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Handstand merupakan salah satu materi senam lantai yang diajarkan di 

sekolah Menengah Kejuruan. Akan tetapi, kenyataannya dalam proses 
pembelajaran belum terlaksana secara optimal dikarenakan siswa kurang jelas 
dalam menerima materi dari guru, dan merasa contoh gerakan yang diberikan 
terlalu cepat sehingga siswa kesulitan dalam memahami materi. Hal tersebut 
berpengaruh pada hasil belajar siswa, maka perlu adanya media alat bantu 
pembelajaran sebagai sarana penunjang belajar siswa. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran handstand menggunakan media audio 
visual dapat meningkatkan hasil belajar handstand siswa kelas XI Multimedia I 
SMK Negeri 1 Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 
Ajaran 2012/2013?”.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas 
penggunaan media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar handstand 
siswa.  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) 
yang terdiri atas dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh evaluator dan 
kuesioner siswa. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan rumus yang ada oleh 
evaluasi kolabolator yaitu guru penjas bersama peneliti.  

Data dari pengamatan psikomotor diperoleh hasil pada siklus I rata-rata 
mencapai 66% (kurang baik) dan mengalami kenaikan pada siklus II mencapai 
75% (cukup baik), hasil dari kedua siklus tersebut kemudian dianalisis dengan 
rumus Hake’s Normalized Gain dan mengalami peningkatan sebesar 0,2 dengan 
kriteria rendah. Data hasil pengamatan afektif pada siklus I mencapai 77%(cukup 
baik) pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 84% (baik), setelah 
dianalisis dengan rumus Hake’s Normalized Gain dan mengalami peningkatan 
sebesar 0,3 dengan kriteria sedang. Dari hasil pemahaman siswa (kognitif) pada 
siklus I mencapai 79% (kualifikasi cukup) pada siklus II mengalami peningkatan 
mencapai 87%% ( baik), setelah dianalisis dengan rumus Hake’s Normalized Gain 
dan mengalami peningkatan sebesar 0,3 dengan kriteria sedang.  

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 
handstand siswa. Oleh karena itu diharapkan bagi guru penjasorkes di SMK 
Negeri 1 Pringapus dapat menggunakan media audio visual dalam pembelajaran 
handstand. Pembelajaran dengan mengunakan media audio visual juga dapat 
dijadikan alternatif sistem pengajaran agar suasana pembelajaran selalu 
menyenangkan sesuai tujuan dalam pembelajaran PAIKEM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 

ketrampilan gerak, ketrampilan berfikir kritis, ketrampilan sosial, penalaran 

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan 

lingkungan hidup bersih melalui aktifitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih 

yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan termasuk salah satu upaya 

untuk mewujudkan manusia seutuhnya yang diselenggarakan di sekolah baik dari 

jenjang pendidikan dasar sampai menengah.  

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman dalam belajar 

melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan 

pengalaman belajar ini diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik sekaligus 

pembentukan pola hidup sehat sepanjang hayat. 

Pendidikan jasmani adalah aktivitas fisik yang mempunyai tujuan 

pendidikan., di mana bidang studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di 

sekolah mempunyai peran unik dibanding bidang studi lain, adapun peran unik itu 

diantaranya : 1) meletakan dasar karakter yang kuat melalui internalisasi nilai 
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dalam pendidikan jasmani, 2) membangun kepribadian yang kuat, sikap cinta 

damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan 

agama, 3) mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerja 

sama, percaya diri, dan demokratis, 4) mengembangkan keterampilan gerak dan 

keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air), dan pendidikan 

luar sekolah (outdoor education) dan lain sebagainya. Oleh karena itu lingkungan 

pembelajaran Penjasorkes harus diatur secara seksama untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan 

afektif setiap siswa secara seimbang (Samsudin, 2008:2). 

Dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran Penjasorkes, berbagai 

upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun tenaga pengajar itu sendiri. 

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-

kebijakan baru terkait dengan perubahan-perubahan kurikulum pengajaran yang 

disesuaikan dengan perkembangan zaman, peningkatan sarana dan prasarana, 

pelatihan-pelatihan, adanya sertifikasi guru  dan lain sebagainya.  Upaya 

peningkatan keprofesionalisme guru itu sendiri dengan mengikuti sertifikasi guru, 

mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, menulis karya ilmiah, dan seminar-

seminar terkait pembelajaran pendidikan jasmani.  

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan namun pada kenyataannya 

dilapangan tidak sepenuhnya terwujud pembelajaran penjasorkes yang 

diharapkan, yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik, sebagai wahana 
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pertumbuhan dan perkembangan anak didik, mengajarkan sportif, jujur, kreatif 

dan lain sebagainya. 

Upaya untuk mewujudkan tujuan penjasorkes dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode, model dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sekolah 

yang bersangkutan. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah metode atau 

pendekatan dalam mengajar penjas di sekolah yang masih monoton sehingga 

pembelajaran menjadi tidak menarik dan siswa kurang termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. 

Penyelenggaraan program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

hanya mencerminkan karakteristik program jasmani itu sendiri, yaitu 

Developmentally Appropriate Practice (DAP). Artinya yaitu tugas belajar yang 

diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu 

mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang 

sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan yang lebih baik (Adang 

Suherman, 2000:55). 

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru selalu 

dituntut untuk lebih mengembangkan kreatifitas maupun melakukan inovasi 

dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Kemampuan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran selain bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan 

pencapaian tujuan belajar dan meningkatkan aktivitas gerak siswa, guru juga 
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dituntut dapat menciptakan suasana yang lebih menarik sehingga menumbuhkan 

motivasi pada diri siswa.  

Dalam rangka pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan pendidikan 

seorang pengajar dapat memanfaatkan media teknologi guna menyampaikan 

materi. Dalam hal penyampaian, diperlukan alat bantu untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Penggunaan media audio visual dapat menjadi salah satu alternatif 

dalam melaksanakan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk 

kepentingan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, media audio visual kalau 

ada dan bisa diadakan memang akan sangat membantu guru dan siswa. Dengan 

menampilkan tayangan berupa gambar, foto atau bentuk video akan membantu 

pemahaman siswa dalam pembelajaran. Misalnya, penayangan tentang 

pembelajaran suatu gerakan dapat dilihat jelas oleh para siswa dan dapat diulang-

ulang beberapa kali. 

