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ABSTRAK  

 

Tugimin 2012, Upaya meningkatkan hasil belajar guling depan pada 
pembelajaran senam lantai melalui model permainan pada kelas V SD N 1 
Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 
dalam penelitian tindakan kelas ( PTK ).PJKR PGPJSD 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil 
belajar guling depan pada pembelajaran senam lantai guling depan pada siswa 
kelas V SD N 1 Mergasana melalui model permainan.meningkatnya hasil belajar 
dapat diukur dari hasil yang diperoleh dari siklus I dan siklus II. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas dengan kolaborasi 
antara peneliti dan guru. Subyek penelitian siswa kelas V SDN 1 Mergasana 
semester gasal tahun ajaran 2012 yang berjumlah 27 siswa. Model yang 
digunakan adalah macam-macam model permainan senam guling 
depan,diantaranya, permainan guling depan dengan awalan lari, permainan guling 
depan dengan melewati rintangan tali, permainan guling depan dengan awalan 
lompat dan permainan guling depan dengan awalan lompat kardus. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan proses belajar-mengajar guling depan 
meningkat dari siklus I dan siklus II, terbukti dari Siklus I rata-rata aktivitas siswa 
mencapai 48,75% dengan kriteria cukup, siklus II mencapai 72,5%  dengan 
kriteria baik. Siklus I keterampilan guru mencapai 57,5%  kriteria cukup, siklus II 
73,75% kriteria  baik.  
 Simpulan berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran senam guling depan melalui model permainan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa . Data awal yang diperoleh dari siklus I Rata-rata kelas adalah 
sebesar 66,66%  atau sebanyak 18 siswa yang memenuhi standar KKM sebesar 70 
sedangkan 9 siswa atau sebesar 33,33 % yang belum memenuhi KKM. Rata-rata 
nilai diakhir siklus II meningkat menjadi 24 atau sebesar 88,88% yang memenuhi 
KKM dan 3 siswa  atau sebesar 11,11 % dibawah KKM. 
 
Kata kunci : Guling depan, Model permainan , hasil belajar. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Motto 

Hidup itu adalah pilihan untuk mentukan keberhasilan masa depan  

Untuk itu tentukan pilihan  hidup kita dengan baik dan pertimbangan 

Agar kita tidak salah pilih dan menyesal dikemudian hari.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pelaksanaan kegiatan peserta didik didalam pembelajaran pendidikan 

jasmani dan olahraga merupakan proses belajar yang berkelanjutan dan tentunya 

usaha didalam belajar harus terus ditingkatkan untuk pencapaian keberhasilan 

dalam program tujuan pendidikan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia 

Indonesia. Untuk memperoleh keberhasilan tentunya harus didukung oleh banyak 

faktor  seperti tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, siswa dan 

lingkungan dimana proses belajar-mengajar berlangsung. Dalam kaitannya proses 

belajar-mengajar yang ada di masing-masing sekolah, dimana guru sebagai tenaga 

pengajar yang melaksanakan program pembelajaran ada yang berhasil dan ada 

yang belum berhasil didalam pencapaian tujuan dari pembelajaran, berhasil dalam 

artian guru didalam pelaksanaan pembelajaran dalam memberikan materi  

pelajaran kepada siswa berjalan efektif, dan belum berhasil dalam artian didalam 

pelaksanaan proses pembelajaran tidak berjalan efektif. 

Apakah yang menjadi penyebab kurang berhasil di dalam proses belajar 

mengajar, hal inilah yang harus menjadi perhatian untuk dipahami oleh guru 

sebagai tenaga pengajar, sebagai pelaksana proses pembelajaran persoalan-

persoalan yang timbul pada proses belajar biasanya  pada materi pelajaran yang 

sifatnya non permainan seperti materi pelajaran senam guling depan yang 

pelaksanaannya hanya melakukan guling depan, hal seperti inilah yang harus 
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diteliti oleh guru  sebagai tenaga pengajar, dimana guru sudah memberikan materi  

pelajaran senam guling depan sesuai kurikulum, tetapi didalam proses 

pembelajarannya  siswa tidak bersemangat, peran aktif siswa  sedikit, dimana 

kekurangan guru didalam proses pembelajaran biasanya pada salah satu pemilihan 

strategi pembelajaran yang tidak tepat, untuk itu strategi pembelajaran yang 

dipilih guru selayaknya didasari berbagai pertimbangan sesuai situasi, kondisi dan 

lingkungan yang akan dihadapinya. 

Menurut Kozma dan Gafur (1989 : 91) secara umum menjelaskan bahwa  

strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dipilih yang 

dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya 

tujuan pembelajaran  Menurut  Gerlac dan Ely ( 1980 : 57) menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya 

dijabarkan bahwa strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup dan urutan 

kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada 

peserta didik, strategi pembelajaran  merupakan cara-cara yang akan dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga 

akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan 

akan dikuasainya diakhir kegiatan belajarnya. Strategi pembelajaran yang akan 

dipilih dan digunakan guru bertitik tolak dari tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan  sejak awal agar diperoleh tahapan kegiatan pembelajaran yang 

berdaya dan berhasil guna, guru harus mampu menentukan strategi pembelajaran 

apa yang akan digunakan sejak awal pembelajaran.  
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Dari uraian diatas menjelaskan betapa pentingnya pemilihan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai keberhasilan didalam proses  

belajar-mengajar, pemilihan dan  penggunaan strategi pembelajaran tidak 

selamnya memperoleh keberhasilan untuk itu setelah guru memilih dan 

menggunakan strategi yang ada guru juga dituntut untuk kreatif mengembangkan 

strategi pembelajaran untuk mengantisipasi kemungkinan persoalan-persoalan 

yang timbul dalam proses belajar. 

Sehubungan dengan proses belajar-mengajar dalam pembelajaran senam 

guling depan yang ada di SD Negeri 1 mergasana pada siswa kelas v dalam 

pelaksanaannya belum berjalan efektif, karena  didalam menggunakan strategi 

pembelajaran hanya mengikuti materi yang ada tanpa ada penambahan dalam 

proses mengajar sehingga pembelajaran yang diharapkan belum tercapai, salah 

satunya hasil belajar siswa dalam  pembelajaran senam guling depan belum 

tercapai, karena sarana dan prasarana yang ada terbatas sehingga mempengaruhi 

aktivitas siswa dalam belajar, belum adanya penambahan  didalam penggunaan 

strategi pembelajaran pada penyajian materi yang ada  menjadi persoalan didalam 

proses pembelajaran senam guling depan, untuk itu masalah yang ada dalam 

kegiatan proses pembelajaran pada siswa sangat penting  untuk diperhatikan oleh 

guru. 

