasi tertentu, sehingga melalui informasi-informasi ini 

akan mengarahkan murid untuk lebih berhasil dalam kinerjanya. Harapan-

harapan ini berkaitan dengan semua sifat-sifat kinerja yang pada gilirannya 

mempengaruhi harapan berikutnya. 

Dengan informasi umpan balik akan melengkapi peranannya 

mendeteksi kesalahan dan koreksi, bila standarnya tidak sebanding dengan 

umpan balik, maka tambahan umpan balik mempunyai makna sesudah 

proses deteksi, proses koreksi kesalahan dan mulailah terjadi belajar. 

Semua informasi harus disalurkan melalui sistem agar terjadi proses 

belajar yang efektif. Input diterima dan ditahan sementara sebagai 

pengendapan dalam penyimpanan sensori. Jika respons terjadi dalam 

tempo proses lanjutan, maka rangsangan hanya perlu dideteksi oleh 

mekanisme perseptual sebelum input masuk ke sistem yang lebih jauh. 

Terdapat kemungkinan berbagai rangsangan sensori yang berasal dari luar 

di terima secara simultan dan masing-masing rangsangan tersimpan dalam 

kurun waktu yang singkat. 

Sebaliknya jika rangsangan yang diperoleh, perlu proses yang rinci 

dan detail, maka input tersebut dikirim ke long term storage (LTS) untuk 
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mengadakan kontak dengan gambaran yang disimpan sebelumnya guna 

membangun nilai ketetapan, manfaatnya adalah sinyal nilai ketetapan 

berjaga dan siap untuk mekanisme perseptual mengantisipasi kedatangan 

informasi yang berurutan dengan tatanan menurut prioritas derajat 

keakraban yang diperoleh selama berhubungan dengan long term storage 

(LTS). Seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.6 Sistem perilaku, yaitu mekanisme dan proses kontrol  
berasosiasi dengan transformasi dan transmisi informasi  

(Sumber : Singer R.N., 1990 : 168) 
 

Mekanisme yang diasosiasikan dengan model kontrol hirarkis yang 

mengandung proses seleksi, penyimpanan, dan pelaksanaan program 

motorik menjadi penyimpanan jangka pendek, daya pembangkit gerak, 
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serta efektor. Beragam sumber umpan balik bersifat memadai selama atau 

mengikuti suatu respons motorik, bagaimana informasi dari efektor 

diarahkan pada sistem dan diproses untuk pemakaian di masa selanjutnya. 

Dukungan utama yang unik dan overlapping dari beragam arahan 

konseptual yang berorientasi pada studi mengenai tingkah laku motorik 

harus dipertimbangkan, dengan perbedaan kapabilitas. Cukup banyak 

pengaruh mendukung perbedaan seperti : kebudayaan, lingkungan, 

instruksi atau pengajaran, pertimbangan perkembangan, pengalaman masa 

lalu, kapabilitas struktural dan fungsional, emosi, kepribadian dan gaya 

kognitif. 

Berbagai faktor tersebut berinteraksi secara terpisah mempengaruhi 

individu mempelajari keterampilan motorik, seperti halnya dengan 

mempelajari guling belakang. Dalam pelaksanaan umpan balik 

pengetahuan hasil ini dikaitkan dengan kesalahan (error) karena banyak 

studi menunjukkan bahwa umpan balik yang dikaitkan dengan kesalahan 

(error) adalah bermanfaat dan umumnya menghasilkan kinerja yang lebih 

baik dari pada umpan balik pengetahuan penampilan yang dikaitkan 

dengan pelaksanaan kerja secara benar, karena umpan balik pengetahuan 

hasil tidak dapat selalu diberikan, maka umpan balik pengetahuan hasil  

diberikan hanya jika ada kesalahan (error) yang dilakukan berkali-kali. 

Tetapi jika ada kesalahan (error) masih dalam batas yang wajar maka 

umpan balik tidak perlu diberikan. 
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Dari landasan teori di atas maka umpan balik pengetahuan hasil 

singkat menghasilkan hasil belajar keterampilan guling belakang berbeda 

dengan umpan balik pengetahuan hasil rinci, secara teoritis umpan balik 

pengetahuan hasil rinci menghasilkan keterampilan guling belakang lebih 

baik dari pada umpan balik pengetahuan hasil singkat, maka untuk 

sementara dapat dikatakan bahwa umpan balik pengetahuan hasil rinci 

menghasilkan hasil belajar keterampilan guling belakang lebih baik dari 

pada umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

4. Interaksi antara metode mengajar kombinasi dan kelentukan dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Harrow (1977 : 14-15) mengemukakan bahwa :  

Memandang gerakan sebagai pola perilaku manusia yang terbentuk 
dalam dunia dibagi dalam : 1) gerakan non lokomotor yang berupa 
respons tubuh yang dapat diamati dalam sikap tubuh yang berhenti 
(diam), dan; 2) gerakan lokomotor, yaitu respons tubuh yang dapat 
diamati dan bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 

 
Imam Hidayat (1982 : 2) menjelaskan sebagai berikut :  

Pada prinsipnya ciri-ciri khas gerakan-gerakan senam adalah 
gerakannya selalu dibuat, diciptakan dengan sengaja, gerakan-
gerakannya selalu harus berguna untuk mencapai tujuan, memperbaiki 
sikap gerak (keindahan tubuh), menambah keserasian, dan sebagainya, 
meningkatkan kemudahan gerak, gerakannya selalu harus tersusun dan 
sistematis.  

 
Karena masalah kelentukan merupakan suatu komponen fisik yang 

sangat penting dalam kaitannya dengan peningkatan hasil belajar senam 

maka salah satu cara untuk mengembangkan kelentukan adalah dengan 

peregangan statis (stretching). 
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Menurut  Fox dan Mathews, dalam Mochammad Sayoto (1988 : 

158) bahwa :  

“Latihan yang dilakukan dengan cara melakukan penguluran tanpa 
gerakan kelentukan bagian tubuh yang dilatih. Gerakan mulai melentur 
otot dalam persendian sejauh mungkin, kemudian mempertahankan posisi 
tersebut dalam waktu tertentu”.  

 
Untuk melakukan peregangan statis, perlu mengambil sikap 

sedemikian rupa sehingga peregangan suatu kelompok otot tertentu dapat 

dilakukan dengan baik, adalah sangat efektif untuk merangsang kelompok 

otot yang mempengaruhi otot utama dalam gerakan tertentu, dimana teknik 

ini berhasil menghalangi otot-otot antagonis, dalam melakukan berbagai 

latihan. 

Para ahli masih berbeda pendapat mengenai berapa lama sikap statis 

itu dipertahankan :  

“Bompa Menganjurkan 6 sampai 12 detik : Patte dan kawan-
kawan, menganjurkan 10 detik atau lebih, Katch dan Mc Aedle 
menganjurkan 10 sampai 30 detik : Pyke hanya 5 sampai 10 detik, Rink 
(1985) menganjurkan 20 sampai 30 detik; Marthin dan Lumseden 
menganjurkan 10 sampai 15 detik   (Harsono 1988 : 167). 

 
Menurut Harsono untuk amannya antara 20 sampai 30 detik adalah 

cukup untuk mengembangkan kelentukan sendi-sendi, dan perlu dihindari 

peregangan yang tiba-tiba terlalu jauh (ekstrim) sehingga otot terasa sakit 

atau sobeknya jaringan-jaringan tubuh yang halus. 

Selanjutnya secara umum interaksi didefinisikan sebagai berikut :  

“Apabila perubahan dalam sebuah faktor mengakibatkan 
perubahan nilai variabel respons yang berbeda pada setiap taraf untuk 
faktor lainnya, maka diantara kedua faktor itu terdapat interaksi” 
(Sudjana, 1982 : 89). 
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Dalam dugaan proses belajar pembelajaran maka strategi 

instruksional di atas memberikan gambaran bahwa sifat internal perilaku 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar guling belakang. Murid yang 

mengikuti metode pembelajaran kombinasi dan murid yang memiliki 

kelentukan memberikan kekuatan secara internal dalam belajar secara teori 

maka interaksi antara metode pembelajaran kombinasi dan kelentukan 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 Interaksi antara Metode pembelajaran Kombinasi dengan 
 Kelentukan terhadap Keterampilan Guling Belakang 

 
Keterangan :  

M1 = Metode mengajar kombinasi 4 tahap 
M2 = Metode mengajar kombinasi 7 tahap 
 K1 = Kelentukan dibawah rata-rata 
 K2 = Kelentukan diatas rata-rata 

 
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 

metode 4 tahap dengan metode pembelajaran kombinasi 7 tahap seperti 

pada gambar no.5 ada perbedaan antara kelentukan dibawah rata-rata dan 

kelentukan diatas rata-rata. Jadi menurut Kerlinger, 2000 : 414 

menunjukkan adanya interaksi, artinya tidak terdapat interaksi antara 

metode pembelajaran kombinasi dan kelentukan dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 
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Dari landasan teori yang ada maka Metode pembelajaran kombinasi 

4 tahap menghasilkan hasil belajar keterampilan guling belakang berbeda 

dengan metode pembelajaran kombinasi 7 tahap. Umpan balik 

pengetahuan hasil singkat menghasilkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang berbeda dengan umpan balik pengetahuan hasil rinci. Kelentukan 

dibawah rata-rata menghasilkan hasil belajar keterampilan guling belakang 

berbeda dengan kelentukan di atas rata-rata. Teori-teori diatas dijadikan 

sebagai landasan penelitian ini. 

5. Interaksi antara metode mengajar kombinasi dan umpan balik 

pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil belajar kertampilan 

guling belakang. 

Kedua materi instruksional dalam metode pembelajaran kombinasi 

dan umpan balik pengetahuan hasil disajikan untuk pembelajaran guling 

belakang, telah dianalisis dan disusun sedemikian rupa dalam langkah-

langkah belajar deduktif. Materi instrusional tersebut dirancang dalam 

tingkatan gerakan yang memiliki famili gerakan mengandung intensitas 

belajar tinggi. 

Dalam proses belajar pembelajaran guru bukan hanya pembelajaran 

dengan metode kombinasi 4 tahap tapi juga dapat dengan metode 

kombinasi 7 tahap yaitu akan dipelajari diuraikan satu persatu, setiap 

elemen yang diuraikan dipelajari secara terisolir (sendiri) setelah itu baru 

digabungkan. Cara menggabungkan dapat diuraikan sebagai berikut :  

a). Setiap bagian-bagian gerakan dipelajari dan dilatih satu persatu. 
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Terakhir seluruh elemen-elemen yang telah dipelajari tersebut 

digabungkan secara keseluruhan. 

b). (1). Bagian pertama dipelajari terdiri dari (Latihan A). 

 (2). Bagian kedua dipelajari tersendiri (Latihan B). 

c). Latihan A dan B digabung. 

d). Bagian ketiga dipelajari sendiri (Latihan C) 

e). Latihan A, B dan C digabungkan. 

f). Dan seterusnya. 

g). Terakhir dipelajari dilatih secara keseluruhan menjadi serangkaian 

latihan yang bersangkutan. Dalam Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan SD, SLTP dan SLTA, 1991 : 29)  

Menurut Grossing, dalam Einfuhrung in Die Sport (Didaktik, 1988 : 

159) menjelaskan bahwa : mengajar melalui rangkaian latihan yaitu suatu 

proses pembelajaran untuk menguasai suatu gerak bentuk keterampilan 

motorik melalui urutan-urutan latihan yang disusun menurut kebutuhan 

sesuai tujuan yang ingin dicapai. Urutan-urutan latihan yang disusun 

tersebut merupakan bentuk-bentuk gerakan yang masih berfamili. 

Disamping itu pentingnya umpan balik sebagai sumber informasi 

bagi murid-murid yang belum memiliki kepercayaan pada dirinya untuk 

memperbaiki berbagai kesalahan, ada dua bentuk umpan balik (feedback) 

yaitu : “Feedback prescriptive dan feedback descriptive” yang 

dimaksudkan dengan Feedback prescriptive adalah menetapkan cara-cara 

membetulkan suatu kesalahan gerak, sedangkan Feedback descriptive 
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adalah hanya menerangkan kesalahan yang telah dibuat tanpa memberikan 

pengarahan apapun tentang cara membetulkannya. Jenis umpan balik ini 

dikembangkan dalam suatu instruksional untuk disajikan kepada murid. 

Secara teoritis metode pembelajaran kombinasi dan umpan balik 

pengetahuan hasil masing-masing mempunyai dua taraf yaitu metode 

pembelajaran kombinasi 7 tahap dan metode pembelajaran kombinasi 4 

tahap, dan umpan balik pengetahuan hasil  mempunyai dua taraf yaitu 

umpan balik pengetahuan hasil singkat dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci. 

Secara teori maka interaksi antara kelentukan dan umpan balik hasil 

dapat digambarkan sebagai berikut, lihat gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2.8 Interaksi antara Metode pembelajaran Kombinasi dengan  

Umpan Balik Pengetahuan Hasil terhadap Keterampilan Guling Belakang 
 

Keterangan :  
M1    = Metode mengajar kombinasi 4 tahap 
M2    = Metode mengajar kombinasi 7 tahap 
UB 1 = Umpan balik pengetahuan hasil singkat 
UB 2 = Umpan balik pengetahuan hasil rinci 
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Dari gambar di atas menunjukkan bahwa antara kelentukan dan 

umpan balik pengetahuan hasil perbedaan dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang terdapat juga perbedaan antara 

kelentukan dibawah rata-rata dan kelentukan diatas rata-rata pada gambar 

tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran kombinasi dengan kelentukan diatas rata-rata secara teori. 

Dari kerangka berpikir dan landasan teori maka metode 

pembelajaran kombinasi 4 tahap menghasilkan hasil belajar keterampilan 

guling belakang berbeda dengan metode pembelajaran kombinasi 7 tahap. 

Umpan balik pengetahuan hasil singkat menghasilkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang berbeda dengan umpan balik pengetahuan 

hasil rinci.  

Secara teoritis menurut Fred N. Kerlinger (2000), Sudjana (1982), 

Sudjana (1995) bahwa :  

“Terdapat interaksi antara metode pembelajaran kombinasi 
dengan umpan balik pengetahuan hasil terhadap hasil belajar 
keterampilan guling belakang. Landasan-landasan teori diatas menjadi 
pokok teori dalam penelitian ini”. 

 
6. Interaksi antara kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil 

dalam meningkatkan hasil belajar ketrampilan guling belakang. 

“Daya lentur (fleksibility) adalah “efektifitas seseorang dalam 
penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang 
luas. Hal ini akan sangat mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas 
persendian pada seluruh tubuh”. (Sajoto M., 1995 : 9). 

 
Telah dijelaskan bahwa, murid-murid yang belum memahami 

pengetahuan tentang prinsip-prinsip latihan kelentukan dengan prinsip dan 



82 
 

 

teknik-teknik yang tepat, maka guru diharapkan dapat memperhatikan 

dasar-dasar ini untuk disajikan kepada murid secara tepat dalam rentangan 

gerak tubuh yang benar, akan dapat membantu otot-otot menjadi rileks, 

meningkatkan fitness total berkaitan dengan kesehatan dan menghasilkan 

tubuh yang simetris, menghilangkan cramp dan keadaan nyeri pada tulang 

serta mengurangi resiko cedera. 

Peregangan tubuh juga dapat melepaskan stress emosi dan 

membantu melancarkan perilaku dari keadaan istirahat, ke keadaan tubuh 

dalam berlatih. Pada prinsipnya gerakan guling belakang akan lebih baik 

jika ditunjang kelentukan tubuh, leher, termasuk pangkal paha bagian 

belakang. 

Dalam Jackson S., Ross M. (1986 : 33) terdapat 5 taraf untuk 

menentukan kemampuan kelentukan seseorang sebagai berikut :  

“Istimewa, diatas rata-rata, dibawah rata dan buruk”.  

Akan tetapi dalam penelitian ini hanya diambil dua taraf, yaitu : 

kelentukan baik dan kelentukan kurang. Yang dimaksud dengan 

kelentukan kurang adalah kemampuan kelentukan dibawah rata-rata, 

sedangkan kelentukan baik adalah kemampuan kelentukan diatas rata-rata. 

Dalam kategori kelentukan terdapat 5 taraf, dari kerangka teori 

diatas maka obyek penelitian ini difokuskan pada pesenam pemula, 

sedangkan umpan balik dalam penelitian ini terdiri dari 2 taraf, yaitu 

umpan balik pengetahuan hasil singkat dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci. Yang dimaksud umpan balik pengetahuan hasil singkat adalah 
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umpan balik yang bersifat kualitatif adalah jika guru mengatakan bahwa : 

putaran badanmu agak miring sedikit ke kanan, guling belakangmu salah 

atau putaran badanmu kurang cepat, dan lain-lain. 

Sedangkan umpan balik pengetahuan hasil rinci adalah umpan balik 

bersifat kuantitatif berkaitan dengan keseringan memberikan umpan balik 

untuk suatu komponen tertentu. 

Secara teori maka interaksi antara metode pembelajaran kombinasi 

dan umpan balik hasil dapat digambarkan sebagai berikut, lihat gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Interaksi antara Kelentukan dengan Umpan Balik Pengetahuan  

Hasil terhadap Hasil Belajar Keterampilan Guling Belakang  
 

Keterangan :  
K1   =  Kelentukan dibawah rata-rata 
K2   =  Kelentukan diatas rata-rata 
UB1 =  Umpan balik pengetahuan hasil penempilan  singkat 
UB2 =  Umpan balik pengetahuan hasil penempilan rinci 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara 

metode pembelajaran kombinasi dan umpan balik hasil dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang (Fred N. 

Kerlinger 2000 : 414 dan Robert G.D Steel dan James H. Torrie, 1993 : 
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409), maka dari landasan teori dan kerangka berpikir yang ada 

menggambarkan bahwa kedua faktor tersebut di atas tidak ada interaksi 

dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

 Dari kerangka berpikir dan landasan teori maka metode 

pembelajaran kombinasi 4 tahap menghasilkan hasil belajar keterampilan 

guling belakang yang berbeda dengan metode pembelajaran kombinasi 7 

tahap. Umpan balik pengetahuan hasil singkat menghasilkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang berbeda dengan umpan balik pengetahuan 

hasil rinci. Teori interaksi diatas menjadi pokok penelitian. 

7. Interaksi antara metode mengajar kombinasi, kelentukan dan umpan 

balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil belajar 

ketrampilan guling belakang. 

Dalam teori strategi instrusional memberikan gambaran bahwa sifat 

internal perilaku belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

murid-murid mengikuti metode pembelajaran yang diterapkan guru, 

memiliki kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil lebih memperkuat 

kemampuan murid untuk meningkatkan hasil belajar guling belakang. 

Dalam hal ini penerapan metode pembelajaran maupun kelentukan 

dan umpan balik pengetahuan hasil memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan keterampilan guling belakang. 

Secara teoritis metode pembelajaran kombinasi, kelentukan dan 

umpan balik hasil masing-masing mempunyai dua taraf, yaitu metode 
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pembelajaran kombinasi 7 tahap dan metode pembelajaran kombinasi 4 

tahap, kelentukan terdiri dari kelentukan dibawah rata-rata dan kelentukan 

diatas rata-rata, dan umpan balik pengetahuan hasil terdiri dari umpan 

balik pengetahuan hasil singkat dan umpan balik pengetahuan hasil rinci. 

Masing-masing secara fungsional berdiri sendiri memberikan 

kontribusi terhadap hasil belajar guling belakang. Sudjana (1983 : 84) 

diuraikan bahwa :  

“.... cara analisis bertahap bertujuan memilih peubah bebas mana 
yang daya ramalnya tidak dapat diabaikan terhadap peubah tak bebas”. 

 
Dari landasan teori dan kerangka berpikir maka secara teoritis 

interaksi antara metode pembelajaran kombinasi, kelentukan dan umpan 

balik pengetahuan hasil dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.10 Interaksi antara Metode pembelajaran Kombinasi,  
Kelentukan dan Umpan Balik Pengetahuan Hasil. 

 
Keterangan : 

M1  = Metode mengajar kombinasi 4 tahap 
M2  = Metode mengajar kombinasi 7 tahap 
K1 =  Kelentukan dibawah rata-rata 
K2 =  Kelentukan diatas rata-rata 
UB1 =  Umpan balik pengetahuan penampilan hasil singkat 
UB2 =  Umpan balik pengetahuan penampilan hasil rinci 
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Dari gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara 

metode pembelajaran kombinasi, kelentukan dan umpan balik pengetahuan 

hasil dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dalam hal ini antar tiga faktor tersebut di atas, masing-masing 

secara independen memberikan sumbangan dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

Kerlinger (2000 : 414) dan Steel G.D. Robert dan Torrie  H. James 

(1993 : 409). Metode pembelajaran kombinasi terdiri dari dua taraf yaitu 

metode pembelajaran kombinasi 4 tahap dan metode pembelajaran 

kombinasi 7 tahap, dimana metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

berbeda hasil keterampilan guling belakang dari pada metode pembelajaran 

kombinasi 7 tahap, artinya metode pembelajaran kombinasi 4 tahap lebih 

baik hasil belajar keterampilan guling belakang dari pada metode 

pembelajaran kombinasi 7 tahap. Kelentukan dibawah rata-rata terdiri dari 

dua taraf yaitu kelentukan dibawah rata-rata dan kelentukan diatas rata-

rata, dimana kelentukan dibawah rata-rata berbeda hasil belajar 

keterampilan guling belakang dari pada kelentukan diatas rata-rata, artinya 

kelentukan diatas rata-rata lebih baik hasil belajar keterampilan guling 

belakang dari pada kelentukan dibawah rata-rata. Umpan balik 

pengetahuan hasil terdiri dari dua taraf yaitu umpan balik pengetahuan 

hasil singkat dan umpan balik pengetahuan hasil singkat, dimana umpan 

balik pengetahuan hasil singkat berbeda hasil belajar keterampilan guling 

belakang dengan  umpan balik pengetahuan hasil rinci, artinya umpan 
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balik pengetahuan hasil rinci lebih baik hasil belajar keterampilan guling 

belakang dari pada umpan balik pengetahuan hasil singkat. Dari landasan 

teori dan kerangka berpikir yang ada menggambarkan bahwa secara 

internal terdapat interaksi antara metode pembelajaran kombinasi, 

kelentukan dan umpan balik hasil dalam meningkatkan hasil belajar guling 

belakang. Teori-teori interaksi diatas dijadikan pokok kerangka penelitian. 

8. Perbedaan metode mengajar kombinasi 4 tahap dengan kelentukan 

bawah rata-rata, umpan balik singkat dan rinci dalam meningkatkan 

hasil belajar ketrampilan guling belakang. 

Proses belajar pembelajaran guling belakang dengan metode 

pembelajaran kombinasi 4 tahap adalah model pembelajaran rangkaian 

latihan, merupakan langkah-langkah deduktif, menggambarkan tugas-tugas 

gerakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga setiap tingkatan gerakan 

memiliki famili gerakan yang sama. Penyajian pelajaran tidak hanya 

diberikan secara global atau parsial saja, tetapi dapat dikombinasikan 

menjadi global parsial, dengan menyusun rangkaian latihan dalam suatu 

proses pembelajaran melalui urutan-urutan latihan yang disusun menurut 

kebutuhan sesuai tujuan yang hendak dicapai. 

Urutan-urutan gerakan tersebut disusun berdasarkan kriteria sebagai   

berikut :  

“a). Memiliki kriteria famili gerakan. b). Bagian yang satu dengan 
yang lain memiliki hubungan yang relevan. c). Dari yang mudah menuju 
yang lebih sulit. d).Selalu mengarah pada pencapaian tujuan yang 
sebenarnya”. (Sumber : Januar Kiram, Disertasi, Darmstad, 1989 : 158; 
dalam  Dep. Dik Bud  1991 : 31)  
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Dari kerangka berpikir diatas maka kecuali metode pembelajaran 

kombinasi 4 tahap maka ada pula umpan balik rinci dan umpan balik 

singkat, karena pembelajaran guling belakang dengan menggunakan 

umpan balik rinci lebih baik dari pada umpan balik singkat berdasarkan 

teori. 

Guru harus menentukan komponen gerakan mana menjadi 

perhatiannya seperti halnya disaat guru pembelajaran kan guling belakang, 

akan muncul berbagai kesalahan, akan tetapi kesalahan mana yang 

mendasar, sehingga dapat memberikan motivasi bagi murid untuk berusaha 

mencapai kelentukan baik sebagai prasyarat meningkatkan hasil belajar 

guling belakang dan selanjutnya umpan balik pengetahuan hasil harus 

diberikan segera kepada murid setelah penampilan, sehingga hal ini 

membuat umpan balik lebih tepat dan lebih reseptif baik bagi murid SMP 

yang belajar senam. 

Menurut Singer (1975 : 167) bahwa : 

”a). Adaptasi tingkah laku sesuai dengan tuntutan situasional. b). 
Mengaktifkan atau menurunkan emosi c). Mengevaluasi kinerja melalui 
penyusunan simbul-simbul”. 

 
Untuk itu, kontribusi yang besar dari umpan balik pengetahuan 

hasil dalam belajar motorik harus dipertimbangkan jika program 

pengetahuan, dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil  rinci diterapkan kepada murid, maka 

secara otomatis murid akan menentukan pilihan yang berarti karena 

metode pembelajaran kombinasi, kelentukan dan umpan balik pengetahuan 
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hasil lebih memungkinkan orang melakukan pilihan untuk menambah 

pengalaman dan kinerjanya. Dalam rangka kombinasi tersebut diatas 

terdapat dua taraf yang sama yaitu metode kombinasi dan kelentukan. 

Adapun yang berbeda adalah taraf umpan balik pengetahuan hasil singkat, 

taraf umpan balik rinci dominan untuk relasi kombinasi. 

Dari uraian dan landasan teori maka kerangka berpikir yang ada 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat berbeda dibandingkan hasil belajar keterampilan 

guling belakang dari pada metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci, artinya metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci berbeda dengan metode pembelajaran kombinasi 4 

tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan 

balik pengetahuan hasil singkat. Selanjutnya kalau diuji Post Hoc maka 

kombinasi kedua lebih baik dari pada kombinasi pertama. Kerangka pikir 

diatas dipakai sebagai acuan penelitian ini. 