Senam ketangkasan merupakan salah satu materi yang diajarkan di SMK 

Negeri 1 Pringapus. Hal tersebut sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang terdapat pada silabus penjasorkes kelas XI semester 2 di 

SMK tersebut. Salah satu materi senam ketangkasan yang diajarkan di sekolah 

dasar tersebut ialah pembelajaran hanstand. 

Handstand merupakan salah satu materi senam yang penguasaan 

rangkaian keterampilan geraknya dilakukan secara berurutan. Inti dari gerakan ini 

adalah bentuk sikap berdiri dengan tumpuan kedua belah tangan. Namun, bagi 

siswa yang tidak memiliki keberanian dan penguasaan keterampilan dan 

pengertian dalam melakukan gerakan handstand yang baik dan benar maka akan 
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mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan tersebut. Hal ini dikarenakan 

siswa yang kurang bisa menangkap dengan jelas penjelasan dan contoh yang 

diberikan oleh guru, sehingga pada saat melakukan masih mengalami kesulitan.  

Salah satu upaya dalam mengatasi kesulitan tersebut ialah dengan 

memberikan materi dengan bentuk audio visual dengan tujuan siswa dapat melihat 

dan mengamati gerak “handstand” yang sudah dimodifikasi agar siswa mudah 

dalam memahami setiap gerakan yang dilakukan. Tampilan audio visual ini 

dikemas dalam bentuk yang sederhana supaya siswa dapat benar-benar 

memperhatikan urutan, cara pemanasan, awalan, posisi handstand dan pendaratan 

yang benar. Dengan tampilan yang diperlambat ataupun diperjelas dalam 

pelaksanaannya dapat memudahkan siswa dalam mencermati setiap gerakan yang 

mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam sisi lain penggunaan media ini 

dapat menjadi pelengkap dalam pembelajaran dan sebagai peralihan model peraga 

agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam setiap pembelajaran yang 

dilakukan.  

Sebelumnya, peneliti telah melakukan observasi awal yaitu d SMK Negeri 

01 Pringapus. Berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh data awal sebagai 

berikut: 

1. Siswa masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran senam lantai 

khususnya materi handstand 

2. Siswa kurang jelas dalam menerima materi dan merasa pemberian contoh 

gerakan yang diberikan oleh guru terlalu cepat, terutama untuk gerakan yang 

mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dalam melakukannya. 
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3. Siswa kurang bisa mengamati secara jelas dan perlahan tentang urutan, cara 

pelaksanaan dan kejelasan gerak yang dicontohkan oleh guru 

4. Tidak sedikit siswa yang enggan mencoba gerakan untuk kedua kalinya 

manakala ia gagal dalam melakukan gerakan pada kesempatan pertama. Hal 

ini mungkin disebabkan keberanian siswa yang kurang karena rasa takut jika 

ia gagal dan terjatuh dalam melakukan gerakan dan belum mengertinya 

langkah dalam melakukan gerak rangkaian handstand  yang baik dan efisien 

5. Kesulitan tersebut diatas diatasi dengan cara guru memberikan bantuan, 

namun hasilnya masih jauh dari harapan. 

6. Dari 30 jumlah siswa (putra) kelas XI Multimedia yang tuntas dalam 

pembelajaran  handstand  hanya 13 siswa atau sekitar 43%. Siswa yang 

dikatakan tuntas ialah siswa yang mampu memenuhi KKM 70. KKM 70 ini 

sesuai dengan KKM penjasorkes untuk kelas XI SMK Negeri 1 Pringapus 

tahun 2012 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ariani (guru penjasorkes SMK 

Negeri 1 Pringapus) diperoleh informasi bahwa dalam pembelajaran, selain 

memberikan materi berupa penjelasan tentang cara melakukan, guru juga 

memberikan contoh. Dalam praktek pembelajaran guru mengamati sambil 

membenarkan gerakan siswa yang masih salah, tidak jarang juga guru 

memberikan bantuan kepada siswa agar dapat melakukan gerakan tersebut. 

Namun demikian, upaya yang telah dilakukan guru hasilnya masih belum 

maksimal. Siswa masih belum mampu melakukan gerak rangkaian handstand, 

kalaupun bisa gerakannya masih kaku, kaki belum lurus dan kadang siswa masih 
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merasa takut untuk mencoba kembali. Selain itu, di sekolah tersebut belum pernah 

dilakukan modifikasi pembelajaran handstand.  

Penyebab masalah belajar dapat bersumber dari faktor internal dan 

eksternal, faktor dari dalam individu sendiri atau internal, misalnya motivasi dan 

antusiasme siswa terhadap materi pembelajaran. Sedangkan faktor ekternal seperti 

media dan metode yang digunakan oleh guru. Hal tersebut mempengaruhi 

partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

tindakan yang mampu melibatkan peran aktif siswa dalam mengikuti 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut.   

Dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan pendekatan dengan 

mengunakan penelitian tindakan kelas. Dimana tindakan tersebut sangat efektif 

untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran.  

Peneltian Tindakan Kelas (PTK) bertujuan tidak hanya berusaha 

mengungkapkan penyebab dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi, tetapi 

memberikan solusi berupa tindakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran 

tersebut. PTK merupakan model penelitian yang dilakukan dalam situasi yang 

nyata (natural setting), sehingga guru tidak perlu memisahkan antara waktu untuk 

meneliti dan waktu untuk mengajar. Keduanya dapat dilakukan secara bersamaan 

(Agus Krisyanto, 2010: 5). 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

handstand, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Handstand Dalam Pembelajaran Penjasorkes Melalui Media Audio 
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Visual Pada Siswa Kelas XI SMK N 1 Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 

Ajaran 2012/2013”.  

Pembelajaran senam lantai dengan memanfaatkan media teknologi yang 

nantinya diterapkan kepada peserta didik harapannya dapat menjadikan salah satu 

model pembelajaran yang berhubungan dengan proses pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah. Harapan yang diinginkan dari pemilihan judul ini adalah: 1) 

sebagai terobosan baru dalam proses pembelajaran penjas di sekolah dengan 

pemanfaatan media teknologi yang masih jarang digunakan di sekolah, 2) agar 

siswa mudah memahami dengan memperhatikakan contoh tayangan dari media, 

3)  dapat meningkatkan minat peserta didik terhadap materi pembelajaran 

penjasorkes, 4)  dapat menjadi solusi untuk mengatasi rasa kejenuhan peserta 

didik dalam belajar yang selama ini masih tergolong dalam kategori monoton. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penulisan 

ini dirumuskan sebagai berikut “ Apakah pembelajaran handstand menggunakan 

media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar handstand siswa kelas XI 

SMK Negeri 01 Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 

Ajaran 2012 / 2013 ?”   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektifitas pembelajaran hasndstand menggunakan 
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media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar guling depan siswa kelas XI 

SMK Negeri 01 Pringapus Kecamatan  Pringapus Kabupten Semarang Tahun 

Ajaran 2012 / 2013.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Peneliti  

1) Sebagai pengalaman dibidang penelitian dalam memodifikasi 

pembelajaran penjas.  