Didalam persoalan yang ada pada pembelajaran senam guling depan 

sangat penting untuk dicarikan solusinya karena apabila persoalan yang ada tidak 

dicarikan solusinya akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif, dan 

menyebabkan proses belajar guling depan kurang berhasil, tujuan pembelajaran 
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tidak terecapai dan hasil belajar tidak optimal, hal ini tentunya diperlukan suatu 

tindakan untuk dicarikan solusinya. Untuk itu penulis dengan melalui pendekatan 

model permainan mencoba mengatasi permasalahan  yang timbul dalam 

pembelajaran senam guling depan. Menurut bucher (1960:48) berpendapat bahwa 

permainan yang telah lama dikenal oleh anak-anak, orang tua, laki-laki maupun 

perempuan, mampu menggerakan untuk belatih, bergembira dan rileks. Permainan 

merupakan salah satu komponen pokok pada tiap program pendidikan jasmani, 

oleh sebab itu guru pendidikan jasmani harus mengenal secara mendalam tentang 

seluk beluk permainan. Dari uraian tersebut menjelaskan permainan dapat 

menggerakan untuk berlatih dengan rasa gembira, dalam kaitannya dengan siswa 

dalam belajar senam guling depan yang dalam belajarnya gerak belum sesuai yang 

diharapkan dengan mencoba melalui pendekatan model permainan diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar guling depan. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menggunakan model 

permainan sebagai salah satu  upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran senam guling depan disekolah dasar. Upaya tersebut 

direalisasikan melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Dengan Judul : Upaya 

meningkatkan hasil belajar guling depan pada pembelajaran senam lantai melalui 

model permainan pada siswa kelas V SD Negeri 1 Mergasana. 
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1.2.  Rumusan Masalah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah penggunaan model permainan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD N 1 Mergasana dalam pembelajaran 

senam lantai guling depan. 

1.3.  Tujuan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan penggunaan 

model permainan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD N 1 

Mergasana dalam pembelajaran senam lantai guling depan. 

1.4.  Manfaat Penelitian. 

1) Bagi guru, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu strategi 

pembelajaran untuk diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, hasil 

penelitian juga dapat dijadikan sebagai motivasi bagi guru untuk lebih kreatif 

dalam mengembangkan strategi pembelajaran.   

2) Bagi sekolah, dapat membantu meningkatkan perbaikan kualitas dalam proses 

pembelajaran disekolah. 

3) Bagi siswa, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar senam 

guling depan guna memperoleh hasil belajar  yang lebih baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan prilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting didalam perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan menguasai 

prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologi, konsep 

tentang belajar banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi. Gagne dan 

Berliner (1983:252). Menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah prilakunya karena hasil pengalaman. Morgan  (1986:140). 

Menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi 

karena hasil dari praktek atau pengalaman. Slavin (1994:152). Menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Menurut. Gagne (1977:3). Menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu dan perubahan prilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Dari keempat pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama, yaitu : 1). Belajar berkaitan dengan perubahan 

prilaku untuk mengukur apakah seseorang telah belajar, maka diperlukan 

perbandingan antara sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. Apabila 
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terjadi perbedaan prilaku, maka dapat disimpulkan seseorang telah belajar, prilaku 

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk prilaku tertentu, seperti menulis, 

membaca, berhitung yang dilakukan secara sendiri-sendiri, atau kombinasi dari 

pelbagai tindakan, seperti seorang guru yang menjelaskan materi pembelajaran. 

2). Perubahan prilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 3). 

Perubahan prilaku karena belajar bersifat relatif permanen, lamanya perubahan 

prilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk diukur. Ketika 

seseorng  membaca buku psikologi belajar, maka ia belajar sesuatu tentang 

psikologi belajar, namun demikian belajar dari buku merupakan bagian kecil dari 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupannya, oleh 

karena itu apabila seseorang mampu memahami proses belajar dan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dari belajar pada kehidupan nyata, maka ia akan 

mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Demikian juga  

jika seseorang memahami prinsip-prinsip belajar, maka akan mampu  mengubah 

prilaku  seperti yang diinginkannya. 

2.1.1. Tujuan Belajar. 

 Tujuan belajar adalah  ingin mendapatkan  pengetahuan, ketrampilan 

dan penanaman sikap  mental atau nilai-nilai. Pencapaian tujuan belajar berarti 

akan menghasilkan hasil belajar. Relevan dengan uraian mengenai tujuan belajar 

tersebut, hasil belajar ini meliputi : 

a) Hal ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif). 

b) Hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (afektif). 

c) Hal ihwal kelakuan, ketrampilan atau penampilan (psikomotorik). 
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2.3. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Udin S.Winataputra (2008: 18), arti dari pembelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan 

intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh karena pembelajaran 

merupakan sistematis dan sistematik untuk menganisiasi, memfasilitasi, dan 

meningkatkan proses belajar maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan 

jenis hakikat, dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Pembelajaran harus 

menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. 

Proses belajar terjadi juga dalam konteks interaksi sosial-budaya dalam 

lingkungan masyarakat. 

Sedangkan menurut Asep Herry Hernawan (2008 : 9.4) pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi yang bersifat timbal balik, 

baik antara guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa, untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Guru sebagai pengajar merupakan penyebab utama terjadinya proses 

pembelajaran siswa, meskipun tidak semua perbuatan belajar siswa merupakan 

akibat guru yang mengajar. Guru harus mampu menetapakan strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat mendorong terjadinya perbuatan belajar 

siswa yang aktif, produktif, dan efisien. Siswa sebagai peserta didik merupakan 

subjek utama dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pencapaian tujuan banyak 

tergantung kepada kesiapan dan cara belajar yang dilakukan siswa. Oleh karena 

itu, guru dalam mengajar harus memperhatikan kesiapan, tingkat kematangan, dan 

cara belajar siswa. 
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Tujuan pembelajaran merupakan rumusan perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya agar tampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar 

yang telah dilakukan. Menurut Bloom, dkk. tujuan pembelajaran dapat dipilah 

menjadi tujuan yang bersifat kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (keterampilan). Derajat pencapaian tujuan pembelajaran ini 

merupakan indikator kualitas pencapaian tujuan dan hasil perbuatan belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses komunikasi antara guru dan siswa, dan di dalam 

pelaksanaannya terdapat suatu proses yang tersusun secara sistematis yang 

dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu dan mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar yang didalamnya terdapat unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.4. Pengertian senam 

Senam dapat diartikan sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai  pada alat 

yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, kelincahan 

koordinasi, serta kontrol tubuh. Jadi fokusnya adalah tubuh, bukan alatnya, bukan 

pula pola-pola geraknya, karena gerak apapun yang digunakan, tujuan utamanya 

adalah peningkatan kualitas fisik serta penguasaan pengontrolannya. Peter H. 

Werner (1994). 

Imam hidayat (1995). Mencoba mendefinisikan  senam sebagai sesuatu 

latihan tubuh yang dipilih dan  dikonstruk  dengan sengaja dilakukan secara sadar 

dan terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran 



11 
 

 
 

jasmani mengembangkan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai mental 

spiritual. Mengingat begitu luasnya cakupan arti senam serta berbagai 

karakteristik geraknya, Imam Hidayat (1196) memberikan pedoman untuk 

memperjelas pengertian senam : Tumbling,  Calesthenic, Akrobatik = Senam. 

Maksudnya adalah, jika suatu kegiatan fisik mengandung salah satu  atau 

gabungan dari ketiga unsur diatas, kegiatan itu bisa dikelompokan sebagai senam. 