 

9. Perbedaan metode mengajar kombinasi 4 tahap dangan kelentukan 

diatas rata-rata, umpan balik singkat dan rinci dalam meningkatkan 

hasil belajar ketrampilan guling belakang. 
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Dari deskripsi teori dan kerangka berpikir sebelumnya, maka kedua 

metode kombinasi tersebut diatas sama kecuali umpan balik pengetahuan 

hasil  singkat dan umpan balik rinci, karena metode pembelajaran guling 

belakang dengan menggunakan umpan balik rinci lebih baik dari pada 

umpan balik singkat, selanjutnya metode pembelajaran kombinasi 4 tahap 

adalah sistem instruksional yang disusun dengan membuat penyederhanaan 

(simplication) dimana tiap urutan atau bagian gerakan menjadi bagian-

bagian yang utuh. 

Belajar dengan metode pembelajaran kombinasi 4 tahap yaitu 

berjajar melalui rangkaian latihan sebagai suatu proses pembelajaran untuk 

menguasai suatu bentuk keterampilan motorik melalui urutan-urutan 

latihan yang disusun dari mudah ke tingkat kesulitan yang tinggi dan 

kompleks menurut kebutuhan sesuai tujuan yang hendak dicapai, urutan-

urutan latihan tersebut merupakan bentuk-bentuk gerakan yang masih 

berfamili, dan sedikit banyaknya dikenal murid dalam setiap tahapan 

gerakan. 

Untuk memperoleh hasil belajar guling belakang yang baik maka 

sangat diharapkan murid-murid memiliki kelentukan tubuh yang baik 

untuk dapat meningkatkan performance dan dapat menggerakan gaya yang 

lebih besar. Kemampuan bergerak secara efisien adalah dasar awal yang 

diperlukan untuk penampilan gerakan guling belakang yang trampil, 

karena berbagai keterampilan adalah hasil kerja otot yang sangat 

terkoordinasi untuk menghasilkan gerakan yang diharapkan dan 



91 
 

 

menentukan kualitas penampilan seseorang, sedangkan bagi pemula jelas 

bahwa gerakannya masih lamban dan kaku dalam bentuk kasar dan tidak 

lengkap, maka pada fase kedua bayangan dan program gerakan mulai 

berlangsung dengan cepat karena tiap tahap memiliki bentuk dan struktur 

gerakan yang hampir sama, pada fase ketiga menstabilisir kemampuan 

koordinasi halus yang telah dikuasainya dalam penyesuaian tingkat 

kesulitan materi pelajaran sesuai kemampuan murid. Dalam rangka 

kombinasi tersebut diatas terdapat dua taraf yang sama yaitu metode 

kombinasi dan kelentukan. Adapun yang berbeda adalah umpan balik 

pengetahuan hasil rinci dan umpan balik singkat. Taraf umpan balik 

dominan sesuai dengan kombinasi. 

Atas dasar ini maka tingkat motivasi murid yang rendah dapat 

ditingkatkan bersamaan dengan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

maka penguasaan gerakan paling sederhana berangsur-angsur menuju 

tingkat kesulitan gerakan yang tinggi. 

10. Perbedaan metode mengajar kombinasi 7 tahap, kelentukan dibawah 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci dan singkat dalam 

meningkatkan hasil belajar ketrampilan guling belakang.  

Dalam proses belajar pembelajaran gerak dapat dijelaskan secara 

sederhana bahwa sebagai salah satu proses mengarah pada upaya 

memperoleh perubahan perilaku berhubungan dengan gerak.  
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Gerak dalam pengertian ini erat kaitannya dengan keterampilan, 

sehingga perubahan perilaku diharapkan menyangkut keterampilan gerak 

secara luas. 

Schmidh (1991) dalam Amung Ma’mun (1999 / 2000 : 45), 

memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan belajar gerak adalah :  

“Suatu rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau 
pengamatan yang mengarah pada terjadinya perubahan-perubahan yang 
relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan 
gerakan-gerakan yang terampil”. 

 
Metode pembelajaran kombinasi adalah merupakan komponen-

komponen bahan pelajaran, dianalisis menjadi bagian-bagian untuk 

membangun keutuhan bahan, bagian-bagian yang tidak mempunyai 

hubungan dengan yang utuh, justru akan menyimpang dari tujuan 

instruksional yang ditetapkan. 

Telah dijelaskan bahwa metode pembelajaran global dan parsial 

bukanlah suatu perbedaan yang hakiki, karena tujuan dan bahan pelajaran 

itu sama, hanya yang berbeda adalah urutan pemberian bahan tersebut. 

Berdasarkan deskripsi dan kajian teori, maka metode pembelajaran 

kombinasi 4 tahap kurang majemuk dibandingkan dengan metode 

pembelajaran kombinasi 7 tahap. Bila belajar gerak itu kurang majemuk 

maka hasilnya lebih baik seperti dalam penelitian ini. 

Untuk meningkatkan hasil belajar guling belakang maka disamping 

sistem instruksional yang telah disusun maka perlu ditingkatkan seperti 

kelentukan sebagai prasyarat untuk meningkatkan hasil belajar guling 

belakang adalah sangat bermanfaat. Menurut Harsono bahwa :  
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“Static Stretch (metode latihan peregangan statis) lebih efektif 
untuk meregangkan kelentukan dibandingkan dengan dynamis stretch 
(metode latihan peregangan dinamis)” (Harsono, 1988 : 167). 

 
Hal ini disebabkan karena dynamic stretch hampir tidak 

memberikan kesempatan untuk meregangkan otot-otot sampai melewati 

ambang rangsang otot dan walaupun diberikan, tetapi hanya sesaat saja, 

sehingga tidak memberikan peregangan maksimal terhadap sendi dan otot. 

Peregangan statis meliputi teknik peregangan dengan posisi tubuh 

bertahan (artinya melakukan peregangan dengan tubuh tetap pada posisi 

semula tanpa berpindah tempat). 

Dalam teknik tersebut, meregangkan pada titik yang paling jauh 

kemudian bertahan pada posisi meregang. 

Teknik ini efektif meregangkan otot antagonis yang mempengaruhi 

otot utama dan berperan dalam gerakan yang terjadi juga dalam waktu 

lama untuk menerima suatu respon gerakan. Teknik ini berhasil untuk 

menghalangi otot yang ketat (otot antagonis) sehingga dapat mengangkat 

famili-famili gerakan guna meningkatkan kualitas gerakan guling 

belakang, melalui proses belajar pembelajaran. 

Dalam penelitian ini membuat taraf faktor kelentukan dibawah rata-

rata dan diatas rata-rata karena yang diteliti adalah murid-murid SMP yang 

memiliki kemampuan homogen, maka landasan teori statistik yang 

ditetapkan kelentukan dibawah rata-rata dan diatas rata-rata jelas bahwa 

kelentukan diatas rata-rata lebih baik dari pada kelentukan dibawah rata-

rata dalam mengembangkan keterampilan guling belakang. 
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Selanjutnya melalui umpan balik pengetahuan hasil rinci dapat 

memberikan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan gerakan secara cermat 

ke arah peningkatan hasil proses belajar pembelajaran secara maksimal, 

sekaligus menghilangkan kesalahan-kesalahan gerakan yang bervariasi dan 

membingungkan. Kecuali umpan balik rinci maka ada pula umpan balik 

singkat karena pembelajaran guling belakang itu menggunakan umpan 

balik rinci lebih baik dari pada umpan singkat berdasarkan teori. 

Maka umpan balik rinci berbeda dari pada umpan balik singkat. 

Dari kerangka berpikir dan landasan teori maka dalam relasi kombinasi 

tersebut diatas terdapat dua taraf yang sama yaitu metode kombinasi dan 

kelentukan.Adapun yang berbeda adalah  umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. Taraf umpan balik rinci dominan sesuai dengan kombinasi metode 

pembelajaran kombinasi 7 tahap, dikombinasikan dengan kelentukan 

dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat berbeda hasil 

belajar keterampilan guling belakang dari pada metode pembelajaran 

kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata 

dan umpan balik pengetahuan hasil rinci, artinya metode pembelajaran 

kombinasi 7 tahap, kelentukan dibawah rata-rata, umpan balik pengetahuan 

hasil rinci lebih baik dari pada metode pembelajaran kombinasi 7 tahap 

dikombinaskan dengan kelentukan dibawah rata-rata menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan antara metode pembelajaran kombinasi 7 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan  umpan balik 

pengetahuan hasil rinci. Selanjutnya kalau diuji Past Hoc maka kombinasi 
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taraf kedua lebih baik dari pada kombinasi pertama. Kerangka  pikir diatas 

menjadi kerangka pokok penelitian ini. 

11. Perbedaan metode mengajar kombinasi 7 tahap dengan kelentukan 

diatas rata-rata, umpan balik pengetahuan hasil rinci dan singkat 

dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Perencanaan secara luas sangat diperlukan untuk membuat program 

pengajaran senam lantai secara efektif dan menarik, dengan 

memaksimalkan kegiatan belajar pembelajaran dalam kondisi waktu yang 

sangat terbatas. 

Guru yang baik akan mempersiapkan metode pembelajaran yang 

baik pula dengan memperhatikan sifat-sifat utama pada aktivitas kondisi 

fisik seperti kelentukan dalam meningkatkan hasil belajar guling belakang. 

Kelentukan merupakan suatu kemampuan dalam melakukan gerak 

sendi ke segala arah dan ditentukan oleh elastitas otot-otot, tendon dan 

ligamentum, dalam arti bahwa orang yang memiliki kelentukan dibawah 

rata-rata, otot-ototnya kaku, tidak elastis biasanya terbatas ruang gerak 

sendinya, berbeda dengan yang memiliki kelentukan diatas rata-rata adalah 

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

mempunyai otot-otot yang elastis. Dari kerangka berpikir diatas maka 

dalam kombinasi tersebut diatas yang berbeda ada dua taraf yang sama 

yaitu kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil dan yang sama taraf 

yaitu metode pembelajaran. Maka kelentukan diatas rata-rata berbeda 
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dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci berbeda dengan umpan balik singkat. 

Dari kerangka berpikir dan landasan teori maka dalam relasi 

kombinasi tersebut diatas terdapat dua taraf yang sama yaitu kelentukan 

diatas rata-rata dan umpan balik hasil pengetahuan hasil rinci adalah 

dominan sesuai kombinasi metode pembelajaran kombinasi 7 tahap, jadi 

metode pembelajaran kombinasi 7 tahap  dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode pembelajaran kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci 

dalam meningkatkan hasil belajar pembelajaran keterampilan guling 

belakang. Selanjutnya kalau diuji Post Hoc maka kombinasi taraf kedua 

lebih baik dari pada kombinasi taraf pertama secara teori kerangka yang 

telah disebutkan dipakai sebagai kerangka penelitian ini. 

  

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori tersebut di atas, maka dapat diturunkan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka proses belajar 

mengajar dihipotesiskan bahwa, metode mengajar kombinasi 4 tahap 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. Bila signifikan 

maka metode kombinasi 4 tahap lebih baik daripada metode kombinasi 7 

tahap. 
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2. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka proses belajar 

mengajar dihipotesiskan bahwa, kelentukan diatas rata-rata berbeda 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. Bila signifikan maka kelentukan diatas 

rata-rata lebih baik daripada kelentukan dibawah rata-rata. 

3. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka proses belajar 

mengajar dihipotesiskan bahwa, umpan balik pengetahuan hasil rinci 

berbeda dengan umpan balik pengetahuan hasil  singkat dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. Bila signifikan 

maka umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih baik daripada umpan 

balik pengetahuan hasil singkat. 

4. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka proses belajar 

mengajar dihipotesiskan bahwa, terdapat interaksi antara metode 

mengajar kombinasi dengan kelentukan terhadap hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

5. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka proses belajar 

mengajar dihipotesiskan bahwa, terdapat interaksi antara metode 

mengajar kombinasi dengan umpan balik pengetahuan hasil terhadap 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

6. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka proses belajar 

mengajar dihipotesiskan bahwa, tidak terdapat interaksi antara 

kelentukan dengan umpan balik pengetahuan hasil  terhadap hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 
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7. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka proses belajar 

mengajar dihipotesiskan bahwa, terdapat interaksi antara metode 

mengajar kombinasi, kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil 

terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. 

8. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka dihipotesiskan 

bahwa, metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. Bila signifikan 

maka metode mengajar  kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci 

lebih baik dari metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. 

9. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka dihipotesiskan 

bahwa, metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. Bila signifikan 

maka metode mengajar  kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 
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kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih 

baik dari metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

10. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir maka dihipotesiskan 

bahwa, metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. Bila signifikan 

maka metode mengajar  kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci 

lebih baik dari metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawa rata-rata dan umapan balik pengetahuan hasil 

singkat. 

11. Didasarkan pada teori dan kerangka berpikir, maka dihipotesiskan 

bahwa, metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat 

berbeda dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. Bila signifikan 

maka metode mengajar  kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih 
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baik dari metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 



101 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Metode penelitian ini menguraikan perihal : 

A. Populasi dan Sampel, B. Rancangan Penelitian C. Pola Penelitian, D. 

Variabel Penelitian, E. Validitas Disain, F. Instrumen penelitian, G. Tata Cara 

Pelaksanaan Instrumen, H. Teknik Analisis Data. 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Secara teoritis populasi penelitian ini adalah murid salah satu SMP 

di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, termasuk salah satu sekolah 

yang sudah lama berdiri tahun 1920 dengan status disamakan serta 

mempunyai sarana dan prasarana pendidikan yang cukup diandalkan, 

terletak di Jalan Sam Ratulangi No. 60, memiliki gedung permanen 

dengan jumlah ruangan 15 buah dan 1 aula umum, juga memiliki halaman 

yang cukup luas dan aman, terletak di pusat Kota Manado. 

Selain itu lokasinya berdekatan dengan Dinas Pendidikan Nasional 

Provinsi Sulawesi Utara, secara langsung maupun tidak langsung 

membawa dampak positif terhadap pengembangan kualitas proses belajar 

mengajar. Jumlah guru pendidikan jasmani, olahraga dan  kesehatan 2 

orang, keduanya memiliki latar belakang pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah murid-murid putera SMP Pax 

Christi Manado kelas VII Tahun Ajaran 2006/2007, berjumlah 116 murid, 
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berasal dari berbagai SD di kota Manado, yang dijadikan obyek perlakuan 

senam lantai guling belakang, dimana kelentukan sebagai variabel atributif 

dikenakan pada sampel yang sudah dipertimbangkan  tingkat 

homogenitasnya dan tingkat kemampuan melaksanakan guling belakang 

sebagai hasil belajar. 

2. Sampel    

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 murid diambil dari 

populasi murid putera kelas VII SMP Pax Christi Manado Tahun Ajaran 

2006-2007. Teknik pengambilan sampel secara purposif menurut 

Sugiyono (2006 : 124) sebagai  

“Purposive random sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu”, 

 

Hal dilakukan melalui pertimbangan bahwa subyek setaraf memiliki 

kondisi yang sama. Atas pertimbangan bahwa subyek telah lulus dari SD 

dan menggunakan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

yang sama, dengan sub pokok bahasan guling belakang senam lantai yang 

sama, sehingga dianggap setaraf memiliki kemampuan keterampilan 

mengikuti eksperimen ini. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan tes kemampuan 

kelentukan. Tes kelentukan yang digunakan dalam menentukan tahapan 

sampling ini adalah sit and reach test. Tahap pertama teknik pengambilan 

berdasarkan skor rata-rata (mean) populasi dibagi dua untuk kemampuan 
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kelentukan baik dan kemampuan kurang baik. Kelompok kelentukan yang 

baik yaitu mereka yang memperoleh skor lebih tinggi dari pada skor rata-

rata, sedangkan kelompok kelentukan kurang baik yaitu mereka yang 

memperoleh skor lebih rendah dari pada skor rata-rata. Analisis ini sebagai 

porposive pembagian kelompok tahap pertama ini dilanjutkan dengan 

pengecekan untuk menentukan sampel eksperimen. Dalam pengambilan 

sampel, yaitu 48 murid untuk sampel dengan kemampuan kelentukan baik 

dan diambil 48 murid untuk sampel kemampuan kelentukan kurang baik. 

Tahapan kedua pengambilan sampel dilakukan secara acak, dari 

kelompok tahap pertama dimasukkan ke dalam kelompok perlakuan 

sebanyak masing-masing 24 murid. 

Dalam tahapan ketiga pengambilan sampel secara acak dengan 

membagi sampel dalam dua kelompok untuk taraf perlakuan metode 

mengajar kombinasi dan umpan balik pengetahuan hasil, sehingga 

diperoleh 12 murid masing-masing kelompok yang akan memperoleh 

perlakuan umpan balik pengetahuan hasil singkat dan 12 murid untuk 

memperoleh perlakuan umpan balik pengetahuan hasil rinci. 

 

B. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen karena hasil yang 

diperoleh merupakan perlakuan dari variabel-variabel yang dikondisikan 

terhadap sampel dalam waktu tertentu. Adapun bentuk eksperimen yang 

digunakan adalah dua,  untuk mencari perbedaan-perbedaan dari masing-
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masing kelompok perlakuan, antara lain : Metode mengajar kombinasi 4 

tahap, metode mengajar kombinasi 7 tahap, umpan balik pengetahuan hasil 

rinci dan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

Isi program pengajaran dalam frekuensi penyajian yang diterapkan 

sebagai perlakuan penelitian dengan metode mengajar yang sama dan taraf 

berbeda, maka yang diteliti adalah hubungan sebab akibat tentang prosedur 

mengajar dari satu metode yang memiliki dua taraf yang berbeda, 

dimanipulasikan dengan kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil. 

Definisi  operasional program pengajaran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Materi instruksional metode mengajar kombinasi 7 tahap, adalah materi 

yang dirancang sama persis dengan metode mengajar kombinasi 4 tahap  

juga memiliki kriteria yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

prosedur penyajian materi. Metode mengajar kombinasi 7 tahap disajikan 

mengikuti prosedur penyajian metode mengajar bagian dan keseluruhan. 

Tabel 3.3. Halaman 123. 

2. Materi instruksional metode mengajar kombinasi 4 tahap, adalah materi 

yang dirancang berdasarkan keseluruhan dan metode mengajar bagian 

dengan kriteria, 1) didasarkan pada famili gerakan; 2) bagian satu dengan 

yang lain memiliki hubungan yang relevan; 3) dari mudah ke yang lebih 

sulit; 4) mengarah pada tujuan yang sebenarnya. Sedangkan prosedur 

penyajian materi pelajaran disederhanakan menjadi empat tahap dan 
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masing-masing tahap terdiri dari empat gerakan lihat tabel 3.3 halaman 

123. 

3. Materi instruksional umpan balik pengetahuan hasil singkat, disusun 

berdasarkan kesalahan gerakan guling belakang secara umum misalnya : 

putaran badan kurang cepat atau agak lambat, gulinganmu agak miring ke 

kiri atau ke kanan dan lain-lain. Tabel 3.4 halaman 130. 

4. Materi instruksional umpan balik pengetahuan hasil rinci disusun 

berdasarkan kesalahan umum gerakan guling belakang secara rinci. 

Kesalahan-kesalahan gerakan tersebut diingatkan kepada murid, jika 

murid sudah beberapa kali melakukan kesalahan yang dimaksud untuk 

diperbaiki. Lihat tabel 3.4 halaman 130. 

5. Hasil belajar guling belakang dinilai berdasarkan dasar penilaian guling 

belakang yang disusun sendiri oleh peneliti dan telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Lihat tabel 3.8 halaman 140. 

6. Prosedur tes guling belakang diukur satu kali dan dinilai oleh tiga orang 

guru sekaligus, tapi sebelumnya tiap murid diberikan kesempatan untuk 

mencobanya sekali. Dari hasil penilaian, diambil hasil tes terbaik dari satu 

kali tes. Dasar penilaian guling belakang. Tabel 3.8 halaman 140. 

7.  Alat untuk mengukur tes kelentukan adalah bangku berskala cm. Lihat 

gambar 3.3 halaman 125. 

Prosedur pengukuran, peserta tes sebelum melakukan tes terlebih dahulu 

mencoba dan melemaskan otot punggung di depan bangku berskala dalam 
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ukuran cm. Kedua tangan dengan jari tangan lurus ke depan sejajar dengan 

lantai. Tes ini dilakukan dua kali secara berturut-turut. 

Penilaian yang diambil adalah skor terbaik dari dua kali percobaan 

dicatat sebagai skor dalam satuan cm atau inchi. Hasil yang diperoleh 

dikonversikan pada tabel norma tes. Lihat tabel 3.6 halaman 135. 

 

C. Pola Desain Penelitian 

Pola atau desain penelitian ini multi varian, dengan menggunakan 

faktorial 2x2x2 karena yang diteliti adalah metode mengajar kombinasi, 

kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil terhadap hasil belajar guling 

belakang. Metode mengajar kombinasi terdiri dari dua taraf yaitu metode 

mengajar kombinasi 7 tahap dan metode mengajar kombinasi 4 tahap, 

kelentukan terdiri dari dua taraf yaitu kelentukan dibawah rata-rata dan 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil terdiri dari dua 

taraf yaitu umpan balik pengetahuan hasil singkat dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.1 Desain Faktorial 2x2x2 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

M1 =  Metode mengajar kombinasi 7 tahap  

M2 =  Metode mengajar kombinasi 4 tahap  

K1 =  dibawah rata-rata  

K2 =  Kelentukan diatas rata-rata  

UB1  =  Umpan balik pengetahuan hasil singkat  

UB2 =  Umpan balik pengetahuan hasil rinci  

 

Dimana kelentukan sebagai variabel atribut dikenakan pada sampel yang 

memiliki tingkat homogenitas yang sama dengan tingkat kemampuan 

melaksanakan guling belakang sebagai hasil belajar. Metode penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen karena dianggap sesuai untuk 

mengungkapkan kausal dua atau lebih variabel dengan menggunakan statistik 

dalam pengolahan selanjutnya. 

 

Metode Menganjar Kombinasi 

Kelentukan 

Umpan Balik 
Penegtahuan  

Hasil 

A2 

UB1 

A1 

K1 

UB1 UB1 UB1 

K1 K1 K1 

UB2 UB2 UB2 UB2 

M1K1 
UB1 

M1K1 
UB2 

M1K2 
UB1 

M1K1 
UB2 

M2K1 
UB1 

M2K1 
UB12 

M2K2 
UB1 

M1K2 
UB2 

Banyaknya kelompok perlakuan 
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D Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (1988 : 99) bahwa variabel adalah obyek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel-

variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Variabel bebas pertama metode mengajar kombinasi, sebagai variabel 

eksperimen terdiri dari dua taraf yaitu : metode mengajar kombinasi 4 

tahap dan metode mengajar kombinasi 7 tahap. 

2. Variabel bebas kedua kelentukan variabel atributif terdiri dari dua taraf 

yaitu kelentukan diatas rata-rata dan kelentukan dibawah rata-rata. 

3. Variabel bebas ketiga umpan balik pengetahuan hasil adalah variabel 

eksperimen  terdiri dari dua taraf yaitu variabel umpan balik pengetahuan 

hasil rinci dan variabel umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

4. Variabel terikat (variabel respon) yaitu guling belakang.  

 

E Validitas Desain 

Dimaksud dengan validitas desain adalah pengendalian pelaksanaan 

penelitian agar benar-benar mendapatkan hasil perlakuan seperti yang 

diharapkan, bukan karena faktor lain, mengontrol rancangan penelitian secara 

ketat sangat diperlukan untuk mengendalikan perlakuan yang diberikan 

sehingga penelitian ini memadai untuk pengujian hipotesis, dengan demikian 

maka hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan perlakuan yang diberikan 

dan digeneralisasikan berdasarkan populasi yang ada. 
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Dalam hal ini dilakukan pengontrolan meliputi validitas desain internal, 

validitas desain eksternal dan validitas desain ekologi.  

1. Kontrol terhadap Validitas Desain Internal 

(Menurut Sevilla, 1993 : 63) bahwa : 

Validitas internal menunjukkan bahwa perbedaan tes atas variabel 

terikat adalah hasil manipulasi dari setiap variabel bebas yang berbeda 

pada setiap kelompok, sedangkan validitas eksternal adalah dimana hasil-

hasil akan dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada kelompok-

kelompok dan lingkungan yang bukan perlakuan eksperimen. 

 

a) Pengaruh kondisi fisik murid, melakukan pemeriksaan kesehatan 

sebelum tes awal dan perlakuan diberikan, jika diketahui bahwa ada 

murid yang kesehatannya kurang baik untuk tidak dijadikan sampel 

dapat menerima perlakuan. Untuk maksud ini masing-masing murid 

menunjukkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter ataupun 

puskesmas setempat. 

b) Pengaruh kematangan fisik, adalah dengan memilih sampel dari jenis 

kelamin yang sama dari usia yang setaraf, kelas VII semester I tahun 

ajaran 2006/2007, sehingga diharapkan memiliki karakteristik yang 

sama, dalam arti bahwa memiliki kematangan yang sama. 

c) Pengaruh waktu, waktu pelaksanaan penelitian dikontrol sedemikian 

rupa untuk menghindari adanya berbagai bentuk kegiatan fisik lain 

yang bukan merupakan bagian dari perlakuan eksperimen, ataupun 
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kegiatan olahraga lain di luar jam pelajaran, dan memberikan 

himbauan kepada murid maupun orang tua murid selama penelitian 

berlangsung, hal ini tidak mudah dilakukan dan berhasil dikendalikan 

sampel tidak diisolasi pada suatu tempat atau diasramakan selama 

penelitian berlangsung. 

d) Pengaruh keadaan alam, adalah dengan mengatur waktu penyajian. 

e) Perlakuan terhadap masing-masing kelompok agar kondisinya dengan 

taraf berbeda, akan tetapi waktunya diatur demikian rupa agar tidak 

terdapat perbedaan yang berarti, perlakuan dilakukan pada pagi hari 

jam 07.15 sampai jam 08.45 disesuaikan dengan jam pelajaran di 

sekolah. 

f) Pengaruh tes, pengontrolan terhadap tes dengan pemberian waktu 

istirahat yang sama pada pengumpulan data akhir, tidak ada perlakuan 

eksperimen pada saat melakukan tes. 

 

2. Kontrol terhadap Validitas Eksternal 

Hasil eksperimen ini digeneralisasikan dari populasi, pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, dilakukan melalui 

pertimbangan bahwa subyek telah lulus SD, menggunakan kurikulum 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang sama, dengan sub pokok 

bahasan guling belakang senam lantai yang sama, sehingga dianggap 

setaraf memiliki kemampuan keterampilan mengikuti eksperimen ini. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan tes kemampuan 
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kelentukan. Tes kelentukan yang digunakan adalah sit and reach tets 

untuk menentukan kelompok dalam tahapan pertama dan tahapan kedua 

adalah pengambilan sampel dilakukan secara acak dari kelompok tahapan 

pertama dimasukkan ke dalam kelompok perlakuan tahapan ketiga, yaitu 

kelompok perlakuan. 