2) Sebagai dasar untuk mengembangan hasil penelitian di masa yang akan 

datang.  

3) Sebagai bagian persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu.  

1.4.2.  Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

1) Untuk mendorong dan memotivasi guru dalam membuat dan 

mengembangkan media bantu pembelajaran dalam rangka perancangan 

pembelajaran PAIKEM.  

2) Sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pembelajaran 

handstand.  

3) Sebagai bahan masukan guru dalam memilih alternative pembelajaran 

yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas belajar peserta didik.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Penjasorkes 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap 

sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara saksama untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, 

psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa (Samsudin, 2008:2). 

Penjasorkes merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, 

perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, 

penghayatan nilai-nilai (sikap, mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial), 

serta pembiasaan pola hidup sehat untuk merangasang pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas fisik dan psikis yang lebih baik ( Khomsin, 2010: 12).  

Pendidikan jasmani, Olahraga dan Kesehatan (penjasorkes) adalah 

kelompok mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai 

pendidikan menengah atau kejuruan melalui aktivitas fisik. Penjasorkes 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 

keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai, serta 

pembiasaan hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang.  
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Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui 

aktivitas jasamani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan jasmani. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai 

melalui pendidikan jasmani mencakup pengembangan individu secara 

menyeluruh. Artinya, cakupan pendidikan jasmani tidak hanya pada aspek 

jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual.  

Secara umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam 

empat katagori, yaitu : 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang (physical fitness). 

2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan gerak 

secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir 

dan mengintrepretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan 

jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4) Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat (Adang 

Suherman, 2000:22-23).   

Proses pembelajaran penjasorkes selama ini masih terbatas sekali jenisnya 

yang diajarkan kepada peserta didik, selain itu juga dengan sedikitnya model 

pembelajaran serta penggunaan media yang diberikan kepada peserta didik dapat 
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mengurangi minat siswa untuk belajar, padahal dengan memberikan banyak 

pilihan materi untuk dikembangkan dan dapat juga diperbaharui dengan bentuk 

model pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang dilakukan dengan 

memanfaatkan media yang ada akan menambah minat dan motivasi peserta didik 

untuk melakukan aktivitas gerak dalam pengembangan geraknya sehingga secara 

tidak langsung mengurangi rasa kebosanan serta dapat juga menngkatkan hasil 

belajar dari peserta didik terhadap mata pelajaran penjasorkes. 

 

2.1.2 Tujuan Penjasorkes 

Pada dasarnya penjasorkes merupakan proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani, oleh karna itu tujuan yang ingin dicapai melalui penjasorkes 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh, artinya cakupan 

penjasorkes tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, 

emosional, sosial, dan spiritual. Penjasorkes bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 

2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik. 

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

4) Meletakan landasan dasar karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-

nilai yang terkandung  di dalam penjasorkes. 
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5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, 

percaya diri, dan demokratis. 

6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan. 

7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga dilingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif ( 

Depdiknas, 2006:195). 

Menurut khomsin (2010: 13) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, yaitu 

mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan 

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas 

jasmani dan olahraga yang terpilih, meningkatkan pertumbuhan fisik dan 

pengembangan psikis yang lebih baik, meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan gerak dasar, meletakan landasan karakter moral yang kuat melalui 

internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam penjasorkes, mengembangkan 

sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, percaya diri dan 

demokratis, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan, memahami konsep aktivitas jasmani dan 

olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai 

pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta 

memiliki sikap yang positif. 
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2.1.3 Ruang Lingkup Penjasorkes 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan meliputi aspek-aspek yaitu permainan dan olahraga meliputi olahraga 

tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, 

dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola 

voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis dan bela diri, serta aktivitas lainnya; 

Aktivitas pelayanan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran 

jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya; Aktivitas ritmik meliputi: 

gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas lainnya; Aktivitas 

air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan 

renang serta aktivitas lainnya.  

Ruang lingkup mata pelajaran Penjasorkes menurut Khomsin (2010: 13) 

meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu permainan dan olahraga (meliputi: 

olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non 

lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepakbola, bolabasket, 

bolavoli, tenismeja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri serta aktivitas 

lainnya; Aktivitas pengembangan (meliputi mekanika sikap tubuh, dan komponen 

kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya; Ativitas senam 

(meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan 

alat dan senam lantai serta aktivitas lainnya; Aktivitas ritmik (meliputi: gerak 

bebas, senam pagi, SKJ, senam aerobic serta aktivitas lainnya; Aktivitas air 

(meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan 

renang serta aktivitas lainnya; Pendidikan luar kelas (meliputi: piknik/ 
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karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki gunung; 

Kesehatan (meliputi: penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari 

khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat 

lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, merawat 

lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah 

dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam 

kegiatan P3K dan UKS, aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri dan secara 

implisit masuk kedalam semua aspek. 

 

2.1.4 Belajar 

Belajar menurut Bigge (1982) yang dikutip Amung Ma’mun (2000 : 42) 

ialah perubahan yang bertahan lama dalam kehidupan individu dan tidak 

dilahirkan atau didahului oleh warisan keturunan. Sedangkan menurut Mayer 

(1987) yang dikutip Amung Ma’mun (2000 : 40) menyatakan bahwa “belajar 

adalah perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan dan perilaku 

seseorang yang disebabkan oleh pengalaman”. Perubahan sebagai hasil belajar 

dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk antara lain perubahan pengetahuan, 

perubahan pemahaman, perubahan sikap dan tingkah laku, perubahan 

ketrampilan, perubahan kecakapan, perubahan kebiasaan dan perubahan pada 

aspek yang ada pada individu yang belajar. Pengertian belajar secara umum ialah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik.  
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Jadi yang dimaksud dengan belajar ialah adanya perubahan pada diri 

individu yang sifatnya permanen baik berupa ketrampilan maupun pengetahuan 

yang diperoleh melalui pengalaman. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah 

kegiatan belajar dan mengajar yang saling berhubungan diantara keduanya. Dalam 

proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dan guru yang mana terjadi 

perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan, ketrampilan, serta nilai-nilai 

sikap. Proses pembelajaran dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, 

ketrampilan dan aktivitas siswa.  