Apakah arti setiap unsur diatas ?  1). Calesthenic berasal dari kata yunani (Greka) 

yaitu kalos yang artinya indah dan setenos yang artinya kekuatan. Dengan begitu 

calesthenic bisa diartikan memperindah tubuh melalui latihan kekuatan. Maksud 

kalimat tersebut adalah suatu latihan tubuh (baik memakai alat maupun tanpa alat) 

untuk meningkatkan keindahan tubuh. Dalam bahasa inggris, calesthenic diartikan 

sebagai free execercises dan dalam bahasa jerman disebut frei ubungen. Lalu 

dalam bahasa Indonesia disebut apa ? latihan bebas ? Rasanya kurang tepat. 

Bagaimana kalau kita sebut saja kalestenik ? Akhirnya, kata kalestenik bisa kita 

artikan sebagai kegiatan atau latihan fisik untuk memelihara  atau menjaga 

kesegaran jasmani (senam pagi, senam kesegaran jasmani) meningkatkan 

kelentukan dan keluwesan (senam wanita) serta memelihara  teknik dasar dan 

keterampilan (misalnya untuk petinju atau pemain sepak bola). 2). Tumbling. 

Dalam pengertian sekarang, sebenarnya kata tumbling dan kata akrobatik sering 

dipertukaran, sehingga dianggap tidak ada perbedaan diantara keduannya. Padahal 

tumbling dan akrobatik memiliki arti ketangkasan dalam arti yang berbeda. 

Tumbling adalah gerak yang cepat  dan eksplosif  dan merupakan gerak yang pada 

umumnya dirangkaikan pada satu garis lurus. Adapun cirinya adalah : adanya 
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unsur melompat, melayang bebas diudara dan dilakukan dengan cepat. Contoh 

dari tumbling  adalah kip, handspring, atau salto. 

Tumbling berasal dari kata tombolon (bahasa italia), tommelen (belanda), 

tomber (perancis) yang artinya melompat disertai melenting dan berjungkir balik 

secara berirama. 3). Akrobatik. Sedangkan akrobatik biasa diartikan  sebagai 

keterampilan yang pada umumnya menonjolkan fleksibilitas gerak dan balancing 

(keseimbangan) dengan gerakan yang agak lambat. Contohnya adalah chestrol, 

walkover, backover, dsb. Jadi kalestenik, tumbling, dan akrobatik adalah unsur-

unsur dari latihan senam. 

2.4.1. Macam-macam senam. 

a) Senam sibuyung adalah senam bagi kanak-kanak yang pelaksanaannya 

didasarkan dengan perkembangan jiwa kanak-kanak, yang pelaksanaannya 

dengan menirukan gerakan hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. 

b) Senam Irama adalah  senam yang gerakannya dilakukan  berirama. Aip 

(1990:49) menyebutnya sebagai  perpaduan  antara berbagai gerakan dengan 

irama  yang mengiringinya. 

c) Senam dasar  menurut Aip Syarifudin (1990) mengutarakan bahwa  yang 

dimaksud   dengan senam dasar  adalah bentuk-bentuk gerakan  yang dilakukan 

untuk pembentukan tubuh, untuk membentuk kelentukan,  keseimbangan, 

kekuatan tubuh. 

d) Senam ketangkasan adalah senam yang dalam pelaksanaannya dilakukan 

dengan menggunakan keterpaduan koordinasi ketrampilan, kekuatan, 

kecepatan, ketepatan, kelentukan, keberanian dan kepercayaan diri.  
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2.4.2. Manfaat senam. 

Senam  yang dilakukan dengan cara yang benar dan teratur  dalam jangka 

waktu  yang cukup  antara lain memungkinkan untuk : 

a. Mempertahankan  dan meningkatkan taraf kesegaran  jasmani yang baik. 

b. Mengadakan koreksi  terhadap kekurang benaran sikap dan gerak. 

c. Membentuk sikap dan gerak. 

d. Membentuk kondisi fisik (semisal kekuatan otot, kelincahan, ketahanan, 

keluwesan, kecepatan). 

e. Membentuk berbagai sikap kejiwaan(semisal keberanian, kepercayaan diri, 

kesiapan diri, kesanggupan bekerjasama). 

f. Memberikan rangsangan bagi  pertumbuhan tubuh, khususnya bagi anak-anak. 

g. Memumpuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri  dan 

masyarakat. 

2.5. Pengertian Permainan 

Permainan merupakan kegiatan manusia yang berlawanan dengan kerja 

dengan kesungguhan hidup, tetapi permainan itu merupakan imbangan antara 

kerja dan istirahat, orang yang merasa penat, ia akan bermain untuk mengadakan 

pelepasan agar dapat mengembalikan kesegaran jasmani maupun rokhani 

(Schaller dan lazarus:1992:4). Permainan sebagai alat untuk mempelajari fungsi, 

rasa senang akan terdapat dalam segala macam jenis permainan, akan merupakan 

dorongan yang kuat untuk mempelajari sesuatu (Montessori). 
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Menurut Bigo, kohnstam dan palland (1950: 275-276) yang dikutip oleh 

sukintaka (1992: 5-6) ketiga pakar ini berpendapat bahwa  permainan mempunyai 

makna pendidikan dengan uraian  sebagai berikut : 

a) Permainan merupakan salah satu dari banyak  wahana untuk membawa anak 

kepada hidup bersama  atau bermasyarakat. Anak akan memahami dan 

menghargai dirinya atau temannya. Pada anak yang bermain, akan tumbuh rasa 

kebersamaan, yang sangat baik bagi pembentukan rasa sosialnya. 

b) Dalam permainan anak akan mengetahui akan kekuatannya, menguasai alat 

bermain, dan mengetahui sifat alat. 

c) Dalam permainan anak mempunyai suasana, yang tidak hanya menguatkan 

fantasinya saja, tetapi juga akan mengungkapkan semua sifat aslinya, dan 

pengungkapan itu dilakukan secara patuh dan sopan. Anak laki-laki dan 

perempuan yang berumur sama akan berbuat yang berbeda terhadap permainan 

yang sama (misalnya bermain dengan kubus atau boneka). 

d) Dalam permainan, anak mengungkapkan macam-macam emosinya dan sesuai 

yang diperolehnya saat itu jenis emosi itu di ungkapkannya, serta tidak 

mengarah pada prestasi. 

e) Dalam bermain anak akan dibawa kepada kesenangan, kegembiraan, dan 

kebahagiaan dalam dunia kehidupan anak semua situasi ini mempunyai makna 

wahana pendidikan. 

f) Permainan akan mendasari kerjasama, taat kepada peraturan permainan, 

pembinaan watak jujur dalam bermain dan suasana ini akan membentuk sifat “ 

fair play” (jujur, sifat kritis, atau baik). 
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g) Bahaya dalam bermain dapat saja timbul, dan keadaan ini akan banyak 

gunanya dalam hidup yang sesungguhnya. 

2.5.1. Macam-macam permainan. 

a) Permainan guling depan dengan awalan lari. 

b) Permainan guling depan dengan rintangan tali. 

c) Permainan guling depan dengan awalan lompat. 

d) Permainan guling depan dengan awalan lompat  kardus. 

2.5.2. Aturan permainan guling depan dengan awalan lari 

a) Anak satu kelas dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok A,B,C, dan 

D. Anak yang terdepan dari setiap kelompok siap untuk lari awalan guling 

depan. 

b) Setelah ada tanda berupa bunyi peluit, anak lari menuju matras untuk 

melakukan guling depan. 

c) Kegiatan ini dapat dilombakan antar kelompok. Pemenangnya adalah anak 

yang terbaik dan benar saat melakukan guling depan. 