3. Kontrol Terhadap Validitas Ekologi 

a) Seluruh perlakuan yang diberikan harus diprediksikan agar 

pelaksanaan eksperimen ini dapat digeneralisasikan dan digunakan 

dalam waktu yang lain. 

b) Relasi utama, relasi interaksi dan relasi kombinasi yang 

dimanipulasikan dengan efek perlakuan masih dapat digunakan dalam 

waktu yang sama, sehingga perlakuan dalam eksperimen ini 

berdasarkan konsep belajar motorik dengan kemampuan belajar murid 

baik pemula maupun atlit, baik anak-anak maupun orang dewasa, 

maka perlakuan eksperimen ini cukup relevan untuk digunakan kapan 

dan dimana saja. 

c) Kepekaan terhadap tes awal, dengan jalan dikontrol sedemikian rupa 

dengan tidak memberikan perlakuan pada tes awal. 

d) Uji coba pelaksanaan metode mengajar dan penilaian instrumen secara 

cermat, sehingga pelaksanaan penelitian masing-masing kelompok 

dan hasil penilaian dapat dikendalikan dengan baik. 

e) Kepekaan terhadap tes dikontrol dengan jalan tidak memberikan 

perlakuan pada pelaksanaan tes. 
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f) Pengendalian pengukuran variabel terikat, dengan pengontrolan tes 

guling belakang. 

g) Pengaruh psikologis dalam pelaksanaan perlakuan eksperimen karena 

guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang berbeda dan 

penerapan metode mengajar yang berbeda dalam masing-masing 

kelompok eksperimen yang berbeda pula. 

 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk perlakuan 

ketelitian kelentukan dan hasil belajar guling belakang adalah 7 instrumen 

sebagai berikut :  

1. Instrumen untuk perlakuan  program mengajar metode kombinasi 7 tahap 

dan 4 tahap, umpan balik singkat dan umpan balik rinci. Mengacu pada 

kurikulum bahan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

dokumen-dokumen yang konseptual, aturan dan prosedur penyajian materi 

dan lain-lain, adalah bahan-bahan tersedia. Menurut Kerlinger (2000 : 823-

827). Bahwa bahan-bahan tersedia tersebut di atas dapat digunakan untuk 

menguji hipotesis. 

2. Instrumen untuk perlakuan metode mengajar kombinasi 7 tahap. Mengacu 

pada kurikulum, bahan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan, dokumen-dokumen yang konseptual, aturan dan prosedur 

penyajian materi dan lain-lain adalah bahan tersedia. (Kerlinger, 2000 : 

823-827). 
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3. Instrumen untuk perlakuan metode mengajar kombinasi 4 tahap. Mengacu 

pada kurikulum, bahan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan, dokumen-dokumen yang konseptual aturan-aturan dan prosedur 

penyajian metode dan lain-lain adalah bahan tersedia. (Kerlinger, 2000 : 

823-827). 

4. Instrumen untuk kelentukan dengan tes sit and reach. Validitas 0.92 

(menurut Johnson and Neslon, 1979; Frank M. Verducci, 1980 : 257), 

reliabilitas tes r = 0,992. 

5. Instrumen untuk pengukuran umpan balik hasil singkat. Mengacu pada 

kurikulum bahan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 

dokumen-dokumen yang konseptual aturan-aturan dan prosedur penyajian 

materi, adalah bahan tersedia. (Kerlinger, 2000 : 823-827). 

6. Instrumen untuk mengukur umpan balik hasil rinci. Mengacu pada 

kurikulum, bahan pengajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Dokumen-dokumen yang konseptual, aturan-aturan dan prosedur 

penyajian materi dan lain-lain adalah bahan tersedia. (Kerlinger, 2000 : 

823-827). 

7. Instrumen untuk mengukur guling belakang buatan sendiri, dinyatakan 

valid dan reliabel, setelah diuji dengan metode. Wherry Doolittle dalam 

Verducci 1980 : 112 – 126 ) dapat dinyatakan bahwa prediktor tes tersebut 

adalah valid dan reliabel untuk mengukur keterampilan guling belakang. 

(lihat daftar lampiran 25). 



114 
 

 

Instrumen-instrumen yang perlu diuji akan diuji validitas dan 

reabilitasnya sesuai kriteria pengukuran. Sedangkan instrumen-instrumen yang 

sudah baku, tidak diuji lagi validitas akan tetapi  harus diuji  reliabilitasnya. 

Kerlinger (2000  : 730) diuraikan bahwa :  

“Validitas adalah mengukur apa yang hendak diukur”.  

 

Menurut Usman Akbar (2000 : 287) menjelaskan pula bahwa :  

 

“Suatu alat ukur dikatakan valid, apabila alat ukur tersebut betul-betul 

mengukur apa yang perlu diukur, karena itu validitas adalah mengukur apa 

yang ingin diukur”. 

 

Reliabilitas adalah kejituan atau ketepatan instrumen pengukur 

(Kerlinger, 2000 : 710). Menurut Nurhasan (1994 : 17) bahwa :  

“Reliabilitas (keandalan) adalah menggambarkan derajat ketelitian, 

keajengan hasil pengukuran”. Suatu alat pengukur dikatakan reliabel jika 

alat pengukur itu menghasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat 

dipercaya dan dapat diandalkan untuk membuahkan hasil pengukuran yang 

sebenarnya. 

 

Gay (1983) dalam Sukardi (2003 : 121) menyebutkan bahwa : 

“suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat 
mengukur apa yang hendak diukur”. 
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Selanjutnya diuraikan bahwa : reliabilitas sama dengan konsistensi atau 

keajekan. Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas 

yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam 

mengukur yang hendak diukur. Berarti semakin reliabel suatu tes maka dapat 

dinyatakan bahwa dalam suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika 

dilakukan tes kembali. Tidak reliabel suatu tes dapat dikatakan juga sia-sia. 

Sebagai suatu kriteria untuk menguji validitas instrumen guling belakang, 

validitas prediktor statistik yang diperlukan dalam pengujian validitas ini 

adalah koefisien korelasi diantara skor tes sebagai prediktor dan skor kriteria 

(Sukardi, 2003 : 127). 

Saifuddin (2003 : 139) menjelaskan bahwa :  

Apabila skor kriteria validasi merupakan skor yang hendak 
diprediksikan oleh tes dan karenanya baru dapat diperoleh setelah tenggang 
waktu tertentu setelah tes dilaksanakan, maka prosedur validasi berdasarkan 
kriteria akan menghasilkan suatu statistik yang disebut koefisien validitas 
prediktif. 

 
Prosedur pengukuran sebagai berikut : 

1. Kenakan alat pengukur kepada semua subyek. 

2. Setelah beberapa waktu berselang, ulangi lagi langkah yang pertama, 

alatnya sama subyeknya juga sama dan kondisi-kondisi pengukuran secara 

relatif sama. Selidiki korelsi antara hasil pengukuran yang pertama dengan 

hasil pengukuran yang kedua. 

3. Obyektivitas (objectivity) hampir tidak bedanya dengan keterandalan, 

dikatakan obyektif karena dua atau lebih prosedur pengetesan yang sama 

terhadap obyek yang sama, dimana hasil pengetesan yang diperoleh dari 
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hasil pengtesan yang lain dan hasil korelasi inilah yang menunjukkan 

obyektivitas suatu tes. Jadi obyektivitas adalah derajat kesamaan dari dua 

atau lebih pengambilan tes tentang kekonsistenan yaitu   kesamaan 

pengukuran. 

4. Tata urutan pelaksanaan. 

Hal ini memberikan keragaman dalam melaksanakan suatu tes 

termasuk suatu hal yang penting. Karena petunjuk pelaksanaan dapat 

menimbulkan kesempurnaan dalam melaksanakan tes atau pengukuran. 

5. Norma pengukuran 

Perlu adanya norma untuk penetapan pengukuran dalam suatu 

research yaitu kenyataan yang dijumpai dalam kenyataannya (norma 

desain), dengan demikian suatu gejala yang diukur dari apa yang 

seharusnya diukur, tidak dari segi bagaimana dalam kenyataannya, 

sehingga klasifikasi besar gejala didasarkan atas norma desain selalu 

mengacu pada distribusi empirik (Sutrisno Hadi, 1990 : 129).  

Selanjutnya penggunaan bahan-bahan tersedia dirangsang demi 

kegunaan ilmiah untuk mengukur variabel-variabel penelitian dengan analisis 

isi (content analysis), peneliti dapat mengkaji dokumen yang dihasilkan oleh 

dewan atau lembaga, juga dokumen resmi atau tak resmi mengenai kebijakan, 

kegiatan dan keputusan dewan, maka tujuan atau maksudnya adalah : 

Pertama, penggunaan bahan yang tersedia tadi ialah mengeksplorasi 
(menjejaki, menjelajahi kemungkinan) seluk beluk data serta subyek-
subyeknya guna memperoleh wawasan mengenai situasi keseluruhan. 
Kegunaan kedua, dari bahan semacam ini ialah untuk menyarankan hipotesis. 
Kegunaan ketiga, yang dapat diambil dari bahan-bahan yang telah 
disediakan adalah untuk menguji hipotesis (Kerlinger F.N., 2000 :  825). 
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Tabel 3.2 

Instruksional Metode Mengajar Kombinasi 7 Tahap dan 4 Tahap. 
 

Tatap 
Muka 

1 

Latihan 
Pendahuluan 

2 

 
Inti Pelajaran 

3 

 
Penutup 

4 
1. Warming up 

1. Stretching 

2. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

 

1. Mempraktekan 

keterampilan guling 

belakang. 

2. Menerapkan metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap dan 4 tahap sesuai 

kelompok yang sudah 

ditentukan. 

3. Informasi verbal dan 

demonstrasi secara 

terstruktur. 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu badan) 

2. Warming up  

1. Stretching 

2. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 1 No. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.6 

dan 1.7. 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 1 No. 

1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 sikap 

jongkok (squat entry) 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )



118 
 

 

 
 

1 2 3 4 

 2 3 4 
3. g up 

1. Stretching 

2. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 2 dalam 

posisi jongkok (squat entry) 

No. 2.1, 2.2 dan 2.3 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 2 dalam 

posisi melipat badan (tuck 

entry) No. 2.1, 2.2, 2.3 dan 

2.4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

g up 

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi 

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan 

B1, B2, B3, B4 

dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar No. 3 

No : 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar No. 3 

No : 1, 2, 3 dan 4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )
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5 Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

2. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 4 No : 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 

4.6 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 4 No : 

4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh ) 

Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 5 No : 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 

5.6 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 5 No : 

5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh ) 

Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan  

1 2 3 4 



120 
 

 

7 an 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 6 No : 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan 

6.6 dan 6.7. 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 1 No : 

1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

8 Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 2 No : 

2.1, 2.2 dan 2.3  

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 2 No : 

2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh) 

9 Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan  

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 3 No : 

3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4  

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan  

1 2 3 4 
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9 an 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 3 No : 

3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 

 

 

Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 4 No : 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 

4.6  

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 4 No : 

4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 5 No : 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 

5.6  

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 3 No :  

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

1 2 3 4 
11 B3, B4 dan B5 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4  
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12 Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 6 No : 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

dan 6.7  

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar 4 No : 

4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

13 Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 5 No : 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 

5.6  

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar sda No : 

12.2 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan  

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 6 No : 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6  

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan  

1 2 3 4 
14 kan 
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2. Stretching 

Latihan B1, B2, 
B3, B4 dan B5 

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar sda No : 

13.2 

 

15 Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 6 No : 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan 

6.6  

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar sda No : 

14.2 

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

Warming up  

1. Lari 

mengelilingi 

lapangan 

dengan variasi  

gerakan 

2. Stretching 

3. Latihan B1, B2, 

B3, B4 dan B5 

1. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 7 

tahap, lihat gambar 6 No : 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan 

6.6  

2. Instruksional metode 

mengajar kombinasi 4 

tahap, lihat gambar sda No : 

15.2  

1. Cooling 

down 

(latihan 

penurunan 

suhu tubuh )

Tabel 3.3 Instruksional Guling Belakang Metode Mengajar 
Kombinasi 7 Tahap dan 4 Tahap 

 
Instruksional Guling Belakang Metode Instruksional Guling Belakang 
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Mengajar Kombinasi 7 Tahap 
1 

Metode Mengajar Kombinasi 4 Tahap
2  

1. Dari sikap jongkok ke sikap duduk, 

sampai ke sikap pendaratan 

terakhir. 

 

 

Gbr. 1 

1) Dari sikap jongkok ke sikap 

duduk, kedua tangan di atas 

bahu. 

2) Dari sikap duduk kedua tangan 

ditekuk menghadap ke atas. 

3) Tetap dalam sikap duduk, badan 

agak dimiringkan ke belakang, 

tangan menghadap ke atas di 

samping telinga. 

4) Guling ke belakang mendarat 

pada pantat/pinggul, tengkuk 

dan bertumpu dengan tangan. 

5) Dalam sikap mendarat dengan 

tengkuk dan bertumpu dengan 

kedua tangan, kaki dijulurkan 

1. Squat entry adalah dalam sikap 

jongkok mengguling, mendarat 

dengan sikap jongkok dan berdiri. 

 

 

Gbr. 1 

1) Jongkok, rebahkan badan ke 

belakang. 

2) Saat merebahkan badan ke 

belakang tangan cepat dibawa 

ke samping kepala atas bahu, 

pantat dijatuhkan dekat tumit. 

3) Dengan kecepatan merebahkan 

badan ke belakang, mendarat 

dengan pantat, pinggul dan 

tengkuk bertumpu pada kedua 

tangan. 

4) Mengguling ke belakang 

mendarat dengan kedua kaki 

bersama-sama di atas matras, 

kedua tangan cepat diluruskan, 

1 2 
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ke belakang mendarat di atas 

matras. 

6) Diteruskan ke sikap jongkok. 

7) Dilanjutkan ke sikap berdiri 

atau sikap sempurna. 

Dilanjutkan ke sikap jongkok 
atau berdiri. 

2. Dari sikap duduk sampai ke sikap 

mendarat dengan tengkuk dan 

bertumpu dengan tangan 

 

 

Gbr. 2 

1) Dari sikap duduk tangan 

ditekuk di atas bahu. 

2) Dari sikap duduk kedua tangan 

ditekuk menghadap ke atas. 

3) Mengguling ke belakang 

mendarat pada pinggul, tengkuk 

dan bertumpu pada kedua 

tangan. 

 

2. Tuck entry adalah dalam posisi 

melipat badan mengguling 

kembali jongkok dan berdiri 

 

 

Gbr. 2 

1) Dari sikap badan dilipat 

selanjutnya badan direbahkan 

ke belakang. 

2) Saat merebahkan badan ke 

belakang tangan cepat 

dibawah ke samping kepala 

atas bahu, pantat dijatuhkan 

dekat tumit.  

3) Dengan kecepatan merebahkan 

badan ke belakang mendarat 

dengan pantat/pinggul dan 

tengkuk kedua kaki dijulurkan 

1 2 
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3. Dari sikap jongkok sampai 

pendaratan kedua kaki di atas 

matras. 

 

 

 

 
Gbr. 3 

1) Dari sikap jongkok kedua 

tangan ditekuk menghadap ke 

atas. 

2) Rebahkan badan ke belakang. 

3) Mendarat pada tengkuk dan 

bertumpu pada kedua tangan. 

4) Kedua kaki mendarat di atas 

matras. 

 

3. Extension entry adalah dari sikap 

melipat badan, rebahkan badan ke 

belakang, pantat dijatuhkan 

menjauhi tumit (lutut diluruskan) 

kembali ke sikap jongkok dan 

berdiri. 

 
 
 
 

Gbr. 3 

1) Dari sikap melipat badan, 

rebahkan badan ke belakang, 

pantat dijatuhkan dekat tumit 

(lutut diluruskan). 

2) Saat merebahkan badan ke 

belakang, tangan cepat dibawa 

ke samping kepala atas bahu. 

3) Mendarat dengan pantat, 

pinggul, tengkuk dan 

bertumpu dengan kedua 

tangan. 

4) Dari sikap jongkok dilanjutkan 

ke sikap berdiri/sikap 

sempurna. 

1 2 
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4. Dari sikap jongkok sampai ke sikap 

berdiri/sikap sempurna. 

 

 

 

Gbr. 4 

1. Dari sikap jongkok. 

2. Rebahkan badan ke belakang 

3. Mendarat pada betis, paha, 

pinggul dan tengkuk, bertumpu 

pada kedua tangan. 

4. Kedua tangan diluruskan untuk 

mengangkat kepala dan badan 

di saat kaki mendarat di atas 

matras. 

5. Pendaratan akhir dalam posisi 

berdiri kedua tangan diangkat 

ke atas untuk keseimbangan dan 

menahan daya maju. 

6. Kembali dalam sikap 

berdiri/sikap sempurna. 

 

4. Jackknifeentry adalah berdiri sikap 

sempurna kedua kaki selebar bahu, 

tangan diluruskan ke depan, 

rebahkan badan ke belakang, 

berdiri ke sikap sempurna. 

 
 
 
 
 

Gbr. 4 

1) Berdiri sikap sempurna kedua 

kaki selebar bahu, pandangan 

ke depan tangan lurus ke 

samping. 

2) Bungkukkan badan kedua 

tangan lurus ke depan dan 

kedua kaki diluruskan ke 

belakang, badan direbahkan ke 

belakang, mendarat pada betis, 

pantat atau pinggul, tengkuk 

mendarat dengan kedua 

tangan. 

3) Kedua tangan diluruskan 

untuk mengangkat kepala dan 

badan dilanjutkan dengan 

sikap berdiri, kedua tangan 

diangkat ke atas untuk 

menjaga keseimbangan dan 

menahan daya maju. 

4) Kembali ke sikap berdiri/sikap 

sempurna. 

1 2 
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5. Mulai dari sikap awal sampai ke 

sikap akhir. 

 

 

 
Gbr. 5 

1) Berdiri sikap sempurna 

membelakangi matras. 

2) Dorong pantat ke belakang, 

bengkokkan badan lengan lurus 

ke depan dagu dekat ke dada, 

kedua kaki lurus. 

3) Rebahkan pantat ke belakang 

matras kedua kaki tetap lurus, 

mendarat pada betis, paha, 

panggul dan tengkuk. 

4) Bertumpu pada kedua tangan, 

kedua tangan diluruskan untuk 

mengangkat kepala dan badan 

disaat kedua kaki mendarat di 

atas matras. 

5) Pada waktu pendaratan kedua 

tangan diangkat ke atas. 

6) Pendaratan akhir dalam posisi 

berdiri kedua tangan diangkat  

 

1 2 
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Ke atas untuk menjaga 

keseimbangan dan menahan 

daya maju. 

 

6. Mulai dari sikap awal sampai ke 

sikap sempurna / sikap awal. 

 

 
 
Gbr. 6 

1) Berdiri sikap sempurna 

membelakangi matras. 

2) Dorong pantat ke belakang. 

3) Rebahkan badan lengan lurus 

ke depan dagu dekat ke dada, 

kedua kaki lurus.  

4) Rebahkan pantat ke belakang 

matras kedua kaki tetap lurus, 

mendarat pada betis, paha, 

panggul dan tengkuk bertumpu 

pada kedua tangan. 

5) Kedua tangan diluruskan untuk 

mengangkat kepala dan badan 

disaat kaki mendarat diatas 

matras. 

 

1 2 
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6) Pendaratan akhir dalam posisi 

berdiri kedua tangan diangkat 

ke atas untuk menjaga 

keseimbangan dan menahan 

daya maju. 

7) Kembali ke sikap berdiri/sikap 

sempurna. 

 

 

 
Tabel 3.4 Rancangan Satuan Umpan Balik Pengetahuan 

Hasil  Rinci dan Singkat 

Umpan Balik Pengetahuan Hasil 

Singkat Umpan Balik 

1  

Umpan Balik Pengetahuan Hasil 

Rinci Guling Belakang 

2 

Kesalahan penampilan dikoreksi 

secara singkat dengan tidak merinci 

kesalahan : 

1. Guling belakangmu salah  

2. Guling belakangmu benar. 

3. Guling belakangmu kurang bulat. 

4. Guling belakangmu miring. 

5. Guling belakangmu kurang cepat. 

 

Kesalahan penampilan dikoreksi 

secara rinci : 

1. Sikap Awal 

a). Kaki terlalu rapat atau lebar. 

b). Tangan tidak diluruskan ke 

samping paha. 

2. Mengguling ke Belakang 

a). Lututmu ditekuk waktu 

merebahkan badan dan 

mengguling. 

b). Pendaratan waktu mengguling 

tidak pada tengkuk tapi kepala. 

c). Gerakan lambat dan terputus-

putus. 

d). Waktu mengguling dagu tidak 
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ditarik ke dada. 

3. Sikap Akhir 

a). Pada akhir gerakan tangan 

tidak diangkat ke atas untuk 

mengatur gerakan maju dan 

keseimbangan. 

1 2 

 b). Tidak kembali ke sikap awal 

atau sikap sempurna. 

 
Bentuk-bentuk Stretching dalam Latihan Pendahuluan (Warming Up) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Bentuk-bentuk Stretching  

(Sumber : Dikutip dari K. Galasywright, 1994 dalam Michael J. Alter, 1998) 

 

 

10 sekon 10 sekon 10 sekon 10 sekon 10 sekon 
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Tabel 3.5 Sistematika Penyajian Pelajaran Metode  
Mengajar Kombinasi 7 Tahap  dan 4 Tahap 

 
Instruksional Metode Mengajar 

Kombinasi 7 Tahap 
1  

Instruksional Metode Mengajar 
Kombinasi 4 Tahap  

2 
1. Pendahuluan :  20% 

 Warming Up  : 20% x 90 menit  

= 18 menit  

Latihan pemanasan ditambah 

dengan berbagai latihan kelentukan 

melalui peregangan statis. 

2. Latihan Inti :  75% 

an guling belakang dengan metode 

mengajar kombinasi 7 tahap.  

ra keseluruhan / perorangan.  

visual secara terpadu. 

% x 90 menit  

3. Latihan Penutup : 5% 

Cooling Down  : 5% x 90 menit  

= 4,5 menit  

1. Pendahuluan :  20% 

 Warming Up  : 20% x 90 menit  

= 18 menit  

Latihan pemanasan ditambah 

dengan berbagai latihan kelentukan 

melalui peregangan statis. 

2. Latihan Inti :  75% 

an guling belakang dengan metode 

mengajar kombinasi 4 tahap.  

ra keseluruhan / perorangan.  

visual secara terpadu. 

% x 90 menit  

3. Latihan Penutup : 5% 

Cooling Down  : 5% x 90 menit  

= 4,5 menit  

1 2 

Mengembalikan keadaan tubuh 

pada keadaan semula dan koreksi 

umum. 

Mengembalikan keadaan tubuh pada 

keadaan semula dan koreksi umum. 
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“Secara umum ‘sistematika pengajaran dibagi menjadi tiga bagian : 
1) Pendahuluan, berisi kegiatan membuka kelas; 2) Inti dan 3) Penutup’”. 
(Rusli Lutan, dkk. : 91-92) 

 
 

G. Tata Cara Pelaksanaan Instrumen 

1. Cara Pengukuran Kelentukan  

Instrumen untuk mengukur kelentukan adalah “Sit and reach test 

(lihat gambar). Tinggi bangku : 45,1 cm (17,75 inchi). Mistar yang 

mencuat keluar ke arah murid : 38,1 cm (15 inchi). Nilai validitas 0,92 

Johnson and Nelson dalam Frank M. Verducci, ( 1980 : 257) dan 

reliabilitas 0,992. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Sit and Reach Test 
(Sumber : Donald K. Mathews, 1973 : 334) 

a) Tujuan :  

Untuk mengukur fleksibilitas batang tubuh dan sendi panggul. 

Keuntungan dan kerugian tes ini mudah dilaksanakan dan memiliki 

validitas untuk mengukur fleksibilitas otot tungkai bagian belakang 

(hamstring group), tetapi tidak dapat mengukur otot pinggang 

sekaligus. 

b) Peralatan :  
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Alat yang digunakan dalam tes ini bangku berskala cm. 

c) Petugas :  

Petugas yang diperlukan adalah pemandu dan pencatat skor 3 orang. 

d) Pelaksanaan :  

Peserta tes sebelum melakukan tes terlebih dahulu mencoba dan 

melemaskan otot punggung di depan bangku berskala dalam ukuran 

cm. 

Kedua tangan dengan jari tangan lurus ke depan sejajar lantai. Untuk 

menguji reliabilitas tes ini dilakukan dua kali secara berturut-turut. 

Penilaian : skor terbaik dari dua kali percobaan dicatat sebagai skor dalam 

satuan cm. Hasil yang diperoleh dikonfersikan pada tabel norma tes. 

2. Norma Sit And Reach Test  

Untuk anak laki-laki usia 10-18 tahun (Panduan teknis tes dan 

latihan, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, 1999 : 46). 

 

Tabel 3.6 Norma Tes Kelentukan 

Kategori 
Usia 

10 11 12 13 14 

Sangat baik > 16,0 > 16,5 > 16,0 > 16,5 > 17,5 

Baik 14,5 – 

15,5 

14,5 – 

16,0 

14,5 – 

15,5 

14,6 – 

16,0 

15,0 – 17 

Cukup 12,5 – 12,5 – 12,0 – 12,5 – 13,0 – 14
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14,0 14,0 14,0 14,0 

Kurang  11,0 – 

12,0 

11,0 – 

12,0 

10,5 – 

11,5 

10,5 – 

12,0 

11,0 – 12 

Sangat kurang > 10,5 > 10,5 > 10,0 > 10,0 > 10,5 

  

3. Prosedur Pengukuran Guling Belakang  

a) Pengujian validitas dan reliabilitas 4 prediktor yang akan digunakan 

dalam pengetesan guling belakang tiap peserta tes diberikan 

kesempatan satu kali tes dinilai oleh 3 atau 5 orang (tester) secara 

bersama-sama memberikan penilaian terhadap apa yang ditampilkan 

peserta tes (inter-reter) (M.E. Henerson, L.L. Morris, C.T. Fitz 

Gibbon, 1978 : 107-111;dalam .Popham W.J, 1995 : 21-22). Nilai para 

tester ini dihitung validitas dan reliabilitasnya dengan mencari 

koefisien korelasi multiple antar prediktor dengan menggunakan 

metode Wherry-Doolittle (Frank M. Verducci, 1980 : 114-123) adalah 

valid dan reliabel untuk mengukur keterampilan guling belakang (lihat 

lampiran 15). 