Schmidth (1991) yang dikutip Amung ma’mun (2000:45) menjelaskan 

bahwa “belajar gerak ialah suatu rangkaian proses yang berhubungan dengan 

latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif 

permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan 

yang terampil”. Berdasarkan pendapat Schmidth tersebut, maka terdapat tiga hal 

pokok dalam belajar gerak yaitu meliputi : 1) belajar merupakan proses yang di 

dalamnya terjadi pemberian latihan atau pengalaman, 2) belajar tidak langsung 

teramati, 3) perubahan yang terjadi relatif permanen.  

Dalam mempelajari suatu keterampilan olahraga dibutuhkan cara belajar 

yang spesifik berbeda dengan cara belajar pada umumnya. Dalam belajar 

keterampilan hendaknya dilakukan secara teratur dan berulang-ulang. Suatu 

ketrampilan yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang akan menjadikan 

perubahan pada diri siswa yaitu keterampilan akan dikuasai dengan baik oleh 

siswa tersebut.  
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Ciri-ciri pembelajaran pada dasarnya merupakan tanda-tanda upaya guru 

dalam mengatur unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran sehingga dapat 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar terjadi proses belajar 

dan tujuan belajar dapat dicapai secara optimal. Ciri –ciri pembelajaran tersebut 

adalah sebagai berikut  

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis (Max Darsono, 2000:25).  

Untuk mencapai perubahan atau peningkatan pada diri siswa, maka dalam 

proses pembelajaran harus ditetapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:42) menjelaskan bahwa, “ Prinsip-prinsip 

pembelajaran meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan siswa, keterlibatan 

langsung, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan serta perbedaan 

individual “. 
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2.1.5 HASIL BELAJAR 

Dalam pembelajaran, hasil belajar merupakan tolak ukur dari keberhasilan 

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Apabila hasil belajar siswa sudah 

memenuhi indikator ketuntasan pembelajaran, maka dapat dinyatakan proses 

pembelajaran telah berhasil. Ketuntasan belajar dapat diperoleh melalui evaluasi 

yang mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Dalam pembelajaran penjas, hasil belajar juga dinilai berdasarkan ketiga 

aspek terebut. Aspek kognitif bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

penguasaan dan pemahaman materi oleh siswa. Aspek afektif bertujuan untuk 

mengetahui keadaan mental dan sikap siswa dalam pembelajaran. Sedangkan 

aspek psikomotor digunakan sebagai ukuran penilaian keterampilan siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani yaitu membentuk pribadi 

manusia yang sehat secara jasmani dan batiniah. 

 

2.1.6 KETERAMPILAN GERAK 

Keterampilan gerak merupakan keterampilan yang memerlukan 

kemampuan untuk mengontrol otot-otot yang ada pada tubuh manusia agar 

pelaksanaan keterampilan yang sukses dapat tercapai. Keterampilan gerak 

haruslah dimiliki oleh manusia sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya. 

Apabila seorang anak mempunyai keterampilan gerak yang baik, maka dia 

mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat menguasai kecakapan hidup yang 

dibutuhkan. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru diharapkan 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi 



19 

 

 

 

permainan/olahraga, intemalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama), dan 

pembiasaan pola hidup sehat. 

Program pendidikan jasmani menekankan tentang pentingnya aktifitas 

gerak guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. Dalam 

aktivitas geraknya, anak usia SMK yang tergolong remaja akan berbeda 

karakteristiknya dengan anak usia SD atau SMP. Seperti yang dikemukakan 

Pangrazi dan Dauer (1981) dalam buku karangan Samsudin (2008 : 6) 

menyatakan bahwa “pendidikan jasmani untuk awal masa kana-kanak dan SD 

dapat diidentifikasi sebagai belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar, dan 

belajar tentang gerak”. Anak usia remaja akan lebih ingin belajar berbagai 

ketrampilan dari berbagai cabang olahraga. Selain itu mereka juga lebih ingin 

berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat baginya dalam 

memanfaatkan waktu luang. 

Dalam usia remaja dan sekolah menengah lanjutan, program pendidikan 

jasmani yang lebih tepat disesuaikan dengan format sebagai berikut: 

1) Program pembelajaran harus memenuhi perbedaan kebutuhan semua siswa 

dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan tiap siswa. 

2) Program harus diseimbangkan antara olahraga tim dan perseorangan, 

olahraga, air, senam, aktivitas uji diri, dansa dan aktivitas berirama. 

3) Kemajuan harus berangkai yang berkaitan dengan ketrampilan dan pola gerak 

tertentu. 

4) Kesempatan belajar efektif (pilihan) harus diberikan. 
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5) Pengetahuan tentang tubuh manusia dan prinsip-prinsip gerak manusia sangat 

penting. 

6) Aktivitas kreativitas, pengarahan diri (self-direction), aktivitas yang berat dan 

kuat, di samping prinsip-prinsip pengamanan harus didorong. 

7) Kebugaran jasmani dan ketrampilan yang dapat dilakukan dalam kegiatan 

intra-mural, antar sekolah (interscholastic), dan program rekreasi yang 

komprehensif untuk semua siswa harus ditentukan. 

8) Pengembangan hubungan manusia dan pendorongan siswa yang memiliki 

kesulitan yang disebabkan program-problem fisik, sosial, dan emosi sangat 

penting untk dijadikan program utama (Brucher, 1979:350 yang dikutip 

Samsudin, 2008:9) 

Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani melalui pengajaran yang 

konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur 

fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial. Selain itu, aktivitas yang diberikan 

dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, sehingga 

aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Keterampilan gerak 

dalam hal ini adalah gerak dalam melakukan handstand. Sikap rangkaian gerak 

handstand yang secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Posisi badan lurus mulai dari tangan, bahu, pinggul sampai dengan ujung 

kaki dalam satu garis lurus. 

2) Posisi siku betul-betul lurus, dorong bahu dengan cara menekan kedua 

tangan dengan kuat. 
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3) Kepala tidak diperkenankan tengadah, pandangan lurus ke arah titik antara 

kedua telapak tangan. 