2.5.3. Aturan permainan guling depan dengan rintangan tali 

a) Anak satu kelas dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan B. Anak 

yang terdepan dari setiap kelompok  siap untuk melakukan gerakan melewati 

rintangan tali untuk melakukan guling depan. 

b) Setelah ada tanda berupa peluit siswa  langsung melakukan gerakan melewati 

rintangan tali dilanjutkan guling depan. 
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c) Kegiatan ini dapat dilombakan antar kelompok. Pemenangnya adalah anak 

yang   benar saat melakukan guling depan dan tidak menyentuh tali rintangan. 

2.5.4. Aturan permainan guling depan dengan awalan lompat 

a) Anak satu kelas dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan B. Anak 

yang terdepan dari setiap kelompok  siap untuk melakukan gerakan melompat 

untuk melakukan guling depan. 

b) Setelah ada tanda berupa peluit siswa  langsung melakukan gerakan melompat  

dilanjutkan guling depan. 

c) Kegiatan ini dapat dilombakan antar kelompok. Pemenangnya adalah anak 

yang   benar saat melakukan gerakan guling depan.  

2.5.5. Aturan permainan guling depan dengan awalan lompat kardus 

a) Anak satu kelas dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok A, B, C, dan 

D. Anak yang terdepan dari setiap kelompok  siap untuk melakukan gerakan 

melompati kardus untuk melakukan guling depan. 

b) Setelah ada tanda berupa peluit siswa  langsung melakukan gerakan melompati 

kardus  dilanjutkan guling depan. 

c) Kegiatan ini dapat dilombakan antar kelompok. Pemenangnya adalah anak 

yang tidak menyentuh atau menggeser kardus dan  benar saat melakukan 

gerakan guling depan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Research), yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat 

(Wardhani, 2007:1.4). 

Desain yang digunakan didalam penilitian tindakan kelas ini adalah 

desain yang dikemukakakan oleh Arikunto. Menurut Arikunto (2009: 20), ada 

empat tahapan penting dalam penelitian tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Keempat tahapan dalam penelitian tindakan tersebut 

akan membentuk sebuah siklus, jadi satu siklus dimulai dari tahap perencanaan 

sampai dengan refleksi. Banyaknya siklus tergantung pada masih atau tidaknya 

tindakan tersebut diperlukan, selain itu juga tergantung pada permasalahan 

pembelajaran yang perlu dipecahkan.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan kegiatan 

yang sengaja dilaksanakan dalam sebuah kelas yang sama, dilakukan oleh guru 

secara kolaborasi dan bertujuan untuk memperbaiki keadaan ke arah yang lebih 

baik. Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi 

guru sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan penelitian tindakan 

kelas ini permasalahan yang dirasakan dan ditmukan oleh guru dan siswa dapat 
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dicarikan solusinya. Secara keseluruhan keempat tahapan dalam PTK ini 

membentuk suatu siklus PTK yang digambarkan dalam bentuk spiral. Untuk 

mengatasi masalah mungkin diperlukan lebih dari satu siklus, siklus tersebut 

saling terkait dan berkelanjutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Desain Penelitian Tindakan Kelas  

Suharsimi Arikunto, (2009: 16) 

Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan seperti 

dibawah ini : 

1. Perencanaan 

Dalam tahap ini,  peneliti menjelaskan mengenai apa, kapan, di mana, 

oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam tahap menyusun 

rancangan ini, peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi 

selama penelitian berlangsung.  
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan ini, dilakukan implementasi atau 

penerapan isi rancangan yang sudah sudah disusun dalam tahap perencanaan. 

Dalam hal ini, peneliti harus ingat dan selalu menaati apa yang sudah disusun 

pada tahap perencanaan. 

3. Pengamatan 

Pada bagian pengamatan, dilakukan perekaman data yang meliputi proses 

dan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukannya pengamatan adalah 

untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan 

landasan dalam melakukan refleksi. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan setelah peneliti selesai melakukan 

tindakan dan dilakukan bersama dengan observer. Pada bagian refleksi dilakukan 

analisis data mengenai proses, masalah, dan hambatan yang dijumpai. Kemudian 

dilanjutkan dengan refleksi terhadap dampak pelaksanaan tindakan yang 

dilaksanakan. 

3.2. Subyek penelitian. 

Sebagai subyek yang diteliti  adalah dari siswa kelas V SDN 1 

Mergasana dengan jumlah total 27 orang  yang terdiri atas 13 orang siswa laki-

laki dan 14 orang siswa perempuan. 
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3.3. Obyek penelitian.  

Belum tercapainya hasil belajar siswa  dalam pembelajaran senam  

guling depan. 

3.4. Waktu penelitian  

Penelitian dilaksanakan melalui dua siklus :  

a. Siklus I  : 13/7/2012 

b. Siklus II : 19/7/2012 

3.5. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian  tindakan kelas dilaksanakan  di SDN 1 Mergasana 

Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dari data kuantitatif. 

Dikumpulkan dengan cara melakukan tes praktek (unjuk kerja) yang 

diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran. 

b. Dari data kualitatif. 

Dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan  atau observasi  

terhadap pelaksanaan tindakan dengan mengamati aktivitas  siswa dan guru. 

3.7. Instrumen pengumpulan data.  

a. Instrumen Tes.  

Tes merupakan  suatu alat atau prosedur  yang digunakan untuk 

mengetahui   atau mengukur  sesuatu dalam suasana dengan cara  dan aturan-

aturan  yang sudah ditentukan (suharsimi arikunto:1995:51). 

17 
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Tabel 1. Lembar pedoman penilaian tes praktek (unjuk kerja) 

NO Nama L/P Aspek yang dinilai Jumlah Skor T/B 
   S.A S.M S.AK  1 2 3 4  

  
 

        
 

 

Keterangan : 1. Kurang 

  2. Cukup 

  3. Baik 

  4. Sangat baik 

b. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung untuk    

mendapatkan data proses belajar siwa selama pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan  oleh guru atau peneliti. 

Tabel 2. Lembar observasi terhadap kegiatan guru 

 

NO Aspek yang diamati Skor 

1 Menyapaikan materi senam guling depan 1 2 3 4 

2 
Menyampaikan tahapan senam guling 

depan 
    

3 
Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 
    

4 
Guru memberikan contoh gerakan guling 

depan 
    

5 
Guru menugaskan siswa belajar senam 

guling depan 
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6 
Guru memberikan motivasi kepada setiap 

siswa 
    

7 
Guru memberikan kesempatan yang luas 

kepada siswa 
    

8 Guru membantu siswa yang belum bisa     

9 
Guru membetulkan siswa yang belum 

sempurna 
    

10 
Guru dengan sabar memberi bantuan 

kepada siswa 
    

 

Tabel 3. Lembar observasi terhadap kegiatan siswa. 