1) Tujuan : untuk mengukur keterampilan guling belakang  

2) Peralatan : (a). Matras ukuran : 1 x 2,5 meter, tebal : 5 cm, 24     

Buah. (b). Formulir tes. (c). Tester 3 orang. 

3) Pelaksanaan tes 

Peserta tes terlebih dahulu melakukan pemanasan (stretching) 

sebelum pelaksanaan tes. Tiap peserta tes diberikan masing-
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masing satu kali kesempatan melakukan gerakan guling belakang 

di atas matras sebelum tes. Dalam pelaksanaan tes hanya diberikan 

kesempatan satu kali tes dan dinilai oleh 3 orang guru (tester) 

secara bersama-sama memberikan penilaian terhadap apa yang 

ditampilkan murid (peserta tes).  

Dari ketiga hasil terster tersebut diambil nilai terbaik. 

b) Bentuk gerakan guling belakang. 

1) Sikap awal / sikap sempurna : 

Kaki rapat membelakangi matras, kedua tangan disamping paha, 

pandangan ke depan. 

2) Sikap guling belakang : 

Kaki lurus, pantat didorong ke belakang, bungkukan badan, lengan 

lurus ke depan, rebahkan badan ke belakang, pendaratan pada 

betis / paha, pinggul, punggung, bahu, kedua kaki rapat dibawa ke 

belakang, mendarat dengan kedua telapak tangan. 

3) Pendaratan : 

Setelah ujung kaki mendarat ke matras kedua tangan membantu 

menolak untuk mengangkat kepala dan badan, kedua kaki 

mendarat bersama-sama. 

4) Sikap akhir setelah pendaratan kaki, tangan diangkat lurus ke atas 

untuk mencegah kelebihan gerakan maju dan menjaga 

keseimbangan. Tangan diayun bersama-sama dari atas ke bawah, 

ke belakang, kembali ke sikap sempurna. 
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4. Unsur-unsur gerakan yang benar dan yang salah 

Tabel 3.7 Unsur-unsur Gerakan Benar 
dan Gerakan Salah 

 
No 
1 

Unsur Gerakan 
yang Dinilai 

2 

 
Gerakan Benar 

3 

 
Gerakan Salah 

4 

1. SIKAP AWAL 1. Kaki Rapat 

2. Membelakangi matras 

3. Pandangan ke depan 

1. Kaki terlalu lebar 

2. Tangan tidak lurus ke 

samping 

3. Menoleh ke belakang 

2. GERAKAN 

MENGGULING 

1. Lutut lurus, dorong 

pantat ke belakang, 

tangan lurus ke 

samping. 

2. Rebahkan badan, 

mendarat dengan betis, 

1. Lutut ditekuk. 

 

 

2. Mengguling bukan 

pada tengkuk. 

 

1 2 3 4 

2.  paha atau pinggul, 

punggung, bahu, kaki 

lurus, dibawa ke 

belakang. 

3. Mendarat dengan 

tengkuk dan kaki, 

3. Tidak bertumpu pada 

kedua tangan, tapi 

dengan tengkuk. 
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bertumpu dengan kedua 

tangan. 

3. PENDARATAN 1. Mendarat dengan ujung 

kaki lurus. 

 

2. Tangan diluruskan 

untuk mengangkat 

kepala dan badan. 

 

3. Kedua kaki mendarat 

bersama-sama. 

1. Kepala diangkat 

sebelum kaki 

menyentuh matras. 

2. Tangan tidak 

membantu menolak 

untuk mengangkat 

kepala dan badan. 

3. Lutut ditekuk. 

4. SIKAP AKHIR 1. Kedua tangan diangkat 

lurus ke atas. 

 

2. Menjaga keseimbangan. 

 

1. Tangan tidak diayun 

ke atas untuk 

menahan gerak maju. 

2. Kaki terlalu lebar, 

atau satu kaki di  

1 2 3 4 

4.   

 

3. Kembali ke sikap awal 

atau sikap sempurna. 

4. Kedua tangan diangkat 

lurus ke atas. 

depan dan satu kaki 

di belakang. 

3. Hilang keseimbangan 

 

4. Tangan tidak diayun 

ke atas untuk 
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5. Menjaga keseimbangan. 

 

 

 

6. Kembali ke sikap awal 

atau sikap sempurna. 

menahan gerak maju. 

5. Kaki terlalu lebar, 

atau satu kaki di 

depan dan satu kaki di 

belakang. 

6. Hilang keseimbangan 

 

5. Dasar penilaian guling belakang 

 
Tabel 3.8 Dasar Penilaian Guling Belakang 

No 
BUTIR-

BUTIR TES 

GERAKAN BENAR / SALAH 

B
ai

k 
Se

ka
li 

T
id

ak
 A

da
 

K
l

h
B

ai
k 

K
es

al
ah

an
 R

in
ga

n 

C
uk

up
 B

ai
k 

K
es

al
ah

an
 S

ed
an

g 

K
ur

an
g 

B
ai

k 

K
es

al
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an
 B

er
at

 

G
ag

al
 

K
es

al
ah

an
 M

ak
si

m
al

 
 

1. 
Sikap 
awal/sikap 
sempurna. 

 

0.5 

 

0 

 

0.4 

 

0.08 

 

0.3 

 

0.12 

 

0.2 

 

0.16 

 

0 

 

0.2 

 
2. 

 

Guling 
belakang  
 

 

4.5 

 

0 

 

3.6 

 

0.8 

 

2.7 

 

1.2 

 

1.8 

 

1.6 

 

0 

 

2.0 

 
3. 

 
Pendaratan 
 

 

3.5 

 

0 

 

2.8 

 

0.52 

 

2.1 

 

0.78 

 

1.4 

 

1.04 

 

0 

 

1.3 

 

4. 

Sikap 
akhir/kembali 
ke sikap 
sempurna 

 

1.5 

 

0 

 

1.2 

 

0.2 

 

0.9 

 

0.3 

 

0.6 

 

0.4 

 

0 

 

0.5 
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Keterangan :  Predik I       Predik II    Predik III    Predik IV 

1) Gerakan Baik Sekali,  0,5 4,5 3,5 1,5 

2) (Kesalahan tidak ada) =  0  0 0 0 

3) Gerakan Baik 0,4 3,6 2,8 1,2 

4) (Kesalahan Ringan) 0,08 0,8 0,52 0,2 

5) Gerakan Cukup Baik 0,3 2,7 2,1 0,9 

6) (Kesalahan Sedang) 0,12 1,2 0,78 0,3 

7) Gerakan Kurang Baik 0,2 1,8 1,4 0,6 

8) (Kesalahan Berat) 0,16 1,6 1,04 0,4 

9) Gerakan Gagal 0 0 0 0 

10) (Kesalahan Maksimal) 0,2 2,0 1,3 0,5 
 
Standar nilai : 1 – 10 

H. Teknik Analisis Data 

Dengan keterlibatan beberapa variabel, baik variabel bebas maupun 

variabel terikat, yang dimanipulasi secara serentak, maka teknik analisis data 

menggunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan variabel penelitian 

melalui nilai rata-rata, simpangan baku, grafik diagram maupun tabel-tabel 

distribusi skor, sedangkan statistika analitik digunakan untuk menguji 

hipotesis. 

Maka teknik eksperimental yang digunakan adalah rancangan faktorial, 

yang dianggap sebagai rancangan yang paling sesuai untuk mengetahui 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sekaligus 

untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara suatu variabel dengan 

variabel lainnya yang menjadi tujuan penelitian ini. Sudjana (1982 : 87) 

menjelaskan bahwa :  
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“Eksperimen faktorial adalah eksperimen dimana semua (hampir 
semua) taraf tiap faktor lainnya yang terdapat dalam eksperimen itu”. 

  
Maka sebagai prasyarat dalam teknik analisis varian adalah pengujian 

validitas, homogenitas data, sedangkan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis varian 3 faktor (3-Ways ANAVA untuk hipotesis 1-7, 

dan analisis varians faktor tunggal untuk hipotesis 8, 9, 10, 11 dan teknik uji 

Post Hoc, artinya uji ANAVA dengan bantuan SPSS (www.spss.com), ada 

juga yang dihitung secara manual. 

Setelah diuji ANAVA maka yang signifikan akan diuji post-hoc. 

Langkah-langkah analisis varians dalam penelitian ini digunakan taraf 

signifikan 5%. Apabila ratio F0 menyamai atau melebihi dari F teoritis maka 

hipotesis nol dapat ditolak artinya ada perbedaan antara mean kuadrat 

kelompok dibandingkan dengan kata lain F yang kita peroleh beda signifikan. 

Sebaliknya  bila ratio F hitung lebih kecil dari F tabel maka hipotesis nol gagal 

untuk ditolak artinya antara mean kuadrat yang dibandingkan pada F tabel 

maka hipotesis nol gagal untuk ditolak artinya antara mean kuadrat yang 

dibandingkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Untuk keperluan teknik analisis data dengan ANAVA 3 jalan (3-ways) 

dan satu jalan menggunakan taraf signifikan 95%  disusun hipotesis statistik 

seperti dibawah ini untuk diuji di BAB IV. 

Selanjutnya rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :  

(1) HO : µM1 = µM2 

HI : µM1 ≠ µM2 

(2) HO : µK1 = µK2 
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HI : µK2 ≠ µK2 

(3) HO : µUB1 = µUB2 

HI : µUB1 ≠ µUB2 

(4) HO : M x K = 0 

HI : M x B ≠ 0 

(5) HO : M x UB = 0 

HI : M x UB ≠ 0 

(6) HO : K x UB = 0 

HI : K x UB ≠ 0 

(7) HO : M x K x UB = 0 

HI : M x K x UB ≠ 0 

(8) HO : μ M1K1UB1 = μ M1K1UB2 

HI : μ M1K1UB1 ≠ μ M1K1UB2 

(9) HO : μ M1K2UB1 = μ M1K2UB2 

HI : μ M1K2UB1 ≠ μ M1K2UB2 

(10) HO : μ M2K1UB1 = μ M2K1UB2 

HI : μ M2K1UB1 ≠ μ M2K1UB2 

(11) HO : μ M2K2UB1 = μ M2K2UB2 

HI : μ M2K2UB1 ≠ μ M2K2UB2 

Keterangan : 
M  =  Metode mengajar kombinasi  
K  =  Kelentukan 
UB  =  Umpan balik pengetahuan hasil  
M1  =  Metode mengajar kombinasi 7 tahap  
M2  =  Metode mengajar kombinasi 4 tahap  
K1  =  Kelentukan dibawah rata-rata  
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K2  =  Kelentukan diatas rata-rata  
UB1  =  Umpan balik pengetahuan hasil singkat  
UB2  =  Umpan balik pengetahuan hasil rinci  
 

Untuk perhitungan selanjutnya menggunakan perangkat lunak komputer SPSS 

Santoso Singgih 2003 (Statistical Product for Service Solution) 

1. Penyelenggaraan Penelitian  

Tempat pelaksanaan penelitian adalah SMP Pax Christi Manado 

kelas VII a, b, c, d, e, f dalam observasi awal semua murid putera 

berjumlah 119 murid, 5 murid tidak dapat mengikuti pelaksanaan 

perlakuan eksperimen ini karena sakit. Sedangkan 114 murid semuanya 

dijadikan sebagai populasi eksperimen, dibagi dalam masing-masing 

kelompok dan mengikuti prosedur pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan mengikuti tes kemampuan kelentukan, kemudian dibagi dalam dua 

kelompok yaitu 57 murid memiliki kemampuan kelentukan diatas rata-rata 

57 murid memiliki kemampuan kelentukan dibawah rata-rata. Dalam 

pembagian kelompok selanjutnya dilakukan sesuai prosedur pengambilan 

sampel, sehingga seluruhnya memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian ini, dengan mengikuti perlakuan eksperimen selama 16 

kali pertemuan, dikendalikan dengan pengambilan daftar hadir selama 

pelaksanaan perlakuan eksperimen. Sehingga sampel yang ditentukan 

sebanyak 96 murid memenuhi syarat pembagian sampel sesuai kelompok 

perlakuan eksperimen dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini.  

2. Pengelompokan sampel dalam perlakuan 

Tabel 3.9 Pengelompokkan Sampel dalam Perlakuan. 
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Metode Mengajar 

Kombinasi 
M1 (48) M2 (48) 

Kelentukan K1 (24) K2 (24) K1(24) K2 (24) 

Umpan Balik 

Pengetahuan Hasil  

UB1 

(12) 

UB2 

(12)

UB1 

(12)

UB2 

(12)

UB1 

(12) 

UB2 

(12) 

UB1 

(12) 

UB2 

(12) 

 
Keterangan : 

a) M1, K1, UB1 = Kelompok metode mengajar kombinasi 7 tahap, 

kelentukan dibawah rata-rata, dan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. 

b) M1, K1, UB2 = Kelompok metode mengajar kombinasi 7 tahap, 

kelentukan dibawah rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci. 

c) M1, K2, UB1 = Kelompok metode mengajar kombinasi 7 tahap, 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

d) M1, K2, UB2 = Kelompok metode mengajar kombinasi 7 tahap, 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci. 

e) M2, K1, UB1 = Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap, 

kelentukan dibawah rata-rata, dan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. 

f) M2, K1, UB2 = Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap, 

kelentukan dibawah rata-rata, dan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci. 

g) M2, K2, UB1 = Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap, 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 
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h) M2, K2, UB2 = Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap, 

kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, kegiatan penelitian 

dapat dilihat pada lampiran 6. halaman 193. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini berisi : 

A. Deskripsi data hasil penelitian : 

1. Deskripsi data kelentukan, 2. Deskripsi data guling belakang 

B. Uji persyaratan analisis varian : 

1. Uji normalitas data, 2. Uji homogenitas data 

C. Uji hipotesis 

D. Uji post hoc 

E. Pembahasan  

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Kelentukan Dalam Kelompok 

Dari rekapitulasi data menghasilkan sebagai berikut: 

Mean : 33,871 

Sd : 5,673 

Rekapitulasi data murid yang mengikuti tes and reach lampiran 8 

halaman 196 dan lampiran 9 halaman 203. Selanjutnya diuraikan tentang 

deskripsi data kelentukan dalam kelompok dengan teknik purposif 

stratified random sampling. 
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Tes kelentukan  meliputi : 

a) Melakukan tes sit and reach  kepada populasi sebanyak 114 murid 

karena dua murid sakit, yang namanya seperti tersebut dalam lampiran 

8 halaman 196. 

b) Hasil tes sit and reach populasi hasilnya seperti dalam lampiran 9 

halaman 200, yang dihitung rata-rata dalam standart deviasinya yaitu 

mean 33,871 dan standart deviasi (Sd) 5,673. 

c) Dari data populasi dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu dibawah 

rata-rata 57 orang dan diatas rata-rata 57 orang seperti disebut dalam 

lampiran 12 halaman 209.  

d) Hasil undian masing-masing kelompok dibawah rata-rata dan diatas 

rata-rata untuk menetapkan 48 sampel masing-masing dalam 

kelompok seperti lampiran 11, 12, 13 halaman205, 209, 211. 

1). Kelompok metode kombinasi 4 tahap dan kelentukan dibawah 

rata-rata (M1K1). 

2). Kelompok metode kombinasi 4 tahap dan kelentukan diatas rata-

rata (M1K2). 

3). Kelompok metode kombinasi 7 tahap dan kelentukan dibawah 

rata-rata (M2K1). 

4). Kelompok metode kombinasi 7 tahap dan kelentukan diatas rata-

rata (M2K2). 

Dalam pembagian kelompok tersebut di atas diurutkan sebagai   

berikut : 
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1) Kelompok M1K1 terdiri dari kelompok M1K1UB1 No 1 – 12 dan 

kelompok M1K1UB2 No 13 – 24 masing-masing 12 sampel. 

Lampiran 15 halaman 214. 

2) Kelompok M2K1 terdiri dari kelompok M2K1UB1 No 1 – 12 dan 

kelompok M2K1UB2 No 13 – 24 masing-masing 12 sampel. 

Lampiran 15 halaman 214. 

3) Kelompok M1K2 terdiri dari kelompok M1K2UB1 No 1 – 12 dan 

kelompok M1K2UB2 No 13 – 24 masing-masing 12 sampel. 

Lampiran 15. 

4) Kelompok M2K2 terdiri dari kelompok M2K2UB1 No 1 – 12 dan 

kelompok M2K2UB2 No 13 – 24 masing-masing 12 sampel. 

Lampiran 15. 

Dari uraian diatas maka untuk menetapkan 48 sampel dalam 

masing-masing kelompok sebagai berikut : 

1) Kelompok kelentukan dibawah rata-rata 57 sampel dan kelompok 

kelentukan diatas rata-rata juga 57 sampel. Dalam undian masing-

masing kelompok disiapkan dua kotak  yaitu kotak A dan B. Dari dua 

kotak tersebut dibuat dua set kartu masing-masing nomor 1 – 48 di isi 

sampel dan nomor 1 – 9 di isi kosong (nol) artinya tidak dijadikan 

sampel untuk kotak A. Dan kotak B dibuat dua kotak  yaitu kotak B1 

dan B2. Kotak B1 diisi nomor urut dan kode kelompok yang 

berjumlah 48 kartu dan kotak B2 diisi kosong berjumlah 9 kartu. 

Lampiran 11 halaman 205. 
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2) Kotak A dan B1,2 dikocok kemudian diundi dengan cara mengambil 

dua kartu dari masing-masing kotak tersebut, setelah itu dicatat dalam 

daftar pencatatan. Misalnya  yang dicabut pada kotak A adalah 

sampel, maka murid yang bersangkutan boleh mencabut nomor pada 

kotak B1 misalnya nomor 10 M1K1UB2, maka murid tersebut berada 

pada nomor 10 kelompok eksperimen M1K1UB2 dan seterusnya 

sehingga jumlah menjadi 48 sampel, dan jika dicabut adalah kartu 

kosong pada kotak A, maka murid yang bersangkutan juga mencabut 

nomor kosong pada kotak B2 artinya tidak dijadikan sampel. Bentuk 

undian ini sama dilakukan pada dua kelompok eksperimen yaitu 

kelompok diatas rata-rata dan kelompok dibawah rata-rata. Sehingga 

seluruh kelompok terisi oleh sampel yang mendapat nomor undian 1 – 

48 yaitu kelompok M1K1UB1 No 1 -12, kelompok M1K1UB2 No 13 

– 24, kelompok M2K1UB1 N0 25 – 36 dan kelompok M2K1UB1 No 

37 – 48 begitu juga undian kelompok kelentukan diatas rata-rata hasil 

undiannya adalah kelompok M1K2UB1 No 1 -12, kelompok 

M1K2UB2 No 13 – 24, kelompok M2K2UB2 No 25 – 36 dan 

kelompok M2K2UB2 No 37 – 48. Undian tersebut terdapat dalam 

Lampiran 15 halaman 214. 

 Dengan demikian ada 8 kelompok menurut hasil tes kelentukan 

yaitu kelentukan dibawah rata-rata meliputi 4 kelompok M1K1UB1, 

M1K1UB2, M1K1UB1, M2K1UB2, dan kelompok kelentukan diatas 

rata-rata meliputi 4 kelompok M1K2UB1, M1K2UB2, M2K2UB1, 
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M2K2UB2. Rincian pengelompokan eksperimen seperti lampiran 12 

halaman 209. 

2. Deskripsi Data Guling Belakang 

Secara kelompok dideskripsikan seperti dalam lampiran. Mean dan 

standart deviasi adalah sebagai berikut : Lampiran 18 halaman 221.  

a). Kelompok metode mengajar kombinasi 7 tahap, kelentukan dibawah 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil mean 7,58 s.d 0,64. 

b). Kelompok metode mengajar kombinasi 7 tahap, kelentukan dan umpan 

balik pengetahuan hasil rinci mean 7,97 s.d 0,54. 

c). Kelompok metode mengajar kombinasi 7 tahap, kelentukan diatas rata-

rata dan umpan balik pengetahuan umpan balik singkat  mean 7,78 s.d 

0,61. 

d). Kelompok metode mengajar, kelentukan diatas rata-rata dan umpan 

balik pengetahuan hasil rinci mean 8,02 s.d 0,47. 

e). Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap, kelentukan dan umpan 

balik pengetahuan hasil singkat mean 8,52 s.d 0,86. 

f). Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap, kelentukan dibawah 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci mean 8,26 s.d 0,74. 

g). Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap dan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat mean 7,79 s.d 0,59. 

h). Kelompok metode mengajar kombinasi 4 tahap, kelentukan diatas rata-

rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci mean 8,24 s.d 0,76. 
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Dari data Lampiran 18 halaman 221 dapat dilihat bahwa rata-rata 

nilai keterampilan guling belakang secara keseluruhan adalah mean 8,02 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat gambar 

berikut. 
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Gambar 4.1. Mean Plots hasil tes keterampilan guling belakang  

berdasarkan faktor M, K dan UB 

 

B. Uji Persyaratan Analisis Varian  

Data hasil penelitian sebelum di analisis varian lebih lanjut dilakukan 

uji persyaratan analisis terlebih dahulu yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Adapun hasil pengujian persyaratan analisis varian seperti 

diuraikan sebagai berikut. 

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data guling belakang digunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan hasil seperti pada tabel berikut ini : 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

96
8.0167
.71579

.121

.120
-.121

1.183

.122

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Hasil Post Test Keterampilan
Guling Belakang

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Tabel 4.1 Data Hasil Uji Normalitas Kalmogorov-Smirnov 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai z-skor Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 1,183 dan signifikansinya angka probability sebesar 0,122. Angka 

tersebut menunjukkan angka yang tidak signifikan karena 0,122 lebih 

besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini berarti 

bahwa penyimpangan sebaran data dari kurva normalnya signifikan, hal 

ini berarti bahwa sebaran data sesuai dengan kurva normalnya, dengan 

demikian data hasil penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. 

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat gambar berikut ini : 

 

 

 

 

96 
 

8,0167 
 

0,71579 
0,121 
 

0,120 
 

0,121 
 

1,183 
 
0,122 

Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel 

Angka probability 

a. Distribusinya normal 
b. Dihitung dari data dengan SPSS 
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Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang
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Gambar 4.2 Distribusi data dan kurva normal 

 
2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data digunakan test Levene, adapun hasil perhitungan 

SPSS seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Uji homogenitas varian 
Hasil Test Keterampilan Guling Belakang 

 

 

 
Dari uraian dan teori yang ada menunjukkan bahwa metode mengajar 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil rinci berbeda dibandingkan dengan metode 

mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat terhadap hasil belajar 

guling belakang. 

 

Statistik Levene db 1 db 2 sig 

0.790 7 88 0.598

 

Mean  = 8.02 
Standart Deviasi  = 0.716 
N  = 96 

db = Derajat bebas 
sig = Signinifikansi 
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C. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis 1 sampai hipotesis 7 digunakan analisis varians 

3 jalan (3 ways ANAVA) menggunakan perangkat lunak komputer SPSS for 

windows release 15.0.0. Rekapitulasinya seperti dalam tabel 4.1. yang secara 

rinci diprint out pada  lampiran 26 halaman 236.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Pengujian hipotesis No 1 Pengujian perbedaan antara metode 

mengajar kombinasi 4 tahap dengan metode mengajar kombinasi 7 

tahap dalam meningkatkan dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa keterampilan 

guling belakang kelompok murid yang memperoleh perlakuan dengan 

metode mengajar kombinasi 4 tahap berbeda dengan kelompok murid 

yang memperoleh perlakuan dengan metode mengajar kombinasi 7 tahap. 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang

36.128a 7 5.161 36.204 .000
6169.627 1 6169.627 43278.370 .000

5.510 1 5.510 38.654 .000
4.950 1 4.950 34.726 .000

23.800 1 23.800 166.954 .000
.107 1 .107 .748 .389
.240 1 .240 1.684 .198
.167 1 .167 1.169 .283

1.354 1 1.354 9.496 .003
12.545 88 .143

6218.300 96
48.673 95

Source
Corrected Model
Intercept
M
K
UB
M * K
M * UB
K * UB
M * K * UB
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .742 (Adjusted R Squared = .722)a. 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Analisis Varians  
Tiga Jalan (3 – ways ANAVA) 

Variabel Dependent : Hasil Post Test Keterampulan Guling Belakang 

Sumber Varian Jum. Kuadrat db Mean Kuadrat 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,389 
0,198 
0,283 
0,003 
 

36,204 
43278,370 

38,654 
34,726 

166,954 
0,748 
1,684 
1,169 
9,496 

 

5,161 
6169,627 

5,510 
4,950 

23,800 
0,107 
0,240 
0,167 
1,354 
0,143 

 

36,128a 

6169,627 
5,510 
4,950 

23,800 
0,107 
0,240 
0,167 
1,354 

12,545 
6218,300 

48,673 
 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

88 
96 
95 

a. R Kuadrat = 0,742 (Adjusted R Squared = 0,722 
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Dari tabel 4.3 halaman 154 diperoleh hasil ANAVA didapatkan 

nilai F sebesar 38,654 dan signifikansi (probability) adalah 0,000, Nilai F 

tabel pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05) dengan derajat bebas  (1 ; 88) 

adalah 3,96, ternyata nilai F hasil perhitungan lebih besar dibandingkan 

dengan nilai F tabel (38,654 > 3,96) dan signifikansi F = 0,00 < 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Nol (Ho) dalam penelitian 

ini di tolak sehingga hipotesis alternatif pertama (H1) dalam penelitian ini 

diterima, yang berarti terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai 

keterampilan guling belakang berdasarkan metode mengajar mengajar 4 

tahap dan metode 7 tahap karena sudah beda signifikan maka akan diuji 

Post Hoc. 

2. Pengujian hipotesis No 2 yaitu perbedaan kelentukan diatas rata-rata 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa keterampilan 

guling belakang kelompok murid yang memiliki kelentukan diatas rata-

rata berbeda dengan kelompok murid yang memiliki kelentukan dibawah 

rata-rata.  