4) Pingggul tidak diperkenankan lenting. 

5) Pantat tidak diperkenanan kendor. 

6) Lutut ditekan secara maksimal, sehingga posisi kaki lurus. 

7) Ujung kaki ditekan secara maksimal, sehingga posisi ujung kaki lurus 

(runcing) “Biasworo Adisuyanto (2009:100)”. 

Dari paparan rangkaian gerak handstand diatas siswa masih belum bisa 

melakukannya dengan maksimal. Banyak sekali kesalahan-kesalahan mendasar 

yang sering dilakukan oleh siswa. Posisi tangan yang kurang lurus dan kadang 

juga tumpuan tangan yang terlalu lebar membuat gerakan yang dilakukan menjadi 

tidak maksimal. Selain itu pandangan siswa saat kaki sudah berada diatas masih 

ke belakang, serta posisi kaki yang belum bisa lurus dan masih membuka akan 

membuat tangan akan semakin berat menahan beban tumpuan. Jika dengan 

keadaan tersebut tangan tidak kuat menahan beban, kemungkinan untuk terjatuh 

akan lebih besar.  

Kurangnya pemahaman siswa tentang tata cara dan urutan dalam 

melakukan handstand menjadi faktor utama penyebab munculnya gerakan-

gerakan yang salah. Sebaiknya sebelum melakukan gerakan siswa diberikan 

contoh dan gambaran guna meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan 

tersebut. Sedikit demonstrasi dan contoh dari guru akan sedikit memberikan 

gambaran bagi siswa tentang gerakan yang akan dilakukan. Namun tidak sedikit 

siswa yang kurang jelas dengan contoh yang diperagakan guru tersebut. Terlalu 
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cepat ataupun kurang jelas contoh gerakan yang diberikan menjadikan alasan 

utama siswa. Hal ini dapat diminimalisir dengan menampilkan gambar, film, 

dokumenter atau yang lainnya. Dengan menggunakan tampilan audio visual atau 

sejenisnya pemberian materi dapat diulang-ulang, sehingga hal ini menjadi acuan 

pengajar dalam hal pemahaman siswa. Selain itu tayangan berupa audio visual 

juga bisa menjadi alternatif bagi guru yang kurang bisa memberikan contoh 

dengan baik. Layaknya rangkaian gerak senam, handstand membutuhkan 

ketepatan dalam melakukan. Jjika terdapat pembelajaran yang salah, maka 

kemungkinan untuk anak cedera besar.  

Jika dilihat dari keterampilan dasar, terdapat tiga dasar keterampilan gerak 

diantaranya adalah lokomotor, nirlokomotor dan manipulatif (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1993: 220).  

1)  Lokomotor 

Adalah gerak berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Misalnya jalan, lari, lompat, loncat, merangkak. 

2) Nirlokomotor 

Gerakan nirlokomotor merupakan gerakan yang dilakukan dengan cara tidak 

berpindah tempat. Gerakan ini berupa gerakan yang berporos pada suatu 

sumbu di bagian tubuh tertentu. Misalnya : duduk, berdiri, jongkok.  

3) Manipulatif  

Gerakan manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau menirukan objek 

tertentu yang menggunakan tangan, kaki atau menggunakan kepala. 
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Selama pembelajaran berlangsung, tugas agar anak menguasai 

keterampilan gerak dalam melakukan keterampilan senam merupakan tanggug 

jawab utama dari guru penjas. Tujuan utama dalam mengajarkan keterampilan 

gerak tersebut adalah pengembangan serta bertindak efektif dan efisien dalam 

melakukan gerakan handstand bukan untuk mempersiapkan siswa menjadi atlet 

yang berprestasi. Dalam keterampilan melakukan gerakan senam, performa yang 

efisien dalam gerakan merupakan tujuan utama dan menjadi efektifitas 

keterampilan itu. Sebagai patokan, keterampilan pada dasarnya dapat dibagi 

dalam beberapa kategori. 

Tabel 1. 

Klasifikasi Keterampilan Gerak 

Klasifikasi Definisi Contoh 

Keterampilan 

tertutup 

KondisiLingkungan di sekitar 

dilaksanakannya keterampilan tetap 

sama selama pelaksanaan 

 Bolling  

 Servis pada tennis 

 Lemparan bebas 

pada basket 

Ketrampilan tertutup 

di lingkungan yang 

berbeda 

Kondisi lingkungan di sekitar 

dilaksanakannya keterampilan tetap 

sama, tetapi pelaku dapat diminta 

untuk melakukannya di lingkungan 

yang berbeda 

 Panahan 

 Golf 

 Senam 

Keterampilan 

terbuka 

Keterampilan dilakukan dalam 

lingkungan yang berbeda 

 Forehand pada 

tennis 

 Dribbling pada 

sepak bola 

 Lay up pada basket 

 

(Samsudin, 2008 : 23) 
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Peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasikan dalam bentuk: 1) 

gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien, 2) gerakan 

bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol, 3) pola atau bentuk gerakan 

semakin bervariasi, dan 4) gerakan semakin bertenaga (Sugiyanto, 1993: 119). 

 

2.1.7 SENAM 

Senam yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu cabang 

olahraga, merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris Gymnastics, atau 

Belanda Gymnastiek. Gymnastics sendiri dalam bahasa aslinya merupakan 

serapan kata dari bahasa Yunani, gymnos, yang berarti telanjang. Menurut Imam 

Hidayat (1995) kata gymnastiek tersebut dipakai untuk menunjukkan kegiatan-

kegiatan fisik yang memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu dilakukan 

dengan telanjang atau setengah telanjang.  

Hal ini bisa terjadi karena teknologi pembuatan bahan pakaian belum 

semaju sekarang, sehingga belum memungkinkan membuat pakaian yang bersifat 

lentur mengikuti gerak pemakainya. Dalam bahasa Yunani sendiri, gymnastics 

diturunkan dari kata kerja gymnazein, yang artinya berlatih atau melatih diri. 

Latihan-latihan ini diperlukan bagi para pemuda Yunani Kuno (sekitar tahun 1000 

SM hingga kira-kira tahun 476) untuk menjadi warga negara yang baik sesuai 

cita-cita negara serta untuk menjadikan penduduknya sebagai manusia harmonis 

(Agus Mahendra, 2000:8). 