 

NO Aspek yang diamati Skor 

1 Siswa mendengarkan penjelasan guru 1 2 3 4 

2 
Siswa memperhatikan contoh tahapan 

senam guling depan     

3 Siswa membebentuk beberapa kelompok     

4 
Siswa memperhatikan contoh gerakan 

senam guling depan     

5 
Siswa mengikuti pembelajaran dengan 

teratur     

6 
Siswa melakukan guling depan penuh 

semangat     

7 
Siswa aktif mengikuti pembelajaran 

guling depan     

8 Siswa memanfaatkan sarana yang ada     

9 
Siswa melakukan permainan guling 

depan      
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10 
Siswa termotivasi dalam belajar senam 

guling depan     

 

Keterangan : 1. Kurang 

  2. Cukup 

  3. Baik 

  4. Sangat baik 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti otentik pelaksanaan tindakan 

kelas. Berupa foto-foto dan vidio kegiatan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

3.8. Analisis data  

Data dalam penelitian ini berupa data-data dalam bentuk lembar 

observasi untuk guru dan siswa, dan tes hasil belajar. Data yang sudah diperoleh 

kemudian dipaparkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Menurut Daryanto (2011 : 191-192) deskriptif kualitatif yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai 

siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam menentukan tingkat 

keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar dilakukan dengan cara 
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memberikan evaluasi pada setiap akhir siklus. Analisis dihitung dengan 

menggunakan statistik sederhana yaitu : 

a) Ketuntasan Belajar Secara Individual 

 

P = ∑ S    
∑ S  

 x 100% 

Keterangan : P  = Persentase ketuntasan belajar 

   ∑ = Jumlah 

b) Ketuntasan Belajar Secara Klasikal. 

 

P = ∑    
∑  x 100% 

Keterangan : P  = Persentase ketuntasan belajar 

   ∑ = Jumlah 

3.9. Rencana  Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan model yang didasarkan atas konsep 

pokok bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga 

menunjukkan langkah satu putaran siklus. Adapun proses pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan merupakan suatu tindakan yang dikerjakan sebelum 

pelaksanaan penelitian guna menyusun mengenai hal-hal apa sajakah yang 

harus dilakukan didalam suatu penelitian. Pada tahap perencanaan ini, peneliti 
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meminta teman sejawat yang untuk membantu sebagai kolabolator selama 

tindakan berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan  sebagai berikut :  

a) Peneliti bersama observer, mengidentifikasi masalah pembelajaran penjas 

yang terjadi. 

b) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang materi yang 

akan diajarkan sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian. 

c) Mempersiapkan materi pelajaran serta fasilitas dan sarana yang mendukung 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

d) Menyusun lembar observasi yang terdiri dari lembar observasi untuk guru 

dan lembar observasi untuk siswa untuk mengetahui kondisi 

berlangsungnya proses pembelajaran. 

e) Menyusun alat evaluasi, dan tes. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran guling depan sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan tindakan dimulai 

dengan persiapan sebelum kegiatan dimulai, yaitu saat guru mengkondisikan 

siswa agar siap mengikuti pembelajaran, mengabsen siswa, dan memberikan 

pemanasan. Kegiatan inti dilakukan dengan memberi materi  melalui 

permainan guling depan dengan awalan lari dan permainan guling depan 

dengan rintangan tali  dengan formasi berbanjar, serta pembelajaran teknik 
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guling depan. Kegiatan akhir mengadakan tes evaluasi tahapan-tahapan guling 

depan. Kemudian ditutup dengan pendinginan dan dibubarkan. 

c. Pengamatan  

Pengamatan dilakukan dalam keseluruhan pembelajaran dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Pada tahap ini peneliti mencatat hal-hal yang muncul 

akibat adanya tindakan. Hasil observasi kemudian  dijadikan sebagai awal 

dalam kegiatan refleksi. Proses pengamatan dilakukan terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan guru dan aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

d. Refleksi 

Pada bagian refleksi di lakukan analisis data mengenai proses, masalah, 

kekurangan yang dijumpai. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap 

dampak pelaksanaan tindakan yang sudah dilaksanakan, dan mengetahui 

keefektifan penggunaan pendekatan permainan  pada pembelajaran senam 

guling depan, serta mengetahui perubahan sikap siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, 

apakah telah terjadi peningkatan atau belum. Setelah itu disimpulkan untuk 

melakukan tindakan selanjutnya. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan tindakan dari 

siklus I. Hasil refleksi dari siklus I merupakan pedoman untuk tindakan pada 
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siklus II. Peneliti melakukan penyempurnaan dan merencanakan seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I. melakukan tindakan pada siklus II 

yaitu : 

1) Identifikasi hal hal yang memerlukan perbaikan berdasarkan observasi pada 

siklus I. 

2) Menentukan langkah langkah perbaikan yang ditentukan dalam RPP dengan 

metode bermain. 

3) Menyiapkan materi pelajaran. 

4) Menyusun pedoman pengamatan pembelajaran. 

5) Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I, kekurangan dan  

kelemahan yang menjadi hambatan dalam siklus I diperbaiki pada siklus II. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran senam guling depan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan tindakan 

dimulai dengan persiapan sebelum kegiatan dimulai, yaitu saat guru 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran, mengabsen 

siswa, dan memberikan pemanasan. Mengulas kembali materi yang telah 

disampaikan. Kegiatan inti dilakukan dengan memberi latihan guling depan  

melalui permainan guling depan dengan awalan lompat dan permainan guling 

depan dengan awalan lompat kardus  dengan formasi berbanjar, serta 

pembelajaran teknik guling depan. Kegiatan akhir mengadakan tes evaluasi 

tahapan-tahapan guling depan. Kemudian ditutup dengan pendinginan dan 

siswa di dibubarkan. 
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c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan dalam keseluruhan pembelajaran dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Pada tahap ini peneliti mencatat hal-hal yang muncul 

akibat adanya tindakan. Hasil observasi kemudian akan dijadikan awal dalam 

kegiatan refleksi. Proses pengamatan dilakukan terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan guru dan aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini diawali dengan diskusi antara pelaksana tindakan dengan 

kolaborator untuk membahas tentang hasil observasi dan tes siswa pada siklus 

II. Kegiatan ini untuk menemukan   kekurangan dan kelebihan pada 

pelaksanaan siklus II. Dalam siklus II ini diharapkan permasalahan yang 

dihadapi dapat di pecahkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar, aktivitas belajar siswa meningkat, dan kemampuan siswa juga 

meningkat, dan tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai sesuai 

yang diharapkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas  pembelajaran 

senam guling depan melalui model permainan pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Mergasana, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini 

dilaksanakan di SD Negeri 1 Mergasana, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2012. Data penelitian yang diperoleh adalah data hasil belajar 

siswa, data hasil observasi siswa atau hasil pengamatan. Data hasil belajar siswa 

tersebut disajikan dalam dua  siklus sebagai berikut: 

4.1.1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari jumat  tanggal 13 Juli 2012 jam pelajaran 

pertama dan kedua. Materi permainan senam guling depan dengan awalan lari, 

permainan guling depan dengan rintangan tali. 

a. Perencanaan 

1. Guru menyiapkan materi senam guling depan. 

2. Guru menyediakan alat untuk proses belajar senam guling depan. 

1.3. Guru merancang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

4. Observer menyiapkan lembar observasi untuk mengamati  proses kegiatan 

belajar berlangsung. 
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5. Siswa melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan  media yang 

ada. 