Dari tabel 4.3 halaman 154, diperoleh hasil ANAVA didapatkan 

nilai F sebesar 34,726 dan signifikansi (probability) adalah 0,000, Nilai F 

tabel pada taraf signifikansi 95%  (α = 0,05) dengan derajat bebas  (1; 88) 

adalah 3,96, ternyata nilai F hasil perhitungan lebih besar dibandingkan 

dengan nilai F tabel (34,726 > 3,95) dan signifikansi F = 0,00 < 0,05. 
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Angka tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Nol (Ho) dalam penelitian 

ini di tolak sehingga hipotesis alternatif  kedua (H2) dalam penelitian ini 

diterima, yang berarti terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai 

keterampilan guling belakang berdasarkan kelentukan dibawah rata-rata 

dan diatas rata-rata karena sudah beda signifikan maka akan diuji Post 

Hoc. Jadi hipotesis penelitian diterima. 

3. Pengujian hipotesis 3 yaitu perbedaan umpan balik pengetahuan hasil 

rinci dengan umpan balik pengetahuan hasil singkat dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa hasil belajar 

keterampilan guling belakang kelompok murid yang memperoleh 

perlakuan dengan umpan balik pengetahuan hasil rinci dengan kelompok 

murid yang memperoleh perlakuan dengan umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. (µUB2>µUB1).  

Dari tabel 4.3 halaman 154 di atas hasil penelitian didapatkan nilai 

F sebesar 166,954 dan signifikansi (probability) adalah 0,000, Nilai F 

tabel pada taraf signifikansi 95%  (α = 0,05) dengan derajat bebas  (1 ; 88) 

adalah 3,96, ternyata nilai F hasil perhitungan lebih besar dibandingkan 

dengan nilai F tabel (166,945> 3,95) dan signifikansi F = 0,00 < 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Statistik (Ho) dalam 

penelitian ini di tolak sehingga hipotesis alternatif (H3) dalam penelitian 

ini diterima, dengan demikian ada perbedaan yang signifikan nilai rata-

rata hasil tes guling belakang murid dengan pemberian umpan balik 
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pengetahuan hasil singkat dan murid dengan pemberian umpan balik 

pengetahuan hasil rinci. Karena sudah beda signifikan maka akan diuji 

Post Hoc. Jadi hipotesis penelitian diterima. 

4. Pengujian hipotesis No 4 yaitu interaksi antara metode mengajar 

kombinasi dengan kelentukan terhadap hasil belajar keterampilan 

guling belakang. 

Hipotesis ke empat dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat 

interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan kelentukan terhadap 

hasil belajar  keterampilan guling belakang. 

Dari tabel 4.3 halaman 154  didapatkan nilai F (M*K= Interaksi 

Metode dan Kelentukan) adalah 0,748 dan signifikansinya 0,389, 

sedangkan F tabel pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05) dengan derajat 

bebas  (1 ; 88) adalah 3,96, ternyata nilai F hasil perhitungan lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai F tabel (0,748 < 3,96). Hal ini berarti hipotesis 

statistik dalam penelitian ini diterima sehingga tidak ada interaksi metode 

mengajar kombinasi dengan kelentukan dalam meningkatkan 

keterampilan guling belakang. Metode mengajar dan kelentukan masing-

masing secara independen mempengaruhi keterampilan guling belakang. 

Jadi hipotesis penelitian ini ditolak. 

5. Pengujian hipotesis 5 yaitu interaksi antara metode mengajar 

kombinasi dengan umpan balik pengetahuan hasil terhadap hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 
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Hipotesis ke lima dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat 

interaksi antara metode mengajar kombinasi dan umpan balik terhadap 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dari tabel 4.3 halaman 154 nilai F (M*UB= Interaksi Metode dan 

Umpan Balik) adalah 1,684 dan signifikansinya 0,198, sedangkan F tabel 

pada taraf signifikansi 95%    (α = 0,05) dengan derajat bebas  (1 ; 88) 

adalah 3,96, ternyata nilai F hasil perhitungan lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai F tabel (1,684 < 3,96) dan signifikasi 0,198 > 0,05, angka 

tersebut menunjukkan bahwa Ho Statistik dalam penelitian ini diterima 

sehingga tidak ada interaksi metode mengajar kombinasi dengan umpan 

balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan keterampilan guling 

belakang. Metode dan umpan balik masing-masing secara independen 

mempengaruhi keterampilan guling belakang. Jadi hipotesis penelitian 

ditolak. 

6. Pengujian hipotesis 6 yaitu interaksi antara kelentukan dengan 

umpan balik pengetahuan hasil terhadap hasil belajar keterampilan 

guling belakang. 

Hipotesis ke enam dalam penelitian ini adalah tidak terdapat 

intaraksi antara kelentukan dengan umpan balik hasil terhadap hasil 

belajar keterampilan guling belakang 

Dari tabel 4.3 halaman 154 nilai F (K*UB= interaksi Kelentukan 

dan Umpan Balik) adalah 1,169 dan signifikansinya 0,283, sedangkan F 

tabel pada taraf signifikans 95%    (α = 0,05) dengan derajat bebas  (1 ; 88) 
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adalah 3,96, ternyata nilai F hasil perhitungan lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai F tabel (1,684 < 3,96) dan signifikans 0,283 > 0,05, hal ini 

berarti bahwa tidak ada interaksi kelentukan dengan umpan balik 

pengetahuan hasil dalam mempengaruhi keterampilan guling belakang. 

Kelentukan dan umpan balik masing-masing secara independen 

mempengaruhi keterampilan guling belakang. Jadi hipotesis penelitian 

diterima. 

7. Pengujian hipotesis 7 yaitu interaksi antara metode mengajar 

kombinasi, kelentukan dan umpan balik hasil terhadap hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

Hipotesis ke tujuh dalam penelitian ini adalah interaksi metode 

kombinasi, kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil terhadap hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

Dari tabel 4.3 halaman 154 didapatkan bahwa nilai F (M*K*UB= 

Interaksi Metode, Kelentukan dan Umpan Balik) adalah 9,496 dan 

signifikansinya 0,003, sedangkan F tabel pada taraf signifikansi 95% (α = 

0,05) dengan derajat bebas  (1 ; 88) adalah 3,96, ternyata nilai F hasil 

perhitungan lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel (9,496 > 3,96) 

dan signifiansi 0,003 < 0,05, hal ini berarti bahwa ada interaksi yang 

signifikan metode, kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil secara 

bersama-sama dalam mempengaruhi keterampilan guling belakang. Jadi 

hipotesis penelitian diterima. 
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8. Pengujian hipotesis 8 yaitu metode mengajar kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan 

balik pengetahuan hasil rinci berbeda dengan metode mengajar 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-

rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat terhadap hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

Hasil uji perbedaan rata-rata keterampilan guling belakang dengan 

kombinasi (M2K1UB1) dan rata-rata keterampilan guling belakang 

berdasarkan kombinasi (M2K1UB2) seperti dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.4. Uji perbedaan keterampilan guling belakang kelompok 
(M2K1UB1) dan (M2K1UB2) 

 

KOMBINASI 
PERLAKUAN Mean Beda 

Mean F F tabel Sig. (p) Keterangan 

M2K1UB1 7,61 
0,77 57,209 4,301 0,000 Signifikan 

M2K1UB2 8,38 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata keterampilan guling 

belakang berdasarkan metode mengajar 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan 

hasil singkat berbeda dengan  metode mengajar 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik 

pengetahuan hasil secara rinci adalah berbeda nilai F hasil perhitungan 

dan signifikansinya (p) sebesar 0,000. Sedangkan F tabel pada taraf 

signifikansi 95% (α = 0,05) dengan derajat bebas (1 ; 22) adalah 4,301. 
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Angka tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tersebut adalah signifikan 

karena nilai F hasil perhitungan lebih besar dibandingkan dengan F tabel 

(57,209 > 4,301). Dengan demikian bahwa ada perbedaan nilai rata-rata 

keterampilan guling belakang yang signifikan adalah metode mengajar 4 

tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian 

umpan balik pengetahuan hasil singkat dan secara rinci. Nilai rata-rata 

keterampilan guling belakang  berdasarkan metode mengajar 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian 

umpan balik pengetahuan hasil secara rinci adalah lebih baik 

dibandingkan dengan Nilai rata-rata keterampilan guling belakang 

berdasarkan metode mengajar 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara 

singkat. Jadi M2K1UB2 lebih baik dari pada M2K1UB1. 

9. Pengujian hipotesis 9 yaitu metode mengajar kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci berbeda dengan metode mengajar kombinasi 

4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil singkat terhadap hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

Hasil uji perbedaan rata-rata keterampilan guling belakang 

berdasarkan kombinasi (M2K2UB1) dan rata-rata keterampilan guling 

belakang berdasarkan kombinasi (M2K2UB2) dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.5 ,Uji perbedaan keterampilan guling belakang berdasarkan  
(M2K2UB1) dan (M2K2UB2) 

 

KOMBINASI 
PERLAKUAN Mean Beda 

Mean F F tabel Sig. (p) Keterangan

M2K2UB1 7,81 
1,42 51,624 4,301 0,000 Signifikan 

M2K2UB2 9,23 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata keterampilan guling 

belakang berdasarkan metode mengajar 4 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil 

singkat sebesar 7,81 sedangkan rata-rata keterampilan guling belakang 

berdasarkan metode mengajar 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara rinci 

adalah sebesar 9,23 dengan beda sebesar  1,42. Sedangkan nilai F hasil 

perhitungan didapatkan 51,624 dan signifikansinya (p) sebesar 0,000, F 

tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas (1 ; 22) adalah 

4,301. Angka tersebut menunjukkan bahwa perbedaan sebesar 1,42 

tersebut adalah signifikan karena nilai F hasil perhitungan lebih besar 

dibandingkan dengan F tabel (51,624 > 4,301). Dengan demikian bahwa 

ada perbedaan nilai rata-rata keterampilan guling belakang yang signifikan 

berdasarkan metode mengajar 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara 

singkat dan secara rinci. Nilai rata-rata keterampilan guling belakang  

berdasarkan metode mengajar 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara rinci 
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sebesar 9,23 adalah lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata 

keterampilan guling belakang  berdasarkan metode mengajar 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan pemberian umpan 

balik pengetahuan hasil secara singkat sebesar 7,81. jadi M2K2UB2 lebih 

baik dari pada M2K2UB1. 

Dari pengujian hipotesis tersebut terlihat bahwa terjadi variasi nilai 

rata-rata keterampilan guling belakang yang signifikan berdasarkan 

metode, kelentukan, dan umpan balik pengetahuan hasil, nilai rata-rata 

tertinggi adalah 9,23 yaitu pada perlakuan metode mengajar 4 tahap 

kelentukan diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil 

secara rinci, sedangkan nilai rata-rata terendah 7,06 yaitu pada perlakuan 

metode mengajar 7 tahap kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian 

umpan balik pengetahuan hasil secara singkat.  
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Gambar 4.3 Perbandingan rata-rata nilai hasil tes keterampilan  
guling belakang setiap perlakuan 
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Dari gambar di atas terlihat bahwa yang memiliki rata-rata nilai 

keterampilan guling belakang lebih dari 8,0 adalah perlakuan M1K1UB2, 

M1K2UB2, M2K1UB2, dan M2K2UB2. 

10. Pengujian hipotesis 10 yaitu metode mengajar kombinasi 7 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan 

balik pengetahuan hasil rinci berbeda dengan metode mengajar 

kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-

rata  dan umpan balik pengetahuan hasil singkat terhadap hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 

Hasil uji perbedaan rata-rata keterampilan guling belakang 

berdasarkan kombinasi (M1K1UB1) dan rata-rata keterampilan guling 

belakang berdasarkan kombinasi (M1K1UB2) adalah seperti dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.6 Uji perbedaan keterampilan guling belakang berdasarkan 

(M1K1UB1) dan (M1K1UB2) 

KOMBINASI 

PERLAKUAN 
Mean 

Beda 

Mean 
F F tabel Sig. (p) Keterangan 

M1K1UB1 7,06 

1,05 53,933 4,301 0,000 Signifikan 

M1K1UB2 8,11 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata keterampilan guling 

belakang berdasarkan metode mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan 
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kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan 

hasil singkat sedangkan rata-rata keterampilan guling belakang 

berdasarkan metode mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara 

rinci adalah sebesar 8,11 dengan beda. Sedangkan nilai F hasil 

perhitungan didapatkan 53,933 dan signifikansinya (p) sebesar 0,000. F 

tabel pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05) dengan derajat bebas (1 ; 22) 

adalah 4,301. Angka tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tersebut 

adalah signifikan karena nilai F hasil perhitungan lebih besar 

dibandingkan dengan F tabel (53,933 > 4,301). Dengan demikian bahwa 

ada perbedaan nilai rata-rata keterampilan guling belakang yang signifikan 

berdasarkan metode mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara 

singkat dan secara rinci. Nilai rata-rata keterampilan guling belakang  

berdasarkan metode mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara 

rinci adalah lebih baik dibandingkan dengan Nilai rata-rata keterampilan 

guling belakang  berdasarkan metode mengajar 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dan pemberian umpan balik 

pengetahuan hasil secara singkat sebesar 7,06. jadi M1K2UB2 lebih baik 

dari pada M1K2UB1. 
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11. Pengujian hipotesis 11 yaitu metode mengajar kombinasi 7 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci berbeda dengan metode mengajar kombinasi 7 

tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat terhadap hasil belajar keterampilan guling 

belakang.  

Hasil uji perbedaan rata-rata keterampilan guling belakang 

berdasarkan kombinasi (M1K1UB1) dan rata-rata keterampilan guling 

belakang berdasarkan kombinasi (M1K1UB2) adalah seperti dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.7 Uji perbedaan keterampilan guling belakang berdasarkan 

(M1K2UB1) dan (M1K2UB2) 

KOMBINASI 
PERLAKUAN 

Mean Beda 
Mean F F tabel Sig. (p) Keterangan 

M1K2UB1 7,60 
0,74 21,810 4,301 0,000 Signifikan 

M1K2UB2 8,34 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata keterampilan guling 

belakang berdasarkan metode mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan 

kelentukan diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil 

singkat sedangkan rata-rata keterampilan guling belakang berdasarkan 

metode mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-

rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara rinci adalah 

berbeda nilai F hasil perhitungan didapatkan 21,810 dan signifikansinya 
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(p) sebesar 0,000. Adapun F tabel pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05) 

dengan derajat bebas (1 ; 22) adalah 4,301. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa perbedaan sebesar 0,74 tersebut dalah signifikan karena nilai F 

hasil perhitungan lebih besar dibandingkan dengan F tabel (21,810 > 

4,301). Dengan demikian bahwa ada perbedaan nilai rata-rata 

keterampilan guling belakang yang signifikan berdasarkan metode 

mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan 

pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara singkat dan secara rinci. 

Nilai rata-rata keterampilan guling belakang berdasarkan metode mengajar 

7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan pemberian 

umpan balik pengetahuan hasil secara rinci adalah lebih baik 

dibandingkan dengan nilai rata-rata keterampilan guling belakang  

berdasarkan metode mengajar 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan 

diatas rata-rata dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil secara 

singkat. Jadi M1K2UB2 lebih baik daripada M1K2UB1. 

 

D. Uji Post Hoc 

Uji lanjut (Post Hoc) adalah untuk mengetahui hasil perbedaan antara 

faktor dengan taraf yang signifikan dengan menggunakan Uji Scheffe (hipotesis 

1, 2, 3, 8, 9, 10 dan 11) 
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Tabel 4.8 Uji Scheffe 

Hipotesis 
1 

Faktor Kelompok 
2 

F-Scheffe F-tabel Simpulan 
7 F 

3 
Sig 
4 

F 
5 

Sig 
6 

1 M1 x M2 38,654 0,000 3,95 0,05 Signifikan 

2 K1 x K2 34,726 0,000 3,95 0,05 Signifikan 

3 UB1 x UB2 166,954 0,000 3,95 0,05 Signifikan 

8 M1K1UB1 x 

M1K1UB2 
53,933 0,000 4,301 0,05 Signifikan 

9 M1K2UB1 x 

M1K2UB2 
21,81 0,000 4,301 0,05 Signifikan 

10 
M2K1UB1 x  

M2K1UB2 
57,209 0,000 4,301 0,05 Signifikan 

1 2 3 4 5 6 7 

11 M2K2UB1 

x 

M2K2UB2

51,624 0,000 4,301 0,05 Signifikan 

 

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 11 hipotesis yang 

diuji terdapat 8 hipotesis yang signifikan dan 3 hipotesis yang tidak signifikan. 

Yaitu : 

Hipotesis 1 signifikan, Hipotesis 2 signifikan, Hipotesis 3 signifikan, 

Hipotesis 4 tdak signifikan, Hipotesis 5 tidak signifikan, Hipotesis 6 tidak 

signifikan, Hipotesis 7 signifikan, Hipotesis 8 signifikan, Hipotesis 9 

signifikan, Hipotesis 10 signifikan , Hipotesis 11 signifikan. Artinya M1 lebih 

baik pada M2, K2 lebih baik dari pada K1, UB2 lebih baik dari pada UB1. 
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E. Pembahasan 

1. Metode mengajar kombinasi 4 tahap dan 7 tahap dalam meningkatkan 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Hasil penelitian di atas jelas membuktikan bahwa metode mengajar 

kombinasi 4 tahap lebih baik dan lebih efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang, karena bahan ajarnya lebih 

disederhanakan dalam rangkaian latihan, dibangun sedemikian rupa melalui 

gerakan-gerakan yang masih berfamili, mulai dari gerakan sederhana 

menuju gerakan-gerakan sulit dan kompleks; selanjutnya setiap kali 

mempraktekkan gerakan baru dimulai dari gerakan-gerakan yang sedikit 

banyaknya sudah dikenal murid, dibandingkan dengan metode mengajar 

kombinasi 7 tahap, kurang efektif, karena bahan ajarnya berbelit-belit, 

sering membingungkan bahkan kadang-kadang dapat mengaburkan tujuan 

dan membosankan. 

2. Kelentukan dibawah rata-rata dan diatas rata-rata dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Perbedaan nilai rata-rata hasil tes guling belakang dengan perlakuan 

kelentukan diatas rata-rata, menghasilkan keterampilan guling belakang 

lebih baik dan lebih efektif karena murid memiliki kapasitas fungsional 

persendian untuk bergerak pada daerah gerak maksimal, tergantung pada 

panjangnya otot, tendon dan ligament di sekitar persendian, dibandingkan 

dengan murid-murid yang memiliki kelentukan dibawah rata-rata, karena 

pengaruh berbagai jenis jaringan terhadap "stiffness" sebuah sendi, yaitu 
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suatu keadaan yang kaku dan tidak mudah digoyahkan, menyebabkan 

gerakannya terbatas dan tidak maksimal. 

3. Umpan balik pengetahuan hasil singkat dan rinci dalam meningkatkan 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Pemberian umpan balik pengetahuan hasil rinci rnemberikan hasil 

keterampilan guling betakang lebih baik dan lebih efektif. Hal ini jelas 

dipahami karena jika murid-murid diberikan penjelasan-penjelasan tentang 

kesalahannya secara detail akan menghasilkan nilai ketetapan lebih tinggi 

pada long-term storage (LTS) akan lebih membantu mekanisme dalam 

sistem penerimaan informasi tertentu sehingga murid lebih berhasil dalam 

kinerjanya, dan pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan gerakan 

berikutnya, dibandingkan dengan murid-murid yang diberikan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat akan kurang efektif, karena murid-murid tidak 

mengetahui secara detail kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sehingga 

gambaran yang disimpan sebelumnya dalam long term storage (LTS) tidak 

mampu membangun nilai ketetapan mengantisipasi derajat keakraban yang 

diperoleh selama berhubungan dengan long-term storage dalam 

mempelajari gerakan-gerakan yang ada, maupun gerakan-gerakan 

berikutnya. 

4. Interaksi antara metode mengajar kombinasi dan kelentukan dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dari hasil perhitungan yang ada maka jelas tidak terdapat interaksi 

antara metode mengajar kombinasi dengan kelentukan dalam meningkatkan 
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hasil belajar keterampilan guling belakang. Akan tetapi dari teori-teori yang 

ada dapat memberi gambaran bahwa metode mengajar kombinasi dan 

kelentukan masing-masing berdiri sendiri secara independen meningkatkan 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

5. Interaksi antara metode mengajar kombinasi dan umpan balik hasil 

dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dari perhitungan yang ada maka jelas tidak terdapat interaksi antara 

metode mengajar kombinasi dan umpan balik pengetahuan hasil dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. Akan tetapi dari 

teori-teori yang ada dapat memberikan gambaran bahwa metode mengajar 

kombinasi dan umpan balik pengetahuan hasil masing-masing berdiri 

sendiri secara independen meningkatkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

6. Interaksi antara kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dari perhitungan yang ada maka jelas tidak terdapat interaksi antara 

kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. Akan tetapi dari teori-teori yang ada 

dapat memberikan gambaran bahwa kelentukan dan umpan balik hasil 

masing-masing berdiri sendiri secara independen meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. 
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7. Interaksi antara metode mengajar kombinasi, kelentukan dan umpan 

balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. 

Dari perhitungan yang ada maka jelas terdapat interaksi antara 

metode mengajar kombinasi, kelentukan dan umpan balik pengetahuan 

hasil terhadap hasil belajar keterampilan guling belakang. Walaupun secara 

teoritis tidak terdapat interaksi antrara metode mengajar kombinasi 

kelentukan dan umpan balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang. Akan tetapi secara internal strategi 

instruksional memberikan gambaran bahwa perilaku belajar memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar murid-murid mengikuti metode mengajar 

yang diterapkan guru, memiliki kelentukan dan umpan balik pengetahuan 

hasil tebih memperkuat kemampuan internal murid untuk meningkatkan 

hasil belajar keterampilan guling belakang ternyata memiliki interaksi yang 

signifikan. 

8. Perbedaan metode mengajar kombinasi 4 tahap dengan kelentukan 

dibawah rata-rata, umpan balik singkat dan rinci dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dari hasil perhitungan yang ada maka metode metode mengajar 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata 

dan umpan balik pengetahuan hasil singkat berbeda dengan metode 

mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan 
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hasil belajar keterampilan guling belakang. Ini berarti bahwa metode 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata 

dan umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih baik dan lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang dari pada metode 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata 

dan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

9. Perbedaan metode mengajar kombinasi 4 tahap dangan kelentukan 

diatas rata-rata, umpan balik singkat dan rinci dalam meningkatkan 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dari hasil perhitungan yang ada maka metode metode mengajar 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil singkat berbeda dengan metode mengajar 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. Dalam hal ini berarti bahwa metode 

kombinasi 4 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih baik dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan guling belakang dari pada metode kombinasi 4 tahap 

dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat. 

10. Perbedaan metode mengajar kombinasi 7 tahap, kelentukan dibawah 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci dan singkat dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang.  
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Dari hasil perhitungan yang ada maka metode mengajar kombinasi 7 

tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata dan umpan 

balik pengetahuan hasil singkat berbeda dengan metode mengajar 

kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata 

dan umpan balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang, ini berarti bahwa metode mengajar 

kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah rata-rata 

dan umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih baik dari pada metode 

mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan dibawah 

rata-rata dan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

11. Perbedaan metode mengajar kombinasi 7 tahap dengan kelentukan 

diatas rata-rata, umpan balik pengetahuan hasil rinci dan singkat 

dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

Dari hasil perhitungan yang ada maka metode mengajar kombinasi 7 

tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil singkat kurang efektif dari pada metode mengajar 

kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan di atas rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil rinci dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling belakang. Ini berarti bahwa metode mengajar 

kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-rata dan 

umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih baik dan lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang dari pada metode 
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mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan dengan kelentukan diatas rata-

rata dan umpan balik pengetahuan hasil rinci. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Disertasi ini merupakan pengembangan dalam bidang ilmu olahraga 

senam lantai khususnya guling belakang sesuai ketentuan Universitas Negeri 

Semarang (UNNES), dengan merelasikan 3 variabel bebas masing-masing 

terdiri dari 2 taraf dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang, menunjukan hubungan konseptual, korelasional yang bersifat 

kausal.       

Dari hasil penelitian ini, jelas memberikan jawaban terhadap tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar keterampilan guling belakang 

kelompok murid yang memperoleh perlakuan dengan metode mengajar 

kombinasi 7 tahap dan metode mengajar kombinasi 4 tahap. Hasil 

kombinasi 4 tahap  lebih baik dibandingkan kombinasi 7 tahap. 

2. Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar keterampilan guling belakang 

kelompok murid yang memiliki kelentukan dibawah rata-rata dan  

kelentukan diatas rata-rata. Hasil belajar guling belakang dengan 

kelentukan diatas rata-rata lebih baik dibandingkan dengan kelentukan 

dibawah rata-rata. 

3. Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar keterampilan guling belakang 

kelompok murid yang memperoleh umpan balik pengetahuan hasil singkat  
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dengan umpan balik pengetahuan hasil rinci. Hasil belajar guling belakang 

dengan perlakuan umpan balik pengetahuan hasil rinci lebih baik 

dibandingkan dengan umpan balik pengetahuan hasil singkat. 

4. Tidak terdapat interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan 

kelentukan dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

5. Tidak terdapat interaksi antara metode mengajar kombinasi dengan umpan 

balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan 

guling belakang. 

6. Tidak terdapat interaksi antara kelentukan dengan umpan balik 

pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling 

belakang. 

7. Terdapat interaksi antara metode mengajar kombinasi, kelentukan dan 

umpan balik pengetahuan hasil dalam meningkatkan hasil belajar 

keterampilan guling beakang. 

8. Terdapat perbedaan nilai rata-rata keterampilan guling belakang dengan 

menggunakan metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan dibawah rata-rata dengan pemberian umpan balik 

pengetahuan hasil rinci dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. (UB rinci lebih besar UB singkat). 

9. Terdapat perbedaan nilai rata-rata keterampilan guling belakang dengan 

menggunakan  metode mengajar kombinasi 4 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dengan pemberian umpan balik 
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pengetahuan hasil rinci dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. (UB rinci lebih besar UB singkat). 

10. Terdapat perbedaan nilai rata-rata keterampilan guling belakang dengan 

menggunakan  metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan  

kelentukan dibawah rata-rata dengan pemberian umpan balik pengetahuan 

hasil rinci  dan  singkat.(UB rinci lebih besar UB singkat). 

11. Terdapat perbedaan nilai rata-rata keterampilan guling belakang dengan 

menggunakan metode mengajar kombinasi 7 tahap dikombinasikan 

dengan kelentukan diatas rata-rata dengan pemberian umpan balik 

pengetahuan hasil rinci dan pemberian umpan balik pengetahuan hasil 

singkat. (UB rinci lebih besar UB singkat). 