Para filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah mendukung 

program-program latihan fisik ini, yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
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keindahan dan kecantikan, kekuatan, serta efisiensi gerak. Dari jaman ini pulalah 

tanda-tanda berkembangnya senam medis, massage dan kebugaran dapat ditelusur 

ulang. Pada waktu itu masyarakat amat mendukung kegiatan-kegiatan fisik untuk 

memudahkan latihan-latihan militer untuk kaum prianya. Sebagai hasilnya, para 

pemuda Romawi telah dikenal sebagai pemuda yang kuat, berani, serta pejuang 

tangguh. 

Pada saat itu kata gymnos atau gymnastics mengandung arti yang demikian 

luas, tidak terbatas pada pengertian seperti yang dikenal dewasa ini. Kata tersebut 

menunjuk pada kegiatan-kegiatan olahraga seperti gulat, atletik, serta bertinju. 

Sejalan dengan berkembangnya jaman, kemudian arti yang dikandung kata 

gymnastics semakin menyempit dan disesuaikan dengan kebutuhannya (Agus 

Mahendra, 2000: 7-9).  

Senam menurut Imam Hidayat dkk yang dikutip Mahmudi Sholeh (1992: 

2), “ Senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, 

disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi 

secara harmonis “. Sedangkan Imam Hidayat (1995) yang dikutip Agus Mahendra 

(2000 : 9) menyatakan, “ Senam adalah suatu latihan tubuh yang dipilih dan 

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

sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan 

ketrampilan, dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual “.  

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

senam adalah latihan jasmani/olahraga yang bentuk gerakannya dipilih dan 
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disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip tertentu sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan tertentu. 

Jenis-jenis senam berdasarkan FIG (Federation Internationale de 

Gymnastique) yang dikutip dalam Agus Mahendra (2000 : 11-12) 

mengklasifikasikan senam menjadi enam kelompok yaitu : 

1) Senam Artistik  

2) Senam ritmik sportif 

3) Senam akrobatik  

4) Senam aerobik sport  

5) Senam trampoline 

6) Senam umum  

Senam ketangkasan juga disebut sebagai senam artistik atau senam 

pertandingan, karena gerakan dalam senam ketangkasan harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam pertandingan baik mengenai sikap pada waktu akan 

melakukan, keindahan, ketepatan dan keseimbangan pada sikap akhir. 

Senam ketangkasan merupakan senam yang gerakan-gerakanya digunakan 

untuk menjaga kebugaran tubuh supaya lebih cekatan (Edy Sih Mitranto, 2010 : 

104). Senam ketangkasan dibagi menjadi dua yaitu senam ketangkasan tanpa alat 

dan senam ketangkasan menggunakan alat. Handstand  merupakan salah satu 

senam ketangkasan tanpa menggunakan alat. Senam ketangkasan tanpa 

menggunakan alat sering disebut dengan istilah senam lantai (floor exercise). 

Handstand merupakan salah satu materi senam yang penguasaan 

rangkaian keterampilan geraknya dilakukan secara berurutan. Biasworo 
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Adisuyanto  (2009 : 100-101) berpendapat bahwa keterampilan gerak handstand 

diperoleh dari berbagai gerak awalan. Beberapa awalan yang dapat menunjang 

terjadinya gerak akhir handstand bisa diperoleh dari: 

1) Sikap awalan jongkok; 

Pelaksanaan keterampilan gerak handstand dapat diawali dari sikap jongkok 

dengan kaki rapat. Diawali dari sikap jongkok, letakkan telapak tangan di 

depan kaki dan kemudian tolak kedua kaki ke atas. Setelah menolak posisikan 

kaki agar rapat kemudian secara perlahan diluruskan sekaligus tangan dan 

bahu mengatur keseimbangan tubuh untuk tidak jatuh. 

 

Gambar 1. Rangkaian keterampilan gerak handstand sikap awal jongkok 

(sumber: Biasworo Adisuyanto, 2009:101) 

 

2) Sikap awal berdiri, dengan mengayunkan satu kaki; 

Keterampilan gerak handstand juga dapat diawali dari sikap berdiri. Posisi 

tangan di atas lurus dan kemudian diturunkan bersamaan dengan kaki kiri 

melangkah ke depan. Julurkan telapak tangan hingga ke bawah dan kaki kiri 

ditekuk. Dorong kaki kiri dan ayunkan kaki kanan hingga lurus ke atas, 

kemudian kaki kiri menyusul kaki kanan hingga rapat. 
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Gambar 2. Rangkaian keterampilan gerak handstand sikap awal berdiri 

dengan mengayunkan satu kaki 

(sumber: Sumanto Y; Sukiyo , 1992 : 107) 

 

3) Sikap awal berdiri, dengan mengangkat dua kaki secara bersama-sama (kaki 

rapat); 

Keterampilan gerak dasar handstand dengan awalan mengangkat dua kaki 

secara bersama-sama sering dikenal dengan istilah (press to handstand). 

Gerakan ini lebih sulit dilakukan dari awalan yang sebelumnya karena 

membutuhkan kekuatan pergelangan tangan, tangan, bahu dan otot perut yang 

benar-benar kuat. Tanpa ditunjang dengan kekuatan empat komponen 

tersebut anak didik akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. 

 

Gambar 3. Rangkaian keterampilan gerak handstand sikap awal berdiri 

dengan mengangkat dua kaki secara bersama-sama (kaki rapat) 

(sumber: Biasworo Adisuyanto, 2009:101) 
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4) Berguling ke belakang kaki lurus; 

Pelaksanaan gerak dasar handstand dari awalan roll belakang menyudut 

membutuhkan kekuatan otot lengan, bahu dan perut serta ketepatan mengatur 

keseimbangan badan saat melakukan gerak dasar handstand. diawali dari 

duduk kaki lurus, kemudian berguling ke belakang dengan posisi kaki tetap 

lurus. Letakkan tangan di samping kepala dengan ujung jari menghadap ke 

bahu. Ketika ujung kaki telah melampaui kepala, ayunkan kedua kaki secara 

bersama ke atas diiringi kedua tangan mendorong dengan kuat. Secara 

otomatis, badan terangkat ke atas. Ketika sudah lurus, kencangkan seluruh 

tubuh mulai dari tangan sampai dengan ujung kaki sehingga keseimbangan 

dapat diatasi dengan baik. 