6. Guru menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan senam. 

2.7. Guru mempersiapkan lembar penilaian tes praktek. 

b. Pelaksanaan  Tindakan 

Pra Kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan peralatan pembelajaran 

yang akan digunakan. 

Kegiatan awal ( 10 menit ) 

Membariskan siswa, memimpin doa, mengabsen kehadiran siswa 

melakukan apersepsi dan memimpin pemanasan dengan gerakan statis dan 

dinamis, serta melakukan gerakan lari ditempat. 

Kegiatan inti ( 50 menit ) 

1. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan  diajarkan. 

3. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

4. Guru  menjelaskan tahapan-tahapan gerakan guling depan. 

5. Guru menjelaskan tehnik gerakan guling depan yang benar. 

6. Guru menyampaikan materi permainan guling depan dengan awalan lari. 

7. Guru menyampaikan aturan permainan guling depan dengan melewati 

rintangan tali. 

8. Guru menugaskan siswa untuk melakukan permianan guling depan dengan 

awalan lari  dan permainan guling depan melewati rintangan tali. 
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9. Guru memberikan motivasi, semangat kepada siswa dengan  tepuk tangan, 

pujian dan senyuman. 

10.Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesuliatan.  

11.Guru membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa atas materi yang telah 

disampaikan. 

Kegiatan akhir ( 10 menit ) 

Guru memberikan tes praktek senam guling depan. 

Memimpin gerakan pendinginan, memberikan koreksi dan melakukan tanya 

jawab, memimpin berdoa dan membubarkan siswa. 

c. Observasi 

1. Pengamatan terhadap aktivitas guru siklus I 

Pengamatan terhadap aktivitas guru selama proses pembelajaran 

berlangsung dilapangan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat skor yang diperoleh dari jumlah aspek yang dinilai pada lembar 

observasi adalah sebesar 24 dan 22 poin. Hal ini berarti proses pembelajaran 

yang berlangsung cukup baik. Berdasarkan data hasil observasi dilakukan 

untuk melihat secara langsung  bagaimana aktivitas guru selama  pelaksanaan 

proses pembelajaran senam guling depan melalui permainan yaitu masih 

terdapat kekurangan, guru masih kurang dalam memberikan motivasi, guru 

masih kurang dalam membagi kelompok, guru masih kurang dalam mengatur 

formasi tempat permainan, dari jumlah skor yang diperoleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung adalah 23 poin, hal ini berarti kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses kegiatan mengajar cukup baik.  
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Tabel 4.1 Hasil Pengamatan atau Observasi terhadap Guru 

 

NO 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

 

SKOR 

  P1 P2 

1 Menyapaikan materi senam guling depan 2 2 

2 Menyampaikan tahapan senam guling depan 2 2 

3 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 2 1 

4 Guru memberikan contoh gerakan guling depan 2 2 

5 
Guru menugaskan siswa belajar senam guling 

depan 
2 2 

6 Guru memberikan motivasi kepada setiap siswa 2 2 

7 
Guru memberikan kesempatan yang luas kepada 

siswa 
3 2 

8 Guru membantu siswa yang belum bisa 3 3 

9 Guru membetulkan siswa yang belum sempurna 3 3 

10 Guru dengan sabar memberi bantuan kepada siswa 3 3 

 Jumlah Skor 24 22 

 Rata-rata 23 

 

Kriteria Keberhasilan =   
   

  100%    

Kriteria Keberhasilan =   100% 

Kriteria Keberhasilan =   100% 
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Kriteria Keberhasilan = 60 % 

Kriteria Keberhasilan = 55 % 

2. Pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus I 

Pengamatan dilakukan dengan melibatkan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dilapangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat skor yang diperoleh dari jumlah aspek yang dinilai 

pada lembar observasi adalah sebesar 19 dan 20 poin.hal ini berarti proses 

pembelajaran  yang berlangsung cukup baik. 

Berdasarkan data hasil observasi dilakukan untuk melihat secara 

langsung bagaimana aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran senam 

guling depan melalui permainan, yaitu  masih terdapat siswa yang kurang aktif 

dalam proses belajar. Beberapa diantara mereka ada yang tidak bersemangat, 

kurang aktif bergerak. 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Siswa 

 

NO 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

 

SKOR 

  P1 P2 

1 Siswa mendengarkan penjelasan guru 1 1 

2 
Siswa memperhatikan contoh tahapan senam guling 

depan 
2 2 

3 Siswa membebentuk beberapa kelompok 2 2 

4 Siswa memperhatikan contoh gerakan senam guling 1 2 
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depan 

5 Siswa mengikuti pembelajaran dengan teratur 2 2 

6 Siswa melakukan guling depan penuh semangat 2 2 

7 Siswa aktif mengikuti pembelajaran guling depan 1 1 

8 Siswa memanfaatkan sarana yang ada 3 3 

9 Siswa melakukan permainan guling depan  3 3 

10 
Siswa termotivasi dalam belajar senam guling 

depan 
2 2 

 Jumlah Skor 19 20 

 Rata-rata 19,5 

 

Kriteria Keberhasilan =   
   

  100%    

Kriteria Keberhasilan =   100% 

Kriteria Keberhasilan =   100% 

Kriteria Keberhasilan = 47,5 % 

Kriteria Keberhasilan = 50 % 

3. Nilai hasil tes siklus I 

Pada akhir pertemuan pertama peneliti melaksanakan evaluasi siklus 

pertama.Dari hasil evaluasi yang diperoleh secara umum siswa cukup baik 

dalam proses pembelajaran. Hal ini  tampak dari analisis hasil tes  yang telah 

dilakukan setelah akhir pelaksanaan siklus pertama. Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan tes secara individual mendapat nilai rata-rata 70 (diatas yang 
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menjadi kriteria keberhasilan mengacu pada kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) dalam penelitian tindakan kelas. Hasil tes yang dilakukan setelah akhir 

pelaksanaan siklus I dapat dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel 4.3  hasil tes belajar siswa siklus I 

Jumlah 1830 

Nilai rata-rata 67 

Nilai tertinggi 80 

Nilai terendah 60 

Kriteria Ketutasan Minimal 70 

 

d. Refleksi siklus I  

Dalam kegiatan refleksi pertemuan ke-I dilaksanakan dengan cara 

sharing dengan teman sejawat tentang pelaksanaan jalannya proses pembelajaran  

yang telah dilaksanakan dalam pertemuan ke-I, hasilnya sebagai berikut : Selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung diperoleh informasi dari hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh pengamat adalah sebagai berikut : 

1) Dalam menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran kurang sehingga dalam 

menentukan alokasi waktu menjadi kurang tepat. 

2) Guru kurang mampu memberi motivasi pada siswanya, sehingga siswa 

cenderung bermain semaunya sendiri dan kurang semangat. 

3) Guru kurang baik dalam menyampaikan materi pembelajaran dan kurang 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 
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4) Guru kurang mampu mengkondisikan kelas dengan baik, sehingga siswa 

kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. 