 

B. Saran 

Dari simpulan penelitian diatas penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Mengajar dengan metode  kombinasi 4 tahap lebih baik karena terbukti 

terdapat perbedaan yang signifikan dengan metode mengajar kombinsi 7 

tahap dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang.  

2. Disarankan untuk meningkatkan latihan kelentukan kepada murid-murid 

sebagai prasyarat (prerequisite), sebelum diberikan pelajaran guling 

belakang, karena terbukti kelentukan diatas rata-rata lebih baik dalam 

meningkatkan hasil belajar keterampilan guling belakang. 

3. Disarankan agar dalam pengajaran senam lantai khususnya guling 

belakang, menggunakan umpan balik pengetahuan hasil rinci, karena 
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terbukti umpan balik penngetahuan rinci lebih baik dalam meningkatkan 

hasil belajar keterampilan guling belakang. 

4. Untuk mendapatkan hasil belajar keterampilan guling yang baik 

diperlukan    metode mengajar yang tepat yaitu metode mengajar 

kombinasi 4 tahap, kelentukan diatas rata-rata dan umpan balik 

pengetahuan hasil rinci. 
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Lampiran 6 
Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 

 
No Hari/Tgl Jenis Kegiatan Tempat/Obyek 
1 2 3 4 

1 Rabu 
29-Mar-06 

Seminar Proposal Disertasi Program Pasca Sarjana 

2 

Jumat   
30-Mar-06 

Revisi Proposal Disertasi 
sesuai Seminar 

Promotor, Narasumber 
dan Ahli-ahli di 
Universitas Negeri 
Semarang 

3 Selasa 
18-Apr-06 

Pemohonan Ijin Penelitian Direktur Program Pasca 
Sarjana 

4 
Senin, Selasa 
14,15-Agust-
06 

Penelitian Pendahuluan dan 
Persiapan Perlengkapan/Alat-
alat Instrumen 

SMP Pax Christi 
Manado dan KONI 
SULUT 

5 
Selasa 
15-Agust-06 

Perubahan Ijin Penelitian dari 
Dinas Pendidikan Manado  

Dari SMP Eben Heazer 
Manado ke SMP Pax 
Christi Manado 

6 
Rabu  
16-Agust-06 

Uji Coba Metode Mengajar 
dan Instrumen 

Dari SMP Eben Heazer 
Manado ke SMP Pax 
Christi Manado 

7 
Jumat, Sabtu 
18,19-Agust-
06 

Uji Instrumen Guling 
Belakang 

Guru-guru Olahraga 
dan 30 Murid SMP Pax 
Christi Manado 

8 Selasa 
22-Agust-06 

Uji Instrumen Guling 
Belakang 

30 Murid SMP Pax 
Christi Manado  

9 Rabu 
23-Agust-06 

Uji Instrumen Kelentukan Murid-murid SMP Pax 
Christi Manado 

10 
Kamis 
24-Agust-06 

Pelaksanaan Mempraktekkan 
Gerakan Guling Belakang dan 
Kelentukan 

SMP Pax Christi 
Manado 

11 Sabtu 
26-Agust-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

12 Rabu 
30-Agust-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

13 Sabtu 
02-Sept-06  

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

14 Rabu 
06-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

15 Sabtu 
09-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

16 Rabu 
13-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 
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lampran  6 ( lanjutan ) 
Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

17 Sabtu 
16-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

18 Rabu 
20-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

19 Sabtu 
23-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

20 Rabu 
27-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

21 Sabtu 
30-Sept-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

22 Rabu 
04-Okt-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

23 Sabtu 
07-Okt-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

24 Rabu 
11-Okt-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

25 Sabtu 
14-Okt-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

26 Rabu 
18-Okt-06 

Pelaksanaan Penelitian  SMP Pax Christi 
Manado 

27 Sabtu 
21-Okt-06 

Pelaksanaan Tes Guling 
Belakang  

Murid-murid SMP Pax 
Christi Manado 

28 
Nov, Des 2006, 
Jan 2007- 
Apr 2007 

Pelaksanaan Penelitian  Konsultasi Promotor 
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Lampiran 8 

MURID-MURID YANG MENGIKUTI TES AND REACH TEST 

NO 
1 

NAMA MURID 
2 

1 CHRISTIANTO KESSRA 

2 MIKHAEL PAULUS 

3 OKTAVIANUS A. PINONTOAN 

4 OKTAVIANNUS S. VIAN RUAW 

5 UTU WAILAN S. TUMBEL 

6 GERALDY J. PUA 

7 RAMBING A. MAX MILLAN 

8 RYAN A. PASARIBU 

9 STEVANUS KURNIAWAN 

10 TAROREH G. MOZE 

11 WENLY SUSANTO 

12 EDRICK H. THENO 

13 JORDAN FUJIO 

14 RICHIE K. KORUA 

15 RUNTUNG B. MARDON 

16 VINCENTIUS R. RAWUNG 

17 JOHANES V. WOWOR 

18 ANDRIES K. CRISTIAN 

19 KAISAR M.B. TAWALUYAN 

20 SUMAIKU P.F. WARANEY 

21 JEHESKIEL RONDONUWU 

22 ALEXANDER B.  AGASTYA 

23 LANGONDA L. CHRISTIAN 

24 RAYNALDY CH. NOVRYO 

25 TITAHALLAN CHRISTO 

26 CHRISTOPER R. LEPAR 

27 JEM M.R.  HAMIDOYO 
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Lampiran 8 ( lanjutan ) 

Murid-Murid Yang Mengikuti Tes And Reach Test 

1 2 
28 CHRISTIAN Y. PANTOUW 
29 MARIO J. CH  SANTOSO 
30 HARY O. TEROK 
31 ADI ALWIN S. MUSAK 
32 BRAMANTIA A. PUTRA 
33 GREGLORY MISAEL 
34 JOSANDY E.J.  LISUNGAN 
35 MARIO P. RAMPENGAN 
36 MICHAEL V. TAPAN 
37 RATAG T. PETER 
38 ANGELO H. TUMBELAKA 
39 FABIAN G. T. LALUYAN 
40 IMANUEL GIROTH 
41 JUNO KASIJO 
42 KAREKA J. SONDAKH 
43 MARIO LASUT 
44 NANLOHY J. ADOLF 
45 REINHART B.J. KILAPONG 
46 RICARDO I. TATIBI 
47 RICHARD E. DAVID 
48 SUMAMPOW R.A. DOMINIKUS 
49 TILAAR G.Y. YOSMAN 
50 ALEXANDRO SAMMY 
51 BAYU S. N. G. P . YUDA 
52 DIONSTRANO SIMAMORA 
53 EDWARD E. MARENTEK 
54 GINTING J. ELIFAS 
55 HOROY K. HONANDAR 
56 KEANU G. INKIRIWANG 
57 RICKY R. DONATUS 
58 VRIDO M. SAMALELEWAY 
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Lampiran 8 ( lanjutan ) 

Murid-Murid Yang Mengikuti Tes And Reach Test 

1 2 
59 ALLEN C. TANDIARY 
60 ARIELANDO J. GREGORI 
61 ARNALDO A.K. FUTWEMBUN 
62 DESTUL K. PUNE 
63 ERICH M. MASINAMBOW 
64 GERI W. SETIAWAN 
65 GERRY GERALDY 
66 JENSEN LIMENGAN 
67 KOLONDAM J. MAXELINO 
68 KAHU J. JONATHAN 
69 OCTO BAYU PUTRA 
70 OSVALDO JESSIE 
71 PATRICK MULYONO 
72 POLII N. CLINTON 
73 REXI R. I . PALIMBONGAN 
74 RYAN Y. TAMBAYANG 
75 SOPHIANDY  SUTEJA 
76 THEODORUS F.M. WALUKOW 
77 CHRIATIAN E. WOWOR 
78 KEEFER J. HARTYO 
79 LANGELO S. OKTAVIANUS 
80 MARSEL TAMPENAWAS 
81 MATHEW K. KALEMPOUW 
82 MOKALU R. BENEDIKTUS 
83 RENDY J. DAVID 
84 UMBOH W.W. ADIEL 
85 CHRISTOFORUS  R. G. MONGI 
86 FRYNER R. MAUKAR 
87 GRANDY B. DANAKUSUMA 
88 MICHAEL HONANDAR 
89 MICHAEL R. LENGKONG 
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Lampiran 8 ( lanjutan ) 

                      Murid-Murid Yang Mengikuti Tes And Reach Test 

1 2 

90 REO J. WILLIAM 

91 REVANGGA H. THIOS 

92 ROMBANG M.R. CLINTONG 

93 TIMOTHY L. RATTU 

94 VINCENTIUS K. LIMAN 

95 WALANGITAN K. IMANUEL 

96 JUBINTORO G.R. HENRY 

97 MAMBU J. IGNATIUS 

98 OSVALDO T. LIPUTRA 

99 VALENTINO M. RENYAAN 

100 WIRAWAN IMAN 

101 DAVID SONDAKH 

102 I GEDE B. INDRADEWA 

103 JEFITA V. PAENDONG 
104 JUANDA R. SUAWAH 
105 LONTOH KEVIN 
106 PEDRO K.B.  LUMINGKEWAS 

107 STEVANUS Y. KURNIAWAN 

107 STEVANUS Y. KURNIAWAN 

108 ALEXANDER  V. JAPASAL 

109 ANG V.L.A. SENDOUW 

110 CHRISTOVEL KHOSUMA 

111 MICHAEL R.J. SALIBANA 

112 TOOY DAVID KHRISTOREI 

113 EDWAR ANDREAS LII 

114 KHO ENDROW L. HARKHONO 

115 ANDREAS NAIBAHO 

116 IPAL HAZUARDI HERWANTO 
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Lampiran 9 

Rekapitulasi Hasil Tes and Reach Test 

NO 
 

1 

KELENTUKAN  

INC                 CM 
2                      3 

KATEGORI 
 

4 

1 17,5 44,0 K2 

2 16,14 42,9 K2 

  3 12,4 31,1 K1 

4 11,4 28,5 K1 

5 12,7 31,6 K1 

6 10,7 26,5 K1 

7 16,14 42,8 K2 

8 14,5 36,4 K2 

9 13,9 34,4 K2 

10 16,9 42,4 K2 

11 14,7 36,6 K2 

12 16,9 42,0 K2 

13 14,0 35,5 K2 

14 14,6 36,5 K2 

15 14,0 35,5 K2 

16 14,6 31,0 K1 

17 12,3 35,0 K2 

18 11,11 29,6 K1 

19 15,9 39,5 K2 

20 11,7 27,0 K1 

21 17,2 43,4 K2 

22 13,0 33,0 K1 

23 16,9 42,5 K2 

24 15,3 38,6 K2 

25 13,11 34,7 K2 

26 15,2 38,5 K2 

27 13,0 33,0 K1 

28 14,4 36,1 K2 
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Lampiran 9 ( lanjutan ) 

Rekapitulasi Hasil Tes and Reach Test 
1 2 3 4 

29 14,11 37,3 K2 

30 9,1 23,0 K1 

31 10,4 26,0 K1 

32 15,12 40,0 K2 

33 14,9 37,5 K2 

34 12,6 31,5 K1 

35 11,7 29,0 K1 

36 12,13 32,5 K1 

37 15,6 39,1 K2 

38 15,15 40,5 K2 

39 11,5 28,7 K1 
40 14,8 36,9 K2 

41 12,9 31,9 K1 

42 11,8 29,2 K1 

43 10,10 27,0 K1 

44 16,5 41,5 K2 

45 14,11 37,3 K2 

46 11,14 30,2 K1 

47 11,7 29,1 K1 

48 15,4 38,8 K2 

49 12,9 32,0 K1 

50 15,12 40,0 K2 

51 17,1 43,4 K2 

52 9,2 23,1 K1 

53 11,4 30,5 K1 

54 16,0 40,6 K2 

55 16,5 41,4 K2 

56 14,3 36,0 K2 

57 12,10 32,0 K1 

58 14,12 37,5 K2 
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Lampiran 9 ( lanjutan ) 

                              Rekapitulasi Hasil Tes and Reach Test 

1 2 3 4 

59 13,12 34,9 K2 

60 14,0 35,5 K2 

61 13,12 34,8 K2 

62 12,3 31,0 K1 

63 13,0 33,0 K1 

64 13,12 34,9 K2 

65 12,4 31,1 K1 

66 13,3 33,5 K1 

67 15,0 38,1 K2 

68 11,7 29,0 K1 

69 11,9 29,4 K1 

70 8,1 20,4 K1 

71 8,13 22,4 K1 

72 13,11 34,8 K2 

73 12,10 32,0 K1 

74 8,11 22,0 K1 

75 11,9 29,4 K1 

76 11,4 28,5 K1 

77 14,14 37,8 K2 

78 16,4 41,3 K2 

79 15,6 39,0 K2 

80 15,12 40,0 K2 

81 10,9 26,8 K1 

82 17,5 44,0 K2 

83 12,10 32,0 K1 

84 10,4 26,0 K1 

85 10,8 26,6 K1 

86 9,10 24,4 K1 

87 14,3 36,0 K2 

88 10,10 27,0 K1 
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Lampiran 9 ( lanjutan ) 

                          Rekapitulasi Hasil Tes and Reach Test 

1 2 3 4 

89 15,12 40,0 K2 

90 12,0 30,5 K1 

91 18,5 46,5 K2 

92 16,15 43,0 K2 

93 12,0 30,5 K1 

94 12,13 32,5 K1 

95 15,12 40,0 K2 

96 11,9 29,3 K1 

97 13,12 34,9 K2 

98 10,15 27,8 K1 

99 13,15 35,4 K2 

100 13,6 33,9 K1 

101 15,11 39,9 K2 

102 12,3 31,0 K1 

103 11,15 30,3 K1 

104 14,0 35,5 K2 

105 11,9 29,4 K1 

106 15,3 38,5 K2 

107 12,9 31,9 K1 

108 13,15 35,3 K2 

109 19,14 25,0 K1 

110 15,6 39,0 K2 

111 10,6 26,4 K1 

112 10,8 26,6 K1 

113 13,0 33,0 K1 

114 10,10 27,0 K1 
    

N = 114   M = 33,871 Sd = 5,673 
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Lampiran 10 

Pengelompokan Sampel dalam Eksperimen 
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Lampiran 11 

Hasil Undian Kelompok Kelentukan Dibawah Rata-Rata  
Dan Diatas Rata-Rata 

 

 

NO 
 
 

NAMA 

 
KELEN 
TUKAN 

(CM) 
 

 
 

KATE 
GORI 

 

 
NO 

UNDIAN 

 

 

KELOMPOK 

 
1 CHRISTIANTO KESSRA  K2 37 VIII M2K2UB2 

2 MIKHAEL PAULUS  K2 1 III M1K2UB1 

3 OKTAVIANUS A. 
PINONTOAN  K1 37 VI M2K1UB2 

4 OKTAVIANNUS S. VIAN 
RUAW  K1 38 VI M2K1UB2 

5 UTU WAILAN S. TUMBEL  K1 13 II M1K1UB2 

6 GERALDY J. PUA  K1 14 II M1K1UB2 

7 RAMBING A. MAX MILLAN  K2 25 VII M2K2UB1 

8 RYAN A. PASARIBU  K2 2 III M1K2UB1 

9 STEVANUS KURNIAWAN  K2 26 VII M2K2UB1 

10 TAROREH G. MOZE  K2 38 VIII M2K2UB2 

11 WENLY SUSANTO  K2 13 IV M1K2UB2 

12 EDRICK H. THENO  K2 14 IV M1K2UB2 

13 JORDAN FUJIO  K2 27 VII M2K2UB1 

14 RICHIE K. KORUA  K2 3 III M1K2UB1 

15 RUNTUNG B. MARDON  K2 15 IV M1K2UB2 

16 VINCENTIUS R. RAWUNG  K1  No. Kosong 

17 JOHANES V. WOWOR  K2 4 III M1K2UB1 

18 ANDRIES K. CRISTIAN  K1 48 VI M2K1UB2 

19 KAISAR M.B. TAWALUYAN  K2 16 IV M1K2UB2 

20 SUMAIKU P.F. WARANEY  K1 39 VI M2K1UB2 

21 JEHESKIEL RONDONUWU  K2 39 VIII M2K2UB2 

22 ALEXANDER B.  AGASTYA  K1 1 I M1K1UB1 

23 LANGONDA L. CHRISTIAN  K2 28 VII M2K2UB1 

24 RAYNALDY CH. NOVRYO  K2 29 VII M2K2UB1 

25 TITAHALLAN CHRISTO  K2 40 VIII M2K2UB2 

26 CHRISTOPER R. LEPAR  K2 5 III M1K2UB1 

6 5 4 3 2 1 
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1 2 3 4 5 6 

27 JEM M.R.  HAMIDOYO  K1 25 V M2K1UB1 

28 CHRISTIAN Y. PANTOUW  K2 17 IV M1K2UB2 

29 MARIO J. CH  SANTOSO  K2  No. Kosong 

30 HARY O. TEROK  K1  No. Kosong 

31 ADI ALWIN S. MUSAK  K1 40 VI M2K1UB2 

32 BRAMANTIA A. PUTRA  K2 18 IV M1K2UB2 

33 GREGLORY MISAEL  K2 19 IV M1K2UB2 

34 JOSANDY E.J.  LISUNGAN  K1 2 I M1K1UB1 

35 MARIO P. RAMPENGAN  K1 26 V M2K1UB1 

36 MICHAEL V. TAPAN  K1 27 V M2K1UB1 

37 RATAG T. PETER  K2 20 IV M1K2UB2 

38 ANGELO H. TUMBELAKA  K2 30 VII M2K2UB1 

39 FABIAN G. T. LALUYAN  K1  No. Kosong 

40 IMANUEL GIROTH  K2 48 VIII M2K2UB2 

41 JUNO KASIJO  K1 15 II M1K1UB2 

42 KAREKA J. SONDAKH  K1 3 I M1K1UB1 

43 NANLOHY J. ADOLF  K1 28 V M2K1UB1 

44 REINHART B.J. KILAPONG  K2 21 IV M1K2UB2 

45 RICARDO I. TATIBI  K2  No. Kosong 

46 RICHARD E. DAVID  K1 29 V M2K1UB1 

47 SUMAMPOW R.A. 
DOMINIKUS  K1 4 I M1K1UB1 

48 TILAAR G.Y. YOSMAN  K2 6 III M1K2UB1 

49 ALEXANDRO SAMMY  K1  No. Kosong 

50 BAYU S. N. G. P . YUDA  K2  No. Kosong 

51 DIONSTRANO SIMAMORA  K2 41 VIII M2K2UB2 

52 EDWARD E. MARENTEK  K1 30 V M2K1UB1 

53 GINTING J. ELIFAS  K1 16 II M1K1UB2 

54 HOROY K. HONANDAR  K2 22 IV M1K2UB2 

Lampiran 11 ( lanjutan ) 

Hasil Undian Kelompok Kelentukan Dibawah Rata-Rata  
dan Diatas Rata-Rata 
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1 2 3 4 5 6 

55 KEANU G. INKIRIWANG  K2 42 VIII M2K2UB2 

56 RICKY R. DONATUS  K1 31 VIII M2K2UB2 

57 VRIDO M. SAMALELEWAY  K1 5 I M1K1UB1 

58 ALLEN C. TANDIARY  K2 43 VIII M2K2UB2 

59 ARIELANDO J. GREGORI  K2 7 III M1K2UB1 

60 ARNALDO A.K. 
FUTWEMBUN  K2 44 VIII M2K2UB2 

61 DESTUL K. PUNE  K2 45 VIII M2K2UB2 

62 ERICH M. MASINAMBOW  K1 41 VI M2K1UB2 

63 GERI W. SETIAWAN  K1  No. Kosong 

64 GERRY GERALDY  K2 46 VIII M2K2UB2 

65 JENSEN LIMENGAN  K1 31 V M2K1UB1 

66 KOLONDAM J. MAXELINO  K1 6 I M1K1UB1 

67 LAHU J. JONATHAN  K2  No. Kosong 

68 OCTO BAYU PUTRA  K1 7 I M1K1UB1 

69 OSVALDO JESSIE  K1  No. Kosong 

70 PATRICK MULYONO  K1 17 II M1K1UB2 

71 POLII N. CLINTON  K2 42 VI M2K1UB2 

72 REXI R. I . PALIMBONGAN  K1 36 VII M2K2UB1 

73 RYAN Y. TAMBAYANG  K1 43 VI M2K1UB2 

74 SOPHIANDY  SUTEJA  K1 18 II M1K1UB2 

75 AGY W. MATOWIJOYO  K1 35 V M2K1UB1 

76 CHRIATIAN E. WOWOR  K2 32 V M2K1UB1 

77 KEEFER J. HARTYO  K2 24 IV M1K2UB2 

78 LANGELO S. OKTAVIANUS  K2 8 III M1K2UB1 

79 MARSEL TAMPENAWAS  K2 9 III M1K2UB1 

80 MATHEW K. KALEMPOUW  K1 12 III M1K2UB1 

81 MOKALU R. BENEDIKTUS  K2 8 I M1K1UB1 

82 RENDY J. DAVID  K1 10 III M1K2UB1 

Lampiran  11 ( lanjutan )  

Hasil Undian Kelompok Kelentukan Dibawah Rata-Rata  
dan Diatas Rata-Rata 
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1 2 3 4 5 6 

83 UMBOH W.W. ADIEL  K1 9 I M1K1UB1 

84 CHRISTOFORUS  R. G. 
MONGI  K1 10 I M1K1UB1 

85 FRYNER R. MAUKAR  K1 36 V M2K1UB1 

86 GRANDY B. 
DANAKUSUMA  K2 19 II M1K1UB2 

87 MICHAEL R. LENGKONG  K2 32 VII M2K2UB1 

88 REO J. WILLIAM  K1 20 II M1K1UB2 

89 REVANGGA H. THIOS  K2  No. Kosong 

90 ROMBANG M.R. CLINTON  K2 44 VI M2K1UB2 

91 TIMOTHY L. RATTU  K1 33 VII M2K2UB1 

92 VINCENTIUS K. LIMAN  K1 34 VII M2K2UB1 

93 WALANGITAN K. 
IMANUEL  K2 24 II M1K1UB2 

94 JUBINTORO G.R. HENRY  K1  No. Kosong 

95 MAMBU J. IGNATIUS  K2  No. Kosong 

96 OSVALDO T. LIPUTRA  K1 11 I M1K1UB1 

97 VALENTINO M. RENYAAN  K2 23 IV M1K2UB2 

98 WIRAWAN IMAN  K1 12 I M1K1UB1 

99 DAVID SONDAKH  K2  No. Kosong 

100 I GEDE B. INDRADEWA  K1 33 V M2K1UB1 

101 JEFITA V. PAENDONG  K1 35 VII M2K2UB1 

102 JUANDA R. SUAWAH  K2 21 II M1K1UB2 

103 LONTOH KEVIN  K1 45 VI M2K1UB2 

104 PEDRO K.B.  
LUMINGKEWAS  K2  No. Kosong 

105 STEVANUS Y. KRISTIAN  K1 34 V M2K1UB1 

106 ALEXANDER  V. JAPASAL  K2  No. Kosong 

107 ANG V.L.A. SENDOUW  K1  No. Kosong 

118 CHRISTOVEL KHOSUMA  K2 11 III M1K2UB1 

109 MICHAEL R.J. SALIBANA  K1 46 VI M2K1UB2 

Lampiran  11 ( lanjutan ) 

Hasil Undian Kelompok Kelentukan Dibawah Rata-Rata  
Dan Diatas Rata-Rata 
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1 2 3 4 5 6 

110 TOOY DAVID KHRISTOREI  K2 47 VIII M2K2UB2 

111 EDWAR ANDREAS LII  K1 23 II M1K1UB2 

112 KHO ENDROW L. 
HARKHONO  K1  No. Kosong 

113 ANDREAS NAIBAHO  K1 47 VI M2K1UB2 

114 IPAL HAZUARDI 
HERWANTO  K1 22 II M1K1UB2 

 

Keterangan : K1 = Kelentukan dibawah rata-rata.  
K2 = Kelentukan diatas rata-rata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  11 ( lanjutan )  

Hasil Undian Kelompok Kelentukan Dibawah Rata-Rata  
dan Diatas Rata-Rata 
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Lampiran 12 

Pengelompokan Kelentukan Dibawah Rata-Rata (K1) 
Dalam Kelompok Eksperimen 

KELOMPOK 1 = X1 
ADALAH KELOMPOK M1, K1,UB1, Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 ALEXANDER B.  AGASTYA  33 1 
2 JOSANDY E.J.  LISUNGAN  31,5 2 
3 KAREKA J. SONDAKH  29,2 3 
4 SUMAMPOW R.A. DOMINIKUS  29,1 4 
5 VRIDO M. SAMALELEWAY  32 5 
6 KOLONDAM J. MAXELINO  33,5 6 
7 OCTO BAYU PUTRA  29 7 
8 MOKALU R. BENEDIKTUS  26,8 8 
9 UMBOH W.W. ADIEL  32 9 
10 CHRISTOFORUS  R. G. MONGI  26 10 
11 OSVALDO LIPUTRA  29,3 11 
12 WIRAWAN IMAN  27,8 12 

 

KELOMPOK 2 = X2 
ADALAH KELOMPOK M1, K1,UB2 Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 UTU WAILAN S. TUMBEL  31,6 13 
2 GERALDY J. PUA  26,5 14 
3 JUNO KASIJO  31,9 15 
4 GINTING J. ELIFAS  30,5 16 
5 PATRICK MULYONO  20,4 17 
6 SOPHIANDY  SUTEJA  22 18 
7 GRANDY B. DANAKUSUMA  23,4 19 
8 REO J. WILLIAM  27 20 
9 JUANDA SUAWA  31 21 
10 IPAL HASUADI HERWANTO  27 22 
11 EDWARD ANDREAS LII  26,4 23 
12 WALANGITAN IMANUEL  30,5 24 
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Lampiran 12 (lanjutan) 

 Pengelompokan Kelentukan Dibawah Rata-Rata (K1) 
Dalam Kelompok Eksperimen 

 

KELOMPOK 5 = X5 
ADALAH KELOMPOK M2, K1,UB1, Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 JEM R. HAMIDOYO  33 25 
2 MARIO P. RAMPENGAN  29 26 
3 MICHAEL V. TAPAN  32,5 27 
4 NANLOHY J. ADOLF  27 28 
5 RICHARD E. DAVID  30,2 29 
6 EDWARD MARENTEK  23,1 30 
7 JANSEN LIMENGAN  31,1 31 
8 CHRISTIAN E. WOWOR  28,5 32 
9 I GEDE INDRA DEWA  33,9 33 
10 STEVANUS K. CHRISTIAN  29,4 34 
11 AGY W. MARTOWIJOYO  29,4 35 
12 MARIO CH. SANTOSO  26,6 36 