 

 Gambar 4. Rangkaian keterampilan gerak handstand berguling ke belakang 

kaki lurus 

(sumber: http://www.cheeerleadingsupply.net/cheerleadingsupply04.php) 

 

Berkaitan dengan jenis rangkaian keterampilan gerak handstand yang 

telah dikemukakan di atas, jenis handstand  yang akan dipraktikan dalam 

penelitian ini adalah handtsand  sikap awal berdiri dengan mengayunkan satu 

kaki. Hal ini dikarenakan handtsand  sikap awal berdiri dengan mengayunkan satu 

kaki lebih mudah gerakannya dibandingkan dengan ketrampilan gerak handstand  

http://www.cheeerleadingsupply.net/cheerleadingsupply04.php
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dengan awalan yang lain. Selain itu, dalam pembelajaran di tingkat sekolah 

menengah lanjutan sebagai awal diajarkan handstand  sikap awal berdiri dengan 

mengayunkan satu kaki. Akan tetapi, masih banyak dijumpai siswa yang belum 

bisa melakukan gerakan dengan baik. Dalam melakukan gerakan handstand ada 

beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa, yaitu : 

1) Letak kedua tangan dan kepala tida merupakan segitiga sama sisi 

2) Ketika meluruskan kaki ke atas tidak dibantu dengan mendorongkan pinggul 

ke depan secara perlahan 

3) Pada saat melakukan tangan masih membengkok, tidak sedikit juga yang 

tangannya gemetaran karena posisi tumpuan yang kurang benar. 

Kesalahan-kesalahan tersebut di atas harus dihindari pada saat melakukan 

gerakan handstand. Salah satu upaya untuk menghindari kesalahan tersebut ialah 

dengan memberikan bantuan. Cara memberi pertolongan pada siswa yang 

mengalami kesulitan pada saat melakukan handstand adalah :  

1) Berdiri disamping siswa yang akan melakukan. 

2) Bagi siswa yang kurang kuat dalam menolak, guru bersiap memegangi 

pinggul dan membantu menarik pinggul perlahan-lahan ke atas belakang pada 

saat siswa melakukan tolakan. 

3) Ketika siswa sudah bisa mengayunkan kaki ke atas, guru bersiap menangkap 

pergelangan kaki atau paha siswa. 

4) Membantu meluruskan dan menjaga keseimbangan pada saat kaki berada di 

atas. 
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Cara memberikan bantuan pada gerakan handstand sangat penting 

dipahami oleh seorang guru pendidikan jasmani maupun pembantu gerakan 

handstand. Pemberian bantuan handstand yang benar akan lebih mempermudah 

seseorang dalam melakukan handstand. Akan tetapi jika pemberian bantuan justru 

salah maka akan dapat menimbulkan rasa takut dan cidera pada siswa. 

Pada dasarnya berbagai awalan ketrampilan gerak melakukan handstand 

membutuhkan adanya kesinambungan gerak dan keseimbangan yang baik agar 

gerakan terlihat luwes. “Tiga faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengerti 

keseimbangan tubuh manusia: titik berat tubuh, dasar tumpuan dan garis titik 

berat” (Agus Mahendra, 2000:79). Faktor kelentukan dan kekuatan otot juga 

mempengaruhi gerak rang kaian handstand. Orang yang memiliki kelentukan 

tubuh yang baik tentunya akan lebih indah dalam melakukan gerakan senam. 

Seperti yang dikemukakan Agus Mahendra (2000:31-32) bahwa “kelentukan 

dalam senam berkaitan dengan 3 hal, yaitu: (1) jarak yang luas dari kelentukan 

penting untuk keindahan, irama dan keanggunan gerak. (2) banyak keterampilan 

senam memerlukan kelentukan derajat tinggi sebelum dapat ditampilkan. 

Misalnya,  guling depan kangkang atau kaki lurus tidak mungkin dilakukan tanpa 

kelentukan yang baik. (3) kelentukan yang baik akan menurunkan kemungkinan 

terjadinya cedera dan memperbaiki kesehatan tubuh. Begitu pula siswa harus 

memiliki dasar kekuatan yang baik guna melakukan gerakan senam. Selain 

kelentukan dan keseimbangan, kekuatan juga merupakan faktor penunjang utama 

dalam melakukan gerakan senam. Pemilihan sampel populasi siswa sekolah 

menengah kejuruan menjadi alternatif bagi penulis. Dari segi usia yang tergolong 
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remaja jelas akan memiliki kekuatan yang lebih baik dari pada anak usia sekolah 

dasar, karena pada masa remaja (puberitas) latihan kekuatan otot akan lebih 

produktif. Secara fisik mereka juga lebih siap karena siswa SMK lebih sering di 

lapangan dari pada siswa SMA yang cenderung melakukan pembelajaran di dalam 

kelas. 

 

2.1.8 MEDIA PENGAJARAN 

Media pengajaran merupakan bagian integral dalam sistem pengajaran. 

Banyak macam media dapat digunakan, penggunaannya meliputi manfaat yang 

banyak pula. Penggunaan media harus didasarkan pada pemilihan yang tepat 

sehingga dapat memperbesar arti dan fungsi dalam menunjang efektifitas dan 

efisiensi proses belajar mengajar (Muhammad Ali, ). 

Media secara harafiah merupakan kata jamak, dari kata medium. Medium 

berasal dari bahasa latin yang berarti perantara atau pengantar. Beberapa pihak 

mendefinisikan media dari sudut pandang yang berbeda. AECT (Association for 

Education and communication) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang 

dipergunakan untuk memproses penyaluran informasi. Sedangkan NEA (National 

Education Association) mendefinisikan media adalah segala hal yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta pirantinya 

untuk kegiatan tersebut. Menurut Gagne (1970) yang dikutip Arief S. Sadiman 

dkk (2003) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media yang dimaksud 
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harus dapat menunjang tujuan proses belajar dan juga membantu proses berfikir 

siswa agar dapat dengan segera memahami informasi yang diberikan.  

Media merupakan suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk 

menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari suatu sumber (resouce) 

kepada penerimanya (receiver) (soeparno : 1988:1). Dalam dunia pengajaran, 

pesan atau informasi yang dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan 

yang perlu dikuasai pembelajar. Maka diselidikilah secara sisematis hal-hal yang 

berkenaan tentang unsur-unsur pendidikan yakni tujuan, metode penyampaian. 