5) Guru kurang mampu menutup pembelajaran dengan baik, sehingga siswa 

cenderung membubarkan sendiri. 

a. Refisi  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus ini masih terdapat  

kekurangan, sehingga perlu adanya perbaikan untuk dilaksanakan pada tahap 

berikutnya. Adapun perbaikan yang hendak di lakukan seorang guru diantaranya 

yaitu : 

1) Guru perlu lebih terampil dalam menyiapkan sarana prasana sebelum 

pembelajaran dilaksanakan, menentukan alokasi waktu, menutup 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat sesuai dengan RPP yang 

telah disusun. 

2) Guru perlu meningkatkan keaktifan dalam mengajar, lebih memahami cara 

penyampaian materi yang benar dan jelas agar siswa dapat paham tentang 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, mengkondisikan kelas dengan baik 

yaitu dengan cara melakukan teguran-teguran pada siswa tidak memperhatikan 

penjelasan guru. 

3) Memberikan materi pembelajaran secara tahap demi tahap supaya siswa dapat 

memahami materi dengan baik. 

4) Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga 

siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 
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4.1.2. Siklus II  

Siklus I dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 Juli 2012 jam pelajaran 

pertama dan kedua.Materi permainan senam guling depan dengan awalan lompat, 

permainan guling depan dengan awalan lompat kardus. 

a. Perencanaan 

1. Guru menyiapkan materi senam guling depan. 

2. Guru menyediakan alat untuk proses belajar senam guling depan. 

3. Guru merancang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai 

pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Observer menyiapkan lembar observasi untuk mengamati  proses kegiatan 

belajar berlangsung. 

5. Siswa melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan  media yang 

ada. 

6. Guru menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan senam. 

7.  Guru mempersiapkan lembar penilaian tes praktek. 

b. Pelaksanaan  Tindakan 

Pra Kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan peralatan pembelajaran 

yang akan digunakan. 

Kegiatan awal ( 10 menit ). 
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Membariskan siswa, memimpin doa, mengabsen kehadiran siswa 

melakukan apersepsi dan memimpin pemanasan dengan gerakan statis dan 

dinamis, serta melakukan gerakan lari ditempat. 

Kegiatan inti ( 50 menit ). 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan  diajarkan. 

3. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

4. Guru  menjelaskan tahapan-tahapan permainan guling depan. 

5. Guru menjelaskan tehnik gerakan guling depan yang benar. 

6. Guru menyampaikan materi permainan guling depan dengan awalan lompat. 

7. Guru menyampaikan permainan guling depan dengan awalan lompat kardus. 

8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

9. Guru menugaskan siswa untuk melakukan permianan guling depan dengan 

awalan lompat dan permainan lompat kardus. 

10. Guru memberikan motivasi pada siswa dengan  tepuk tangan,pujian dan 

acungan tangan. 

11. Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesuliatan.  

Guru membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa atas materi yang telah 

disampaikan.  

Kegiatan akhir ( 10 menit ).  

Guru memberikan tes praktek senam guling depan. Memimpin gerakan 

pendinginan, memberikan koreksi dan melakukan tanya jawab, memimpin berdoa 

dan membubarkan siswa. 
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c. Observasi 

1. Pengamatan terhadap aktivitas guru siklus II 

Pengamatan terhadap aktivitas guru selama proses pembelajaran 

berlangsung dilapangan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat skor yang diperoleh dari jumlah aspek yang dinilai pada lembar 

observasi siklus II adalah sebesar 29,5 poin. Hal ini berarti proses 

pembelajaran yang berlangsung baik. 

Berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan untuk melihat secara 

langsung  bagaimana aktivitas guru selama  pelaksanaan proses pembelajaran 

senam guling depan melalui permainan yaitu sudah berjalan lebih aktif, guru 

memberikan motivasi lebih, guru menambah jumlah kelompok, guru  mengatur 

formasi  tempat permainan jauh lebih baik,dari jumlah skor yang diperoleh 

guru selama proses pembelajaran berlangsung adalah 29 dan 30 poin, hal ini 

berarti kemampuan guru dalam melaksanakan proses kegiatan mengajar 

meningkat dan lebih baik. 

Tabel 4.4 Hasil Observasi atau pengamatan terhadap Guru 

 

NO 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

 

SKOR 

  P1 P2 

1 Menyapaikan materi senam guling depan 3 3 

2 Menyampaikan tahapan senam guling depan 3 3 

3 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 3 3 
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4 Guru memberikan contoh gerakan guling depan 3 3 

5 
Guru menugaskan siswa belajar senam guling 

depan 
3 3 

6 Guru memberikan motivasi kepada setiap siswa 3 3 

7 
Guru memberikan kesempatan yang luas kepada 

siswa 
2 3 

8 Guru membantu siswa yang belum bias 3 3 

9 Guru membetulkan siswa yang belum sempurna 3 3 

10 Guru dengan sabar memberi bantuan kepada siswa 3 3 

 Jumlah Skor 29 30 

 Rata-rata 29,5 

 

Kriteria Keberhasilan =   
   

  100%    

Kriteria Keberhasilan =   100% 

Kriteria Keberhasilan =   100% 

Kriteria Keberhasilan = 72,5 % 

Kriteria Keberhasilan = 75 % 

2. Pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus II 

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar dilapangan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dengan teman 

sejawat terhadap aktivitas siswa yaitu suasana belajar mengajar semakin aktif. 
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Siswa terlihat lebih bersemangat  dalam  mengikuti pembelajaran. Siswa lebih 

aktif bergerak dalam permainan senam guling depan. 

Skor yang diperoleh dari lembar observasi yang diaksanakan pada proses 

belajar mengajar berlangsung adalah sebesar 28 dan 30 hal ini menunjukan 

proses belajar mengajar berlangsung aktif dan menarik perhatian siswa. 

Peningkatan yang ditunjukan dari meningkatnya skor observasi yang telah 

dilaksanakan selama proses pembelajaran menjadi dasar bagi peneliti untuk 

melaksanakan evaluasi siklus II diakhir pertemuan kedua. 

Tabel 4.5 Hasil Observasi terhadap Siswa 

 

NO 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

 

SKOR 

  P1 P2 

1 Siswa mendengarkan penjelasan guru 2 3 

2 
Siswa memperhatikan contoh tahapan senam guling 

depan 
3 3 

3 Siswa membebentuk beberapa kelompok 3 3 

4 
Siswa memperhatikan contoh gerakan senam guling 

depan 
3 3 

5 Siswa mengikuti pembelajaran dengan teratur 3 3 

6 Siswa melakukan guling depan penuh semangat 3 3 

7 Siswa aktif mengikuti pembelajaran guling depan 2 3 

8 Siswa memanfaatkan sarana yang ada 3 3 

9 Siswa melakukan permainan guling depan  3 3 
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10 
Siswa termotivasi dalam belajar senam guling 

depan 
3 3 

 Jumlah Skor 28 30 

 Rata-rata 29 

 

Kriteria Keberhasilan =   
   

  100%    

Kriteria Keberhasilan =   100% 

Kriteria Keberhasilan =   100% 

Kriteria Keberhasilan = 70 % 

Kriteria Keberhasilan = 75 % 

a. Nilai hasil tes praktek siklus II 

Pada akhir pertemuan kedua peneliti melaksanakan evaluasi siklus II. 