 
KELOMPOK 6 = X6 

ADALAH KELOMPOK M2, K1,UB2, Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 OKTOVIANUS PINONTOAN  31,1 37 
2 OKTOVIANUS VIAN RUAW  28,5 38 
3 SUMAIKU P. WARANEI  27 39 
4 ADI ALVIN MUSAK  26 40 
5 ERIC M. SINAMBOW  31 41 
6 POLII N. CLINTON  22,4 42 
7 RYAN Y. TAMBAYONG  32 43 
8 ROMBANG CLINTON  30,5 44 
9 LONTOH KEVIN  30,3 45 
10 MIKAEL R. SALIBANA  25 46 
11 ANDREAS NAIBAHO  33 47 
12 ANDREAS CHRISTIAN  29,6 48 
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Lampiran 13 

Pengelompokan Kelentukan Diatas Rata-Rata (K2) 
Dalam Kelompok Eksperimen 

KELOMPOK 3 = X3 
ADALAH KELOMPOK M1, K2,UB1, Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 MIKHAEL PAULUS  42,9 1 
2 RYAN A. PASARIBU  36,4 2 
3 RIKHIE K. KORUA  36,5 3 
4 JOHANES V. WOWOR  35 4 
5 CHRISTOPER LEPAR  38,5 5 
6 TILAAR G. YOSMAN  38,8 6 
7 ARIELANDO J. GREGORI  34,9 7 
8 LANGELO OPKTAVIANUS  41,3 8 
9 MARSEL TAMPENAWAS  39 9 
10 FENDY J. DAVID  44 10 
11 CRISTOVEL KHOSUMA  35,3 11 
12 MATHEU KALEMPOW  40 12 

 
KELOMPOK 4 = X4 

ADALAH KELOMPOK M1, K2,UB2 Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 WENLY SUSANTO  36,6 13 
2 EDRIC H. THENO  42 14 
3 RUNTUNG B. MARDON  35,5 15 
4 KAISAR M. TAWULUYAN  39,5 16 
5 CHRISTIAN Y. PANTOUW  36,1 17 
6 BRAMTIA PUTRA  40 18 
7 GREGLORY MISAEL  37,5 19 
8 RATAG T. PETER  39,1 20 
9 REINHART B. KILAPONG  41,5 21 
10 HOROY HONANDAR  40,6 22 
11 VALENTION RENYAAN  34,9 23 
12 KEFER J, HARTYO  37,8 24 
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Lampiran 13 (lanjutan)  

Pengelompokan Kelentukan Diatas Rata-Rata (K2) 
Dalam Kelompok Eksperimen 

 

KELOMPOK 7 = X7 
ADALAH KELOMPOK M2, K2,UB1, Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 RAMBING MAX MILAN  42,8 25 
2 STEVANUS Y. KURNIAWAN  34,4 26 
3 JORDAN FUJIO  35,5 27 
4 LANGONDA CHRISTIAN  42,5 28 
5 RAYNALDY C. NOVRYO  38,6 29 
6 ANGELO TUMBELAKA  40,5 30 
7 RICKY R. DONATUS  36 31 
8 MICHAEL R. LENGKONG  36 32 
9 TIMHOTY R. RATTU  46,5 33 
10 VINSENTIUS LIMAN  43 34 
11 JEFTA V. PAENDONG  39,9 35 
12 REXY PALIMBONGAN  34,8 36 

 
KELOMPOK 8 = X8 

ADALAH KELOMPOK M2, K2,UB2 Kelentukan 

NO NAMA INCHI CM No. Hasil 
Undian 

1 CRISTIANTO KESSRA  44 37 
2 TARORE G. MOZE  42,4 38 
3 JEHESKIEL RONDINUWU  43,4 39 
4 TITAHALLAN CHRISTO  34,7 40 
5 DIONSTRANO SIMAMORA  43,4 41 
6 KEANU G. INGKIRIWANG  41,4 42 
7 ALLEN C. TANDIARY  37,5 43 
8 ARNALDO FUTWEMBUN  35,5 44 
9 DESTUL K. PUNE  34,8 45 
10 GERRY GERALDY  34,9 46 
11 TOOY DAVID KRISTOREI  39 47 
12 IMANUEL GIROTH  36,9 48 



207 
 

 

Lampiran 14 
 

Daftar Murid Yang Tidak Terpilih Sebagai Sampel 

 
1. Kelentukan Dibawah Rata-Rata (K1) 

a). Vincentius R. Rawung 

b). Herry O. Terok 

c). Fabian G.T. Laluyan 

d). Alexandro Sammy 

e). Gerry W Setiawan 

f). Osvaldo Jessie 

g). Jubintoro G.R. Hendry 

h). Ang V.L.A. Sendow 

i). Kho Endrow L. Harkono  

2. Kelentukan diatas Rata-rata (K2) 

a). Mario J.CH. Santoso 

b). Ricardo I. Habibi 

c). Bayu S.N.G.P. Yuda 

d). Lahu H. Yonatan 

e). Revangga H. Thios 

f). Mambu J. Ignatius 

g). David Sondakh 

h). Fedro K.B. Lumingkewas 

i). Alexander V. Japasal 
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Lampiran 15 

Rekapitulasi Pengelompokan Eksperimen Berdasarkan Metode Kombinasi 

(M), Kelentukan (K) Dan Umpan Balik Pengetahuan Hasil (UB) 

K1 = Kelentukan dibawah rata-rata K2 = Kelentukan ditas rata-rata 

No. Inci 

Kat
e 

Gor
i 

No KLP NO
. KLP No. Inci 

Kate 
gori No KLP NO

. KLP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 33 K1 1 

M
1, K

1 

1 

K
LP I M

1,K
1,U

B
1. 

1 42,9 K2 1 

M
1,K

2 

1 

K
LP III M

1,K
B

2,U
B

1. 

2 31,5 K1 2 2 2 36,4 K2 2 2 
3 29,2 K1 3 3 3 36,.5 K2 3 3 
4 29,1 K1 4 4 4 35 K2 4 4 
5 32 K1 5 5 5 38,5 K2 5 5 
6 33,5 K1 6 6 6 38,8 K2 6 6 
7 29 K1 7 7 7 34,9 K2 7 7 
8 26,8 K1 8 8 8 41,3 K2 8 8
9 32 K1 9 9 9 39 K2 9 9 
10 26 K1 10 10 10 44 K2 10 10 
11 29,3 K1 11 11 11 35,3 K2 11 11 
12 27,8 K1 12 12 12 40 K2 12 12 
13 31,6 K1 13 1 

K
LP II M

1, K
1, U

B
2. 

13 36,6 K2 13 1 

K
LP IV

 M
1, K

2, U
B

2. 

14 26,5 K1 14 2 14 42 K2 14 2 

15 31,9 K1 15 3 15 35,5 K2 15 3 

16 30,5 K1 16 4 16 39,5 K2 16 4 

17 20,4 K1 17 5 17 36,1 K2 17 5 

18 22 K1 18 6 18 40 K2 18 6 

19 23,4 K1 19 7 19 37,5 K2 19 7 

20 27 K1 20 8 20 39,1 K2 20 8 

21 31 K1 21 9 21 41,5 K2 21 9 

22 27 K1 22 10 22 40,5 K2 22 10 
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Lampiran 15 ( lanjutan ) 

Rekapitulasi Pengelompokan Eksperimen Berdasarkan Metode Kombinasi 
(M), Kelentukan (K) Dan Umpan Balik Pengetahuan Hasil (UB) 

 

23 26,4 K1 23 
 

11 
 

23 34,9 K2 23 
 

11 
 

24 30,5 K1 24 12 24 37,8 K2 24 12 

25 33 K1 1 

M
2, K

1 

1 

K
LP V

 M
2, K

1, U
B

1. 

25 42,8 K2 1 

M
2, U

B
2 

1 

K
LP V

II  M
2, K

2, U
B

1. 

26 29 K1 2 2 26 34,4 K2 2 2 

27 32,5 K1 3 3 27 35,5 K2 3 3 

28 27 K1 4 4 28 42,5 K2 4 4 

29 30,2 K1 5 5 29 38,6 K2 5 5 

30 23,1 K1 6 6 30 40,5 K2 6 6 

31 31,2 K1 7 7 31 36 K2 7 7 

32 28,5 K1 8 8 32 36 K2 8 8 

33 33,9 K1 9 9 33 46,5 K2 9 9 

34 29,4 K1 10 10 34 43 K2 10 10 

35 29,4 K1 11 11 35 39,9 K2 11 11 

36 26,6 K1 12 12 36 34,8 K2 12 12 

37 31,1 K1 13 1 

K
LP V

I M
2, K

1, U
B

2. 

37 44 K2 13 1 

K
LP V

III  M
2, K

2, U
B

1 

38 28,5 K1 14 2 38 42,4 K2 14 2 

39 27 K1 15 3 39 43,4 K2 15 3 

40 26 K1 16 4 40 34,7 K2 16 4 

41 31 K1 17 5 41 43,4 K2 17 5 

42 22,4 K1 18 6 42 41,4 K2 18 6 

43 32 K1 19 7 43 37,5 K2 19 7 

44 30,5 K1 20 8 44 35,5 K2 20 8 

45 30,3 K1 21 9 45 34,8 K2 21 9 

46 25 K1 22 10 46 34,9 K2 22 10 

47 33 K1 23 11 47 39 K2 23 11 

48 29,6 K1 24 12 48 36,9 K2 24 12 
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Lampiran 16 

Daftar Rekapitulasi Kehadiran Murid 
 

NO 
1 

NAMA 
2 

KEHADIRAN 
3 

1 CHRISTIANTO KESSRA 15 

2 MIKHAEL PAULUS 14 

3 OKTAVIANUS A. PINONTOAN 14 

4 OKTAVIANNUS S. VIAN RUAW 15 

5 UTU WAILAN S. TUMBEL 15 

6 GERALDY J. PUA 14 

7 RAMBING A. MAX MILLAN 16 

8 RYAN A. PASARIBU 15 

9 STEVANUS KURNIAWAN 14 

10 TAROREH G. MOZE 16 

11 WENLY SUSANTO 16 

12 EDRICK H. THENO 16 

13 JORDAN FUJIO 14 

14 RICHIE K. KORUA 14 

15 RUNTUNG B. MARDON 16 

16 VINCENTIUS R. RAWUNG 16 

17 JOHANES V. WOWOR 15 

18 ANDRIES K. CRISTIAN 16 

19 KAISAR M.B. TAWALUYAN 14 

20 SUMAIKU P.F. WARANEY 14 

21 JEHESKIEL RONDONUWU 14 

22 ALEXANDER B.  AGASTYA 16 

23 LANGONDA L. CHRISTIAN 16 

24 RAYNALDY CH. NOVRYO 15 

25 TITAHALLAN CHRISTO 14 

26 CHRISTOPER R. LEPAR 16 
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Lampiran 16 ( lanjutan )  

Daftar Rekapitulasi Kehadiran Murid 
 

1 2 3 

27 JEM M.R.  HAMIDOYO 16 

28 CHRISTIAN Y. PANTOUW 15 

29 MARIO J. CH  SANTOSO 14 

30 HARY O. TEROK 13 

31 ADI ALWIN S. MUSAK 14 

32 BRAMANTIA A. PUTRA 15 

33 GREGLORY MISAEL 14 

34 JOSANDY E.J.  LISUNGAN 15 

35 MARIO P. RAMPENGAN 14 

36 MICHAEL V. TAPAN 14 

37 RATAG T. PETER 16 

38 ANGELO H. TUMBELAKA 15 

39 FABIAN G. T. LALUYAN 16 

40 IMANUEL GIROTH 15 

41 JUNO KASIJO 16 

42 KAREKA J. SONDAKH 16 

43 NANLOHY J. ADOLF 15 

44 REINHART B.J. KILAPONG 16 

45 RICARDO I. TATIBI 15 

46 RICHARD E. DAVID 15 

47 SUMAMPOW R.A. DOMINIKUS 16 

48 TILAAR G.Y. YOSMAN 15 

49 ALEXANDRO SAMMY 15 

50 BAYU S. N. G. P . YUDA 15 

51 DIONSTRANO SIMAMORA 15 

52 EDWARD E. MARENTEK 16 

53 GINTING J. ELIFAS 15 

54 HOROY K. HONANDAR 15 

55 KEANU G. INKIRIWANG 15 

56 RICKY R. DONATUS 14 

57 VRIDO M. SAMALELEWAY 15 
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Lampiran 16 ( lanjutan )  

Daftar Rekapitulasi Kehadiran Murid 
 

1 2 3 

58 ALLEN C. TANDIARY 15 
59 ARIELANDO J. GREGORI 14 
60 ARNALDO A.K. FUTWEMBUN 16 
61 DESTUL K. PUNE 14 
62 ERICH M. MASINAMBOW 14 
63 GERI W. SETIAWAN 16 
64 GERRY GERALDY 16 
65 JENSEN LIMENGAN 15 
66 KOLONDAM J. MAXELINO 15 
67 KAHU J. JONATHAN 15 
68 OCTO BAYU PUTRA 16 
69 OSVALDO JESSIE 13 
70 PATRICK MULYONO 15 
71 POLII N. CLINTON 15 
72 REXI R. I . PALIMBONGAN 14 
73 RYAN Y. TAMBAYANG 15 
74 SOPHIANDY  SUTEJA 15 
75 AGY W. MATOWIJOYO 11 
76 CHRIATIAN E. WOWOR 15 
77 KEEFER J. HARTYO 14 
78 LANGELO S. OKTAVIANUS 15 
79 MARSEL TAMPENAWAS 16 
80 MATHEW K. KALEMPOUW 16 
81 MOKALU R. BENEDIKTUS 15 
82 RENDY J. DAVID 14 
83 UMBOH W.W. ADIEL 16 
84 CHRISTOFORUS  R. G. MONGI 16 
85 MARIO CH. SANTOSO 10 
86 GRANDY B. DANAKUSUMA 15 
87 MICHAEL R. LENGKONG 14 
88 REO J. WILLIAM 14 
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Lampiran 16 ( lanjutan )  

Daftar Rekapitulasi Kehadiran Murid 
 

1 2 3 

89 REVANGGA H. THIOS 14 

90 ROMBANG M.R. CLINTON 15 

91 TIMOTHY L. RATTU 15 

92 VINCENTIUS K. LIMAN 15 

93 WALANGITAN K. IMANUEL 15 

94 JUBINTORO G.R. HENRY 14 

95 MAMBU J. IGNATIUS 7 

96 OSVALDO T. LIPUTRA 16 

97 VALENTINO M. RENYAAN 14 

98 WIRAWAN IMAN 14 

99 DAVID SONDAKH 14 

100 I GEDE B. INDRADEWA 14 

101 JEFITA V. PAENDONG 14 

102 JUANDA R. SUAWAH 16 

103 LONTOH KEVIN 16 

104 PEDRO K.B.  LUMINGKEWAS 16 

105 STEVANUS Y. KRISTIAN 14 

106 ALEXANDER  V. JAPASAL 14 

107 ANG V.L.A. SENDOUW 16 

108 CHRISTOVEL KHOSUMA 16 

109 MICHAEL R.J. SALIBANA 14 

110 TOOY DAVID KHRISTOREI 15 

111 EDWAR ANDREAS LII 15 

112 KHO ENDROW L. HARKHONO 10 

113 ANDREAS NAIBAHO 16 

114 IPAL HAZUARDI HERWANTO 16 
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Lampiran 17 
 

DATA TES KETERAMPILAN GULING BELAKANG 
 

METODE  
KOMBINASI M1 M2 

KELENTUKAN K1 K2 K1 K2 

UMPAN BALIK UB1 UB2 UB1 UB2 UB1 UB2 UB1 UB2 

HASIL BELAJAR 7 8.7 7.7 8.6 7.8 8.7 8.1 9.3 

6.8 7.9 7.8 8.3 7.7 8.1 7.4 9.6 

7.3 8.1 7.7 8.9 7.5 8.1 8.3 9.6 

7 8.1 7.7 8.4 7.7 8.4 7.7 9.1 

7.7 7.9 8.2 8 7.8 8.1 8.9 9.3 

7 7.5 7.7 8.4 7.7 8.3 7.7 9.6 

6.8 8.1 7.7 7.7 7.6 8.4 7.7 9.6 

7.1 8.1 7.8 8.4 7.1 8.1 7.7 8.3 

7.7 7.8 7.7 8.8 7.7 8.7 7.1 9.6 

7.1 8.6 7 8.4 7.7 8.8 7.7 8.1 

6.7 8.1 7.7 8.1 7.6 8.1 7.7 9.6 

6.5 8.4 6.5 8.1 7.4 8.8 7.7 9.3 

 
Keterangan  M1 = Metode mengajar Kombinasi 7 taraf 
 M2 = Metode Mengajar Kombinasi 4 huruf  
 K1 = Kelentukan dibawah rata-rata 
 K2 = Kelentukan diatas rata-rat 
 UB1  = Umpan Balik Pengetahuan Penampilan Singkat 
 UB2  = Umpan Balik Pengetahuan Penampilan Rinci 

 Manado, 21Oktober 2006 

KEPALA SEKOLAH KOORDINATOR TES 
 
 
 
SILVERIUS WURANGAN                                              DRS. MATHEUS 
LINSADA 
NIP 130 882 879                                                                NIP  
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Lampiran 18 

Deskripsi Data Guling Belakang Berdasarkan Mean Dan Standart Deviasi 
 

METODE 
KOMBINASI M1 (7 tahap) M2 (4 tahap) 

KELENTUKAN  K1 (< rerata) K2 (> rerata) K1 (< rerata) K2 (> rerata) 

UMPAN BALIK  
UB1 

(singk
at) 

UB 2 
(rinci)

UB 1 
(singkat)

UB 2 
(rinci)

UB 1 
(singkat)

UB 2 
(rinci) 

UB 1 
(singkat)

UB 2 
(rinci)

HASIL BELAJAR  

7 8.7 7.7 8.6 7.8 8.7 8.1 9.3 
6.8 7.9 7.8 8.3 7.7 8.1 7.4 9.6 
7.3 8.1 7.7 8.9 7.5 8.1 8.3 9.6 
7 8.1 7.7 8.4 7.7 8.4 7.7 9.1 

7.7 7.9 8.2 8 7.8 8.1 8.9 9.3 
7 7.5 7.7 8.4 7.7 8.3 7.7 9.6 

6.8 8.1 7.7 7.7 7.6 8.4 7.7 8.3 

7.1 8.1 7.8 8.4 7.1 8.1 7.7 9.6 

7.7 7.8 7.7 8.8 7.7 8.7 7.1 9.3 

7.1 8.6 7 8.4 7.7 8.8 7.7 8.1 

6.7 8.1 7.7 8.1 7.6 8.1 7.7 9.6 

6.5 8.4 6.5 8.1 7.4 8.8 7.7 9.3 

Rata-rata UB 7,06 8,11 7,60 8,34 7,60 8,38 7,8 9,23 

Total UB 7,52 8,51       

Rata-rata K 7,58 7,97 7,99 8,52 

Total K 7,79 8,24   

Rata-rata M 7,78 8,26 

Rata-rata Total 8,02 

 
Keterangan   
 M1 = Metode mengajar Kombinasi 7 tahap 
 M2 = Metode Mengajar Kombinasi 4 tahap  
 K1 = Kelentukan dibawah rata-rata 
 K2 = Kelentukan diatas rata-rata 
 UB1 = Umpan Balik Pengetahuan Penampilan Singkat 
 UB 2 = Umpan Balik Pengetahuan Penampilan Rinci 
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Tabel Rekapitulasi Anava 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang

36.128a 7 5.161 36.204 .000
6169.627 1 6169.627 43278.370 .000

23.800 1 23.800 166.954 .000
4.950 1 4.950 34.726 .000
5.510 1 5.510 38.654 .000
.167 1 .167 1.169 .283
.240 1 .240 1.684 .198
.107 1 .107 .748 .389

1.354 1 1.354 9.496 .003
12.545 88 .143

6218.300 96
48.673 95

Source
Corrected Model
Intercept
UB
K
M
UB * K
UB * M
K * M
UB * K * M
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .742 (Adjusted R Squared = .722)a. 
 

Estimated Marginal Means 
 
Mean = 8,017 

Standart Eror = .039 

Lower Bown = 7.940 

Upper Bown = 8.093 
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Tabel Deskripsi Data Guling Belakang Setiap Perlakuan 

Metode Kelentukan Umpan Balik Mean N Minimum Maximum Range
Std. 

Deviation
Variance Median

C1: UBPPS 7.06 12 6.5 7.7 1.2 0.37 0.13 7
C2: UBPPR 8.11 12 7.5 8.7 1.2 0.33 0.11 8.1
Total 7.58 24 6.5 8.7 2.2 0.64 0.40 7.7
C1: UBPPS 7.60 12 6.5 8.2 1.7 0.43 0.19 7.7
C2: UBPPR 8.34 12 7.7 8.9 1.2 0.34 0.11 8.4
Total 7.97 24 6.5 8.9 2.4 0.54 0.29 7.9
C1: UBPPS 7.33 24 6.5 8.2 1.7 0.48 0.23 7.5
C2: UBPPR 8.23 24 7.5 8.9 1.4 0.35 0.12 8.1
Total 7.78 48 6.5 8.9 2.4 0.61 0.38 7.8
C1: UBPPS 7.61 12 7.1 7.8 0.7 0.20 0.04 7.7
C2: UBPPR 8.38 12 8.1 8.8 0.7 0.29 0.09 8.35
Total 8.00 24 7.1 8.8 1.7 0.47 0.22 7.95
C1: UBPPS 7.81 12 7.1 8.9 1.8 0.45 0.21 7.7
C2: UBPPR 9.23 12 8.1 9.6 1.5 0.51 0.26 9.3
Total 8.52 24 7.1 9.6 2.5 0.86 0.75 8.3
C1: UBPPS 7.71 24 7.1 8.9 1.8 0.36 0.13 7.7
C2: UBPPR 8.80 24 8.1 9.6 1.5 0.59 0.35 8.75
Total 8.26 48 7.1 9.6 2.5 0.74 0.54 8.1
C1: UBPPS 7.33 24 6.5 7.8 1.3 0.40 0.16 7.45
C2: UBPPR 8.25 24 7.5 8.8 1.3 0.34 0.11 8.1
Total 7.79 48 6.5 8.8 2.3 0.59 0.35 7.8
C1: UBPPS 7.70 24 6.5 8.9 2.4 0.45 0.20 7.7
C2: UBPPR 8.78 24 7.7 9.6 1.9 0.62 0.38 8.7
Total 8.24 48 6.5 9.6 3.1 0.76 0.58 8.1
C1: UBPPS 7.52 48 6.5 8.9 2.4 0.46 0.21 7.7
C2: UBPPR 8.51 48 7.5 9.6 2.1 0.56 0.32 8.4
Total 8.02 96 6.5 9.6 3.1 0.72 0.51 7.9

Total

B1: Di bawah 
rata‐rata

B2: Di atas 
rata‐rata

Total

A1: 
Kombinasi 
7 taraf

B1: Di bawah 
rata‐rata

B2: Di atas 
rata‐rata

Total

A2: 
Kombinasi 
4 taraf

B1: Di bawah 
rata‐rata

B2: Di atas 
rata‐rata

Total
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DATA ANALISIS 
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Lampiran 22 
 

HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS SPSS 
untuk uji normalitas 

NPar Tests 
 Notes 
 
Output Created 18-NOV-2007 15:54:02 
Comments   
Input Data D:\Disertasi\Bp. 

Terry\DataAnalisisOk.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 96 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)= GB 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

Resources Elapsed Time 
0:00:00.17 

Number of Cases 
Allowed(a) 196736 

Processor Time 
0:00:00.11 

a  Based on availability of workspace memory. 
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Analisis SPSS Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

Hasil Post Test 
Keterampilan 

Guling Belakang 
N 96 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 8.0167 
Std. Deviation .71579 

Most Extreme Differences Absolute .121 
Positive .120 
Negative -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.183 
Asymp. Sig. (2-tailed) .122 

 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Frequencies 
 

Notes 
 
Output Created 18-NOV-2007 15:54:30 
Comments   
Input Data 

D:\Disertasi\Bp. Terry\DataAnalisisOk.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 96 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 
data. 

Syntax FREQUENCIES 
  VARIABLES=GB 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN 
MEDIAN MODE 
  SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 
SEKURT 
  /HISTOGRAM  NORMAL 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:01.53 

Processor Time 0:00:00.55 
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Uji Normalitas Data 
NPar Tests 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics

96 8.0167 .71579 6.50 9.60
Hasil Post Test
Keterampilan
Guling Belakang

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

96
8.0167
.71579

.121

.120
-.121
1.183

.122

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Hasil Post
Test

Keterampilan
Guling

Belakang

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang
10.009.008.007.006.00

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0

Histogram

Mean =8.02�
Std. Dev. =0.716�

N =96
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Uji Homogenitas 
 

UNIANAVA 
  GB  BY M K UB 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /POSTHOC = M K UB ( SCHEFFE ) 
  /EMMEANS = TABLES(OVERALL) 
  /PRINT = DESCRIPTIVE HOMOGENEITY 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = M K UB M*K M*UB K*UB M*K*UB . 
 

ANALISIS VARIAN 
(Univariate Analysis of Variance) 

 Notes 
 

Output Created 18-NOV-2007 15:55:24 
Comments   
Input Data D:\Disertasi\Bp. 

Terry\DataAnalisisOk.sav 
  Active Dataset DataSet1 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 

Data File 96 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

  Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
model. 

Syntax UNIANAVA 
  GB  BY M K UB 
  /METHOD = SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT = INCLUDE 
  /POSTHOC = M K UB ( SCHEFFE ) 
  /EMMEANS = TABLES(OVERALL) 
  /PRINT = DESCRIPTIVE 
HOMOGENEITY 
  /CRITERIA = ALPHA(.05) 
  /DESIGN = M K UB M*K M*UB 
K*UB M*K*UB . 
 

Resources Elapsed Time 
0:00:00.19 

  Processor Time 0:00:00.00 
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 Warnings 
 

Post hoc tests are not performed for Metode because there are fewer than three groups. 

Post hoc tests are not performed for Kelentukan because there are fewer than three groups. 

Post hoc tests are not performed for Umpan Balik because there are fewer than three groups. 