Dalam hal penyampaian diperlukan alat-alat bantu yang mendukung proses 

berlangsungnya pendidikan dibedakan menjadi 2 macam yaitu alat bantu 

“hardware dan alat bantu software” (Nasution, 2005;1 yang dikutip Mohammad 

Arif). Adapun yang dimaksud software atau perangkat lunak adalah semua 

perangkat pembelajaran dalam pendidikan yang berupa konsep, rencana dan 

metode serta kurikulum dalam pengajaran. Adapun yang termasuk dalam 

perangkat lunak diantaranya: (1) UUD 1945 pasal 31. (2) GBHN ketetapan MPR 

No. II tahun 1999, (3) SISDIKNAS No. 30 tahun 2003. (4) Kurikulum 2006. (5) 

PP No. 27 tahun 2004. (6) GBPP 2004. Sedangkan yang dimaksud hardware atau 

perangkat keras adalah semua jenis yang berupa alat peraga atau alat bantu yang 

berguna untuk mempermudah proses belajar mengajar yang disampaikan seorang 

guru kepada peserta didik agar peserta didik lebih cepat menerima materi yang 

diberikan oleh pendidik. Adapun yang masuk dalam alat bantu hardware atau alat 

bantu perangkat keras yaitu: (1) alat audio visual (seperti TV, VCD). (2) alat 

visual (seperti tape recorder dan pita kaset, radio). (3) alat visual (seperti poster 
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hewan-hewan, organ-organ tubuh manusia, peta, proyektor, OHP). (4) benda-

benda lain yang dapat menunjang terjadinya proses belajar. Jadi dalam 

melaksanakan pendidikan dibutuhkan perangkat atau alat bantu yang berupa 

perangkat software atau perangkat lunak yang berupa konsep-konsep dan berupa 

langkah-langkah pembelajaran. Selain itu ada juga perangkat keras atau perangkat 

hardware yang berupa semua alat teknologi ataupun alat peraga yang menunjang 

terjadinya proses pendidikan (Mohammad Arif). Bahan atau alat yang dikenal 

dengan istilah software atau hardware tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah 

media pendidikan. 

Media sering juga disebut sebagai perangkat lunak yang bukan saja 

memuat pesan atau bahan ajar untuk disalurkan melalui alat tertentu tetapi juga 

dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Dengan demikian media harus 

digunakan secara kreatif dalam arti dosen harus menyiapkan dan merancang 

dengan teapat agar memungkinkan mahasiswa belajar lebih banyak, mencamkan 

lebih baik apa yang dipelajari dan meningkatkan performa mereka sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Disinilah guru dituntut lebih hati-hati dalam memilih 

dan menetapkan media yang tepat (Panitia Sertifikasi Guru Rayon XII, 2011: 5-6).  

Guru dapat mempergunakan berbagai peralatan untuk menyampaiakan 

pesan kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari 

verbalisme yang masih mungkin bila hanya digunakan alat bantu visual saja. 

Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 
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pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Manfaat media dalam proses pembelajaran secara umum adalah 

memperlancar proses interaksi antara guru dengan siswa untuk membantu siswa 

belajar secara optimal. Lebih khusus manfaat media adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian materi perkuliahan dapat diseragamkan 

b. Proses instruksional menjadi lebih menarik 

c. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif 

d. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi  

e. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan  

f. Proses belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja  

g. Sikap positif siswa terhadap materi belajar maupun terhadap proses belajar 

itu sendiri dapat ditingkatkan  

h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif dan lebih produktif 

(Panitia Sertifikasi Guru Rayon XII, 2011: 7-8). 

Media pengajaran sangat beraneka ragam. Aneka ragam media pengajaran 

dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Menurut Berts yang dikutip 

Muhammad Ali, membuat klasifikasi berdasarkan adanya tiga ciri, yaitu: suara 

(audio), bentuk (visual) dan gerak (motion). Atas dasar ni Brets membuat delapan 

kelompok media yaitu: 

1) Media audio-motion-visual, yakni media yang mempunyai suara, ada 

gerakan dan bentuk obyeknya dapat dilihat. Media semacam ini paling 
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lengkap. Jenis media termasuk kelompok ini adalah televisi, video tape dan 

film bergerak. 

2) Media audio-still-visual, yakni media yang mempunyai suara, obyeknya 

dapat dilihat, namun tidak ada gerakan. Seperti film-strip bersuara, slide 

bersuara atau rekaman televisi dengan gambar tak bergerak (television still 

recordings). 

3) Media audio-semi motion, mempunyai suara dan gerakan, namun tidak 

dapat menampilkan suatu gerakan secara utuh. Seperti tele-writing atau 

teleboard. 

4) Media motion-visual, yakni media yang mempunyai gambar obyek 

bergerak. Seperti film (bergerak) bisu (tak bersuara). 

5) Media still-visual, yakni ada obyek namun tidak ada gerakan. Seperti film-

strip, gambar, microform, atau halaman cetakan. 

6) Media semi-motion (semi gerak), yakni yang menggunakan garis dan 

tulisan, seperti tele-autograf. 

7) Media audio, hanya menggunakan suara. Seperti radio, telephon, audio-tape. 

8) Media cetakan, hanya menampilkan simbol-simbol tertentu yaitu huruf 

(simbol bunyi). 

Media yang digunakan dalam pembelajaran handstand adalah media audio 

visual. Penggunaan media audio visual merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam melakukan handstand. Pembelajaran handstand menggunakan 

media audio visual pada dasarnya bertujuan agar siswa lebih mudah memahami isi 

materi yang diberikan serta untuk menarik minat siswa agar lebih antusias dalam 
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mengikuti pembelajaran. Dengan menggunakan media audio visual pembelajaran 

akan menjadi lebih menarik karena media audio visual dapat menyampaikan 

informasi yang dapat didengar (audio) dan dapat dilihat (visual), sehingga dapat 

mendiskripsikan suatu masalah, suatu konsep, suatu proses atau suatu prosedur 

yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lengkap dan jelas (Soepartono, 

2000:16). Untuk menghidupkan suasana kelas, media tersebut memungkinkan 

siswa menyentuh obyek kajian pelajaran, membantu siswa mengkonkritkan 

sesuatu yang abstrak dan membatu guru menghindarkan suasana monoton.  

Dengan adanya media pembelajaran audio visual yang menampilkan 

rangkaian gerak handstand  mulai dari awalan, sikap inti dan sikap akhir yang 

berupa tayangan rangkaian gerak secara keseluruhan tentunya siswa akan 

mempunyai landasan pengetahuan tentang gerak apa yang harus ia lakukan