Dari hasil evaluasi yang diperoleh secara umum siswa mengalami peningkatan 

hasil belajar. Hal ini tampak dari analisa hasil tes yang telah dilakukan setelah 

akhir pelaksanaan siklus II. Kemampuan siswa dalam melaksanakan tes secara 

individual mendapat nilai rata-rata 80 (diatas 70 Yang menjadi kriteria 

keberhasilan yang mengacu pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam 

penelitian tindakan kelas. Hasil tes yang dilakukan setelah akhir pelaksanaan 

siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.6 Hasil tes belajar siswa  siklus II 

Jumlah 2050 

Nilai rata-rata 76 

Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 60 

Kriteria Ketuntasan minimal 70 

 

a.b. Refleksi siklus II  

Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat adalah sebagai berikut : 

1) Selama proses pembelajaran guru telah melaksanakan pembelajaran dengan 

baik. Meskipun ada beberapa aspek masih belum sempurna, tetapi prosentase 

pelaksanaannya untuk masing-masing aspek lebih baik. 

2) Guru lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran sehingga keaktifan siswa 

dalam mengikuti kegiatan lebih aktif dan maksimal. 

3) Keaktifan siswa dalam melakukan permainan semakin meningkat, kerjasama 

antar teman meningkat, sehingga semua siswa termotivasi untuk menjadi yang 

terbaik. 

4) Siswa mampu memahami dan memperagakan tahapan gerakan guling depan 

dengan baik meskipun belum maksimal. 

5) Kekurangan pada siklus 1 sudah mengalami perbaikan dan peningkatan 

sehingga menjadi lebih baik. 

6) Hasil belajar siswa pada siklus kedua telah mencapai ketuntasan minimal. 



44 
 

 
 

b.c. Refisi  

Pada siklus II guru telah melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran permainan guling depan guna meningkatkan 

pembelajaran guling depan memiliki dampak yang positif bagi siswa terbukti dari 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. bahwa siswa sangat termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran. Maka dari itu tidak perlu dilakukan revisi terlalu banyak, 

akan tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah  

mengoptimalkan dan mempertahankan  apa yang telah ada dengan tujuan agar 

pada pelaksanan kegiatan belajar mengajar selanjutnya akan lebih baik lagi. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1. Aktivitas guru dalam proses mengajar 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas guru selama proses 

pembelajaran telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal ini terlihat dari 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan.  Peningkatan hasil pembelajaran menunjukkan seberapa 

besar peran guru dalam mengelola pembelajaran. Dengan demikian guru dapat 

dikatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar guling depan melalui model 

permainan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada penilaian yang diberikan oleh 

pengamat pada setiap siklusnya melalui observasi pada proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata dari kedua pengamat yaitu 23 atau 

sebanyak 57,5 % dengan kriteria pembelajaran berlangsung cukup baik. Pada 

siklus II diperoleh nilai rata-rata dari kedua pengamat yaitu 29,5 atau sebanyak 
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73,75% dengan kriteria pembelajaran berlangsung  baik. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus yang kedua mengalami peningkatan sehingga 

dapat mencapai standar klasikal minimal yang telah ditentukan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kedua pengamat peningkatan 

keberhasilan guru dalam mengajar dapat dilihat pada diagram 1. 

Diagram 1. Data Hasil Observasi Guru dalam Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Aktifitas Siswa dalam Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data kemampuan siswa dalam pembelajaran senam 

guling depan melalui permainan senam gulig depan yang di peroleh berdasarkan 

hasil observasi dari kedua siklus mengalami peningkatan. Hal ini memiliki 

dampak yang positif bagi siswa yaitu meningkatnya kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik secara keseluruhan. 
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Peningkatan tersebut dapat dilihat pada penilaian yang diberikan oleh 

pengamat pada setiap siklusnya melalui observasi pada pembelajaran yang 

berlangsung. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata dari kedua pengamat yaitu 

19,5% atau sebanyak 48,75 % dengan kriteria pembelajaran berlangsung cukup 

baik. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata dari kedua pengamat yaitu 29 atau 

sebanyak 72,5 % dengan kriteria pembelajaran berlangsung baik. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa pada siklus yang kedua mengalami peningkatan 

sehingga dapat mencapai standar klasikal minimal yang telah ditentukan.  

Hasil pengamatan aktifitas siswa dalam pembelajaran permainan senam 

guling depan secara keseluruhan bahwa siklus yang kedua menunjukkan adanya 

peningkatan yang baik, dengan peningkatan tersebut sehingga pada siklus yang 

kedua telah mencapai batas minimal berdasarkan standar klasikal yang telah di 

tentukan.  

Berikut ini dapat dilihat pada diagram 1 adanya peningkatan aktifitas  

siswa dalam pembelajaran senam guling depan melalui model permainan  selama 

dua siklus : 

Diagram 2. Data Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa dalam  
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Pembelajaran.

 

4.2.3. Ketuntasan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian selama proses belajar mengajar 

berlangsung, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran senam guling depan dengan permainan. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa dari siklus pertama ke siklus kedua. 

Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 66,66 %  atau sejumlah 18 siswa 

dan yang masih di bawah KKM adalah 9 siswa atau sebanyak 33,33 % masih 

belum cukup dari prosentase ketuntasan belajar yang diinginkan. Pada siklus II 

ketuntasan belajar siswa yang tuntas mencapai 88,88 % atau sejumlah 24 siswa 

yang telah berhasil mencapai nilai diatas KKM dan yang masih dibawah KKM 

adalah 3 siswa atau sebanyak 11,11 %. Dengan demikian ketuntasan belajar siswa 

telah berhasil mencapai  hasil belajar yang diharapkan sehingga tidak perlu ada 
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perbaikan pada tahap yang selanjutnya. Berikut ini grafik hasil perbandingan 

antara siklus yang pertama dengan siklus yang kedua : 

Diagram 3. Ketuntasan Hasil Belajar. 
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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab 

IV kesimpulan yang diambil pada penelitian ini adalah : 

1. Penerapan model permainan pada materi senam lantai gulig depan dapat 

meningkatkan hasil belajar guling depan pada siswa kelas V SD N I 

mergasana. 

1.2. Dengan meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil rata-rata 

kelas dari hasil evaluasi tiap siklus. Siklus I cukup baik dengan nilai rata-rata 

kelas 67 Pada siklus II nilai rata-rata kelas 76 dan dari 27 siswa yang belum 

berhasil mencapai KKM sebenyak 3 sedangkan 24 siswa telah berhasil 

mencapai KKM yakni sebesar 70. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian tindakan kelas ini, dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Model permainan dalam upaya meningkatkan hasil belajar guling depan 

merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk diterapkan  pada 

pembelajaran senam lantai guling depan, sehingga tercipta pembelajaran yang 

lebih baik dan siswa lebih terbantu dalam memahami dan menguasai senam 

pada materi yang  diberikan. 

2. Proses pembelajaran yang baik merupakan salah satu modal untuk 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Maka untuk mendapatkan hasil 

Formatted: Centered, Line spacing:  Double

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent:
Left:  0 cm, Hanging:  0.5 cm, Line spacing: 
Double, Numbered + Level: 1 + Numbering
Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left
+ Aligned at:  0.63 cm + Indent at:  1.27 cm



50 
 

 
 

belajar yang lebih baik diperlukan motivasi siswa yang lebih dan ketertarikan 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 
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