 
 

FAKTOR-FAKTOR ANTAR SUBYEK 
(BETWEEN-SUBJECTS FACTORS) 

 
  

Variabel Value Label N 

Metode 

1 A1: Kombinasi 7 taraf 48 

2 A2: Kombinasi 4 taraf 48 

Kelentukan 

1 B1: Di bawah rata-rata 48 

2 B2: Di atas rata-rata 48 

Umpan Balik 1 C1: UBPPS 48 
  2 C2: UBPPR 48 
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Analisis SPSS untuk uji Homogenitas 
 

STATISTIK DESKRIPTIF (DESCRIPTIVE STATISTICS) 
 

Dependent Variable: Hasil Post Keterampilan Guling Belakang  

Metode Kelentukan Umpan Balik Mean 
Std. 

Deviation N 
A1: Kombinasi 7 
taraf 

B1: Di bawah rata-rata C1: UBPPS 7.0583 .36546 12 

    C2: UBPPR 8.1083 .33428 12 
    Total 7.5833 .63634 24 
  B2: Di atas rata-rata C1: UBPPS 7.6000 .43485 12 
    C2: UBPPR 8.3417 .33699 12 
    Total 7.9708 .53688 24 
  Total C1: UBPPS 7.3292 .48047 24 
    C2: UBPPR 8.2250 .34922 24 
    Total 7.7771 .61445 48 
A2: Kombinasi 4 
taraf 

B1: Di bawah rata-rata C1: UBPPS 7.6083 .19752 12 

    C2: UBPPR 8.3833 .29491 12 
    Total 7.9958 .46577 24 
  B2: Di atas rata-rata C1: UBPPS 7.8083 .45419 12 
    C2: UBPPR 9.2250 .51012 12 
    Total 8.5167 .86410 24 
  Total C1: UBPPS 7.7083 .35743 24 
    C2: UBPPR 8.8042 .59233 24 
    Total 8.2563 .73540 48 
Total B1: Di bawah rata-rata C1: UBPPS 7.3333 .40181 24 
    C2: UBPPR 8.2458 .33877 24 
    Total 7.7896 .58971 48 
  B2: Di atas rata-rata C1: UBPPS 7.7042 .44768 24 
    C2: UBPPR 8.7833 .61832 24 
    Total 8.2437 .76323 48 
  Total C1: UBPPS 7.5188 .46065 48 
    C2: UBPPR 8.5146 .56304 48 
    Total 8.0167 .71579 96 

 
PENGUJIAN LEVENA KESERAGAMAN ANTARA KESALAHAN VARIANS 

(Levene's Test of Equality of Error Variances(a)) 
 
Dependent Variable: Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang  
 

F Df1 df2 Sig. 
.790 7 88 .598

 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 
groups. 
a  Design: Intercept+M+K+UB+M * K+M * UB+K * UB+M * K * UB 

Df 1 = 7 

Df 2 = 88 
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Rekapitulasi SPSS Anava 3 Jalan 

PENGUJIAN TERHADAP EFEK DIANTARA SUBYEK 
(TESTS OF BETWEEN-SUBJECTS EFFECTS) 

 
Dependent Variable: Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 36.128(a) 7 5.161 36.204 .000
Intercept 6169.627 1 6169.627 43278.370 .000
M 5.510 1 5.510 38.654 .000
K 4.950 1 4.950 34.726 .000
UB 23.800 1 23.800 166.954 .000
M * K .107 1 .107 .748 .389
M * UB .240 1 .240 1.684 .198
K * UB .167 1 .167 1.169 .283
M * K * UB 1.354 1 1.354 9.496 .003
Error 12.545 88 .143    
Total 6218.300 96     
Corrected Total 48.673 95     

a  R Squared = .742 (Adjusted R Squared = .722) 
 
 

Estimated Marginal Means 
 
 Grand Mean 
 
Dependent Variable: Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang  
 

Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

8.017 .039 7.940 8.093
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ONEWAY 
  GB BY f 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 
  /PLOT MEANS 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC = SCHEFFE ALPHA(.05). 
 

Oneway 
 
 Notes 
 

Output Created 18-NOV-2007 15:55:51 
Comments   
Input Data D:\Disertasi\Bp. 

Terry\DataAnalisisOk.sav 
  Active Dataset DataSet1 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 

Data File 96 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

  Cases Used Statistics for each analysis are based 
on cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 

Syntax ONEWAY 
  GB BY f 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY 
  /PLOT MEANS 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC = SCHEFFE 
ALPHA(.05). 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:00.52 

  Processor Time 0:00:00.45 
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Rekapilasi Anava One Way untuk hipotesis 8,9,10,11 
 

DESKRIPTIF PENGURAIAN 
(DESCRIPTIVES) 

 

 
 
 
 
 ANAVA M1K1UB1 
 
Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 36.128 7 5.161 36.204 .000
Within Groups 12.545 88 .143    
Total 48.673 95     

 
 

 
 
 
 
 
 

 N Mean Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum MaximumLower 

Bound Upper Bound 

A1B1C1 12 7.0583 .36546 .10550 6.8261 7.2905 6.50 7.70
A1B1C2 12 8.1083 .33428 .09650 7.8959 8.3207 7.50 8.70
A1B2C1 12 7.6000 .43485 .12553 7.3237 7.8763 6.50 8.20
A1B2C2 12 8.3417 .33699 .09728 8.1276 8.5558 7.70 8.90
A2B1C1 12 7.6083 .19752 .05702 7.4828 7.7338 7.10 7.80
A2B1C2 12 8.3833 .29491 .08513 8.1960 8.5707 8.10 8.80
A2B2C1 12 7.8083 .45419 .13111 7.5198 8.0969 7.10 8.90
A2B2C2 12 9.2250 .51012 .14726 8.9009 9.5491 8.10 9.60
Total 96 8.0167 .71579 .07305 7.8716 8.1617 6.50 9.60
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PERBANDINGAN PERKALIAN 

(MULTIPLE COMPARISONS) 
 
Dependent Variable: Hasil Keterampilan Guling Belakang  
Scheffe  

(I) Gabungan 
Faktor 

(J) Gabungan 
Faktor 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

A1B1C1 A1B1C2 -1.05000(*) .15414 .000 -1.6432 -.4568 
  A1B2C1 -.54167 .15414 .105 -1.1348 .0515 
  A1B2C2 -1.28333(*) .15414 .000 -1.8765 -.6902 
  A2B1C1 -.55000 .15414 .093 -1.1432 .0432 
  A2B1C2 -1.32500(*) .15414 .000 -1.9182 -.7318 
  A2B2C1 -.75000(*) .15414 .003 -1.3432 -.1568 
  A2B2C2 -2.16667(*) .15414 .000 -2.7598 -1.5735 
A1B1C2 A1B1C1 1.05000(*) .15414 .000 .4568 1.6432 
  A1B2C1 .50833 .15414 .160 -.0848 1.1015 
  A1B2C2 -.23333 .15414 .940 -.8265 .3598 
  A2B1C1 .50000 .15414 .177 -.0932 1.0932 
  A2B1C2 -.27500 .15414 .864 -.8682 .3182 
  A2B2C1 .30000 .15414 .801 -.2932 .8932 
  A2B2C2 -1.11667(*) .15414 .000 -1.7098 -.5235 
A1B2C1 A1B1C1 .54167 .15414 .105 -.0515 1.1348 
  A1B1C2 -.50833 .15414 .160 -1.1015 .0848 
  A1B2C2 -.74167(*) .15414 .004 -1.3348 -.1485 
  A2B1C1 -.00833 .15414 1.000 -.6015 .5848 
  A2B1C2 -.78333(*) .15414 .002 -1.3765 -.1902 
  A2B2C1 -.20833 .15414 .967 -.8015 .3848 
  A2B2C2 -1.62500(*) .15414 .000 -2.2182 -1.0318 
A1B2C2 A1B1C1 1.28333(*) .15414 .000 .6902 1.8765 
  A1B1C2 .23333 .15414 .940 -.3598 .8265 
  A1B2C1 .74167(*) .15414 .004 .1485 1.3348 
  A2B1C1 .73333(*) .15414 .004 .1402 1.3265 
  A2B1C2 -.04167 .15414 1.000 -.6348 .5515 
  A2B2C1 .53333 .15414 .117 -.0598 1.1265 
  A2B2C2 -.88333(*) .15414 .000 -1.4765 -.2902 
A2B1C1 A1B1C1 .55000 .15414 .093 -.0432 1.1432 
  A1B1C2 -.50000 .15414 .177 -1.0932 .0932 
  A1B2C1 .00833 .15414 1.000 -.5848 .6015 
  A1B2C2 -.73333(*) .15414 .004 -1.3265 -.1402 
  A2B1C2 -.77500(*) .15414 .002 -1.3682 -.1818 
  A2B2C1 -.20000 .15414 .974 -.7932 .3932 
  A2B2C2 -1.61667(*) .15414 .000 -2.2098 -1.0235 
A2B1C2 A1B1C1 1.32500(*) .15414 .000 .7318 1.9182 
  A1B1C2 .27500 .15414 .864 -.3182 .8682 
  A1B2C1 .78333(*) .15414 .002 .1902 1.3765 
  A1B2C2 .04167 .15414 1.000 -.5515 .6348 
  A2B1C1 .77500(*) .15414 .002 .1818 1.3682 
  A2B2C1 .57500 .15414 .066 -.0182 1.1682 
  A2B2C2 -.84167(*) .15414 .000 -1.4348 -.2485 
A2B2C1 A1B1C1 .75000(*) .15414 .003 .1568 1.3432 
  A1B1C2 -.30000 .15414 .801 -.8932 .2932 
  A1B2C1 .20833 .15414 .967 -.3848 .8015 
  A1B2C2 -.53333 .15414 .117 -1.1265 .0598 
  A2B1C1 .20000 .15414 .974 -.3932 .7932 
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  A2B1C2 -.57500 .15414 .066 -1.1682 .0182 
  A2B2C2 -1.41667(*) .15414 .000 -2.0098 -.8235 
A2B2C2 A1B1C1 2.16667(*) .15414 .000 1.5735 2.7598 
  A1B1C2 1.11667(*) .15414 .000 .5235 1.7098 
  A1B2C1 1.62500(*) .15414 .000 1.0318 2.2182 
  A1B2C2 .88333(*) .15414 .000 .2902 1.4765 
  A2B1C1 1.61667(*) .15414 .000 1.0235 2.2098 
  A2B1C2 .84167(*) .15414 .000 .2485 1.4348 
  A2B2C1 1.41667(*) .15414 .000 .8235 2.0098 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
SUB-SUB SET HOMOGEN 
(HOMOGENEOUS SUBSETS) 
 Hasil Post Test Keterampilan Guling Belakang 
 
Scheffe  

Gabungan Faktor 
N Subset for alpha = .05 
1 2 3 4 1 

A1B1C1 12 7.0583     
A1B2C1 12 7.6000 7.6000    
A2B1C1 12 7.6083 7.6083    
A2B2C1 12  7.8083 7.8083  
A1B1C2 12  8.1083 8.1083  
A1B2C2 12   8.3417  
A2B1C2 12   8.3833  
A2B2C2 12     9.2250
Sig.  .093 .160 .066 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 

PERPASANGAN MEANS 
(MEANS PLOTS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gabungan Faktor
A2B2C2A2B2C1A2B1C2A2B1C1A1B2C2A1B2C1A1B1C2A1B1C1
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9.50

9.00

8.50

8.00

7.50
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HASIL UJI COBA TES INSTRUMEN GULING BELAKANG  
 Pelaksanaan  : Hari Selasa   
 Tanggal : 22 Agustus 2006  

 Sampel : Murid-murid Kelas 8 Putra  
    SMP Pax Christi Manado  
     

  PREDIKTOR  PREDIKTOR  PREDIKTOR  PREDIKTOR  
  I II III IV 
1 0.5 4.25 1.26 0.5 
2 0.5 4.00 1.5 1.0 
3 0.25 4.3 1.0 0.5 
4 0.45 4.05 1.5 1.0 
5 0.3 4.2 1.1 0.5 
6 0.45 3.95 1.6 1.0 
7 0.4 4.45 1.5 1.5 
8 0.4 3.75 1.2 0.5 
9 0.35 4.35 1.5 1.0 

10 0.45 4.4 1.0 1.5 
11 0.4 4.45 1.65 1.5 
12 0.4 4.2 1.5 1.5 
13 0.4 3.95 1.5 1.0 
14 0.4 4.01 1.7 1.0 
15 0.45 4.35 1.85 1.5 
16 0.5 4.00 1.5 0.75 
17 0.5 4.00 1.5 1.0 
18 0.4 4.00 1.5 1.5 
19 0.5 3.75 1.75 1.5 
20 0.5 4.5 1.75 1.5 
21 0.5 3.9 1.6 1.25 
22 0.5 4.25 1.25 0.75 
23 0.5 4.15 1.25 1.0 
24 0.5 4.5 1.75 1.5 
25 0.5 3.35 1.5 1.0 
26 0.5 4.45 1.3 1.0 
27 0.5 4.00 1.5 1.0 
28 0.5 4.00 1.25 1.0 
29 0.5 4.00 1.5 1.0 
30 0.4 4.5 2.0 1.5 
Keterangan :    

1. Prediktor I Sikap sempurna   

2. Prediktor II Guling ke belakang  

3. Prediktor III Pendaratan   

4. Prediktor IV Kembali ke sikap sempurna  

5. Kriteria : guling belakang   
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Lampiran 29 

PENGUJIAN VALIDITAS 
INSTRUMEN GULING BELAKANG  

DENGAN METODE WHERRY-DOOLITTLE 

Untuk menentukan validitas berdasarkan kriterion dan butir tes dalam instrumen 
guling belakang, maka dalam pengujian ini menggunakan cara mencari koefisien 
korelasi multiple antar butir tes dengan tata urutan analisis sebagai berikut :  
1. Tabel A dengan koefisien korelasi tunggal antara semua variabel. 
2. Tabel B dengan koefisien empat butir tes dan kriterion dengan tanda 

terbalik 
3. Tabel C dengan koefisien Z 
4. Tabel D dengan korelasi ganda dikoreksi 
5. Tabel E dengan pilihan variabel terpilih. 
Hasil analisis dihitung dengan menggunakan kalkulator merk Casio fx-3600P 
Dalam urutan analisis ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :  
1. Memasukkan angka dalam Tabel A dengan koefisien korelasi product moment 

antar semua prediktor dan kriterion. 
2. Memasukkan angka dalam Tabel B dengan koefisien empat butir tes dan 

kriterion dengan tanda terbalik. 
3. Memasukkan angka dalam Tabel C dalam lajur Z1 semua kolom dengan 

angka 1,000. 
4. Memasukkan angka dalam Tabel D lajur 0 pada kolom 3 dan 2 dengan angka 

1,000 dan kolom 3 dengan N = 30. 
5. Memasukkan angka dalam Tabel E dalam lajur a1 nomor tes yang diperoleh 

dari Tabel B baris V1 angka yang terbesar tanpa melihat tanda (+ atau -) untuk 
menyatakan validitas tes yang dipilih pertama. 

6. Memasukkan angka dalam Tabel E lajur b1 yang diambil dari Tabel A lajur-
lajur kriterion dengan tanda terbalik (+ atau -) yang berlawanan. 

7. Memasukkan angka dalam Tabel B lajur c1 sama halnya pada baris b1 dengan 
tanda terbalik (+ atau -) yang berlawanan. 

8. Memasukkan angka dalam Tabel B lajur V2 dengan rumus V2 = V1 (butir tes) 
+ b1 (kriterion) x c1 (butir tes). 

9. Memasukkan angka dalam Tabel C lajur Z2 dengan rumus hitungan : Z2 = Z1 
(butir tes) + b1 (butir tes) x c1 (butir tes). 

10. Memasukkan angka dalam Tabel D sesuai kolom-kolom dengan 
menggunakan rumus sama dengan yang tercantum diatas kolom masing-
masing. Dari kolom 7 dan 8 Tabel D yang dinyatakan dengan koefisien R  
adalah validitas butir tes. 

11. Untuk menetapkan butir tes berikutnya yang dianalisis validitasnya, diperoleh 
dari Tabel B lajur V2, adalah angka tinggi, tanpa melihat tanda (+ atau -). 

12. Memasukkan angka dalam Tabel B yaitu lajur a2, hitungan diperoleh dari 
Tabel B sesuai butir tes yang terpilih ke 2.  
Lajur b2 diperoleh dari perhitungan dengan rumus : 
b2 = a2 butir tes + (b1 butir tes x c1 butir terpilih. 
Lajur c2 diperoleh perhitungan dengan menggunakan rumus : 
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Lampiran 29 ( lanjutan ) 
 
c2 = b2 (butir tes) x (-1 : b2 butir terpilih) 

13. Dalam menentukan tingkat validitas butir tes berikutnya sesuai urutan maka 
langkahnya sama seperti urutan 8 sampai dengan 12 di atas. Apabila dalam 
Tabel D terdapat validitas tes yang terpilih masih akan meningkat besarnya 
dari pada butir tes terpilih sebelumnya, maka butir tes tersebut dapat 
digunakan dan dapat dianalisis selanjutnya. Sebaliknya jika koefisien validitas 
satu butir tes sudah tidak dapat lagi meningkat dari butir tes sebelumnya 
adalah pertanda bahwa butir tes tersebut tidak dapat dipakai dalam analisis 
selanjutnya. 

14. Hasil analisis instrumen guling belakang tersebut di atas menunjukkan bahwa 
keempat prediktor tersebut di atas dinyatakan valid dan reliabel untuk 
mengukur keterampilan guling belakang. 

 
 

BUTIR TES X1 X2 X3 X4

KRITERION 
(Y)
X1 0,025 0,403 0,182
X2 0,138 0,336
X3 0,39
X4

0,447 4,209 1,475 1,092
S 0,067 0,302 0,234 0,344

 KRITERION  :  1,806
S  KRITERION  :  0,237

TABEL A
KOEFISIEN KORELASI TUNGGAL ANTARA SEMUA VARIABEL 

0,284 0,572 0,578 0,431

X

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 
 

 

Lampiran 29 ( lanjutan ) 
 

LANGKAH 2

1
V1 -0,284
V2 -0,79
V3 -0,268
V4 -0,808

-0,572
0,719

-0,578

-1,537
-0,578
-0,431

42
BUTIR TES

3

TABEL B
KOEFISIEN EMPAT BUTIR TES DAN KRITERION 

DENGAN TANDA TERBALIK

KRITERION 

 

LANGKAH 3

1
Z1 1,000
Z2 0,919
Z3 -0,689
Z4 0,457

2
BUTIR TES

3

TABEL C
KOEFISIEN Z

-1,811
-0,814
1,000

4
1,000
0,673

1,000

KRITERION 
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LANGKAH 4

a b c d e f g

K² No

Test

0 1,000  N = 30

1 0,334 0,327 1,000 0,422 0,578 0,760 3

2 0,334 0,666 1,036 0,69 0,31 0,760 2

3 -0,638 1,304 1,074 1,400 -0,304 0,551 4

4 -1,063 2,364 1,115 -2,636 -1,636 1,279 1

KOLOM

m

TABEL D
KORELASI GANDA DIKOREKSI

( )²K1− R

²R²K

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

mN
1NK 2

mN
1N

−
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

m

2
m2

1m Z
VK

m

2
m

Z
.V

Lampiran 29 ( lanjutan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGKAH 5

Variabel
Dependen
(Terikat) 1 2 3 4

a1
b1 0,284 0,572 1,000 0,431 -0,378 1,909 3
c1 -0,284 -0,572 -1,000 -0,431 0,376 -1,911

a2 -0,284 -0,572 -0,431 -0,572 -1,859 2
b2 0,446 0,673 -0,819 0,788 1,088
c2 -0,663 -1,000 -1,217 -1,171 -4,051

a3 0,182 0,336 -1,000 -0,431 -0,913 4
b3 -0,468 0,189 -1,591 -1,87
c3 -1,000 -1,000 -2

a4 1,429 0,241 1,115 -2,636 -2,636 -2,487 1
b4
c4

(Variabel Bebas)
Variabel Independen 

TABEL E
PEMILIHAN VARIABEL TERPILIH

No. TesCek JumKriterion  
(-k)
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Lampiran 30 
Hasil Tes Instrumen Penelitian Kelentukan 

  Pelaksanaan :  Hari 
Rabu     

  Tanggal  :  23 Agustus 
2006    

  Sampel  :  Murid-murid Kelas 1 Putera SMP PAX 
CHRISTI Manado 

         

No 

TES I TES II 
 

Tester 
1  

Tester 2 Tester 
3 

Nilai 
Terbaik

Tester 
1 

Tester 
2 

Tester 
3 

Nilai 
Terbaik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1        
15.5  15.5 15.5 15.5 15.5 14.5 15.5 15.5

2        
15.0  15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

3        
15.5  15.5 15.0 15.5 16.0 16.0 16.0 16.0

4        
14.0  14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5

5        
15.5  15.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

6        
15.5  15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.0 15.5

7        
16.0  16.0 15.5 16.0 15.5 14.5 15.5 15.5

8        
15.5  15.0 15.5 15.5 15.0 15.0 14.5 15.0

9        
15.0  14.5 14.5 15.0 14.0 14.5 14.5 14.5

10        
14.5  14.0 14.5 14.5 14.0 14.0 14.0 14.0

11        
13.5  13.0 12.0 13.5 12.0 12.0 11.5 12.0

12        
12.0  11.5 12.0 12.0 11.5 10.0 11.5 11.5

13        
11.5  10.5 11.5 11.5 10.5 10.5 10.5 10.5

14        
12.0  12.0 11.5 12.0 11.5 12.0 12.0 12.0

15        
12.0  13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 13.0 13.5
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Lampiran 30 ( lanjutan ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 13.2 13.0 12.5              
13.5  13.0 13.0 13.0 13.0

17 13.0 13.0 13.0              
13.0  13.0 13.5 13.5 13.5

18 13.0 13.0 13.0              
13.0  13.0 13.0 13.0 13.0

19 11.0 11.0 11.0              
11.0  11.0 11.0 10.5 11.0

20 19.0 19.0 19.0              
19.0  18.5 18.5 19.0 19.0

21 18.0 17.5 17.5              
18.0  17.5 17.5 17.5 17.5

22 18.5 18.5 18.5              
18.5  17.5 18.5 17.5 18.5

23 16.5 16.5 16.5              
16.5  16.5 16.5 16.5 16.5

24 15.0 15.0 15.0              
15.0  15.0 15.0 15.0 15.0

25 15.5 15.5 15.5              
15.5  15.5 15.5 15.5 15.5

26 16.0 16.0 15.5              
16.0  16.0 15.5 16.0 16.0

27 17.0 16.5 17.0              
17.0  16.5 16.5 16.5 16.5

28 12.0 12.0 12.0              
12.0  12.0 12.0 12.0 12.0

29 15.0 14.5 15.0              
15.0  14.5 14.5 13.5 14.5

30 16.5 16.5 16.0              
16.5  16.5 16.5 16.0 16.5
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Lampiran 31 

UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 
KELENTUKAN  

    
TES I TES II   
15.5 15.5   
15.0 15.0   
15.5 16.0   
14.0 14.5   
15.5 15.5   
15.5 15.5   
16.0 15.5   
15.5 15.0   
15.0 14.5   
14.5 14.0   
13.5 12.0   
12.0 11.5   
11.5 10.5   
12.0 12.0   
13.0 13.5   
13.5 13.0   
13.0 13.5   
13.0 13.0   
11.0 11.0   
19.0 19.0   
18.0 17.5   
18.5 18.5   
16.5 16.5   
15.0 15.0   
15.5 15.5   
16.0 16.0   
17.0 16.5   
12.0 12.0   
15.0 14.5   
16.5 16.5   

r = 0,992351557   

    
Dengan menggunakan kalkulator Fx 3600pv didapat : 
r = 0,992351557, jadi koefisien korelasi sangat tinggi 
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Lampiran 32 

Tabel F 
 

 df F 
1 1 161.448 
2 2 18.513 
3 3 10.126 
4 4 7.709 
5 5 6.608 
6 6 5.987 
7 7 5.591 
8 8 5.318 
9 9 5.117 

10 10 4.965 
11 11 4.844 
12 12 4.747 
13 13 4.667 
14 14 4.600 
15 15 4.543 
16 16 4.494 
17 17 4.451 
18 18 4.414 
19 19 4.381 
20 20 4.351 
21 21 4.325 
22 22 4.301 
23 23 4.279 
24 24 4.260 
25 25 4.242 
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Gambar 1 

 Mean hasil guling belakang kelompok metode  
mengajar kombinasi 4 tahap dan 7 tahap. 

 
Profile Plots  

(Profil Pempasangan Berbagai Variabel) 
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Gambar 2 
 

Mean, Marginal dari Hasil Tes Guling Belakang 

Kelentukan
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Gambar 3 
 
 

Interaksi Metode kombinasi, Kelentukan  Umpan Balik 

A2: Kombinasi 4 tarafA1: Kombinasi 7 taraf
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Gambar 4 

Arahan Kepala SMP Pax Christi Manado 
S Wurangian, Amd, dilanjutkan dengan pengukuran kelentukan 
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Gambar 5 

Latihan pendahuluan, murid-murid  
melakukan Warming Up dan Stretching 
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Gambar 6 

Murid-murid melukan Stretching  
dalam latihan pendahuluan 
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Gambar 7 

Pelajaran inti, guling belakang Kelompok Eksperimen 
 M1, K1, UB1 dan Kelompok M1,K2,UB1 
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Gambar 8 

Pelajaran inti, guling belakang Kelompok Eksperimen  
M1, K1, UB2 dan Kelompok M1, K2, UB2 
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Gambar 9 

Pelajaran inti, guling belakang Kelompok Eksperimen  
M2, K1, UB1 dan Kelompok M2, K2, UB1 
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Gambar 10 

Pelajaran inti, guling belakang Kelompok Eksperimen  
M2, K1, UB2 dan Kelompok M2, K2, UB2 
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Gambar 11 

 Penutup, murid-murid melakukan  
Cooling Down (pendinginan) 
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Gambar 12 

Pelaksanaan Test Guling Belakang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 
 

 

Gambar 13  

Otot-otot punggung dan m.quardatus lumborum 
Sebagai ekstensor punggung (dilihat dari belakang) 

(Sumber Piscopo, J. and Baley, J. A. 1981, dalam Hardono, 1998 : 435) 
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Gambar 14 

Musculus gastronemius dan m soleus (otot-otot betis) 
Sebagai fleksor pergelangan kaki (sisi kiri, dilihat dari samping) 
(sumber : Hollinshead, W.H. 1959, dalam Hardono, 1998 : 437) 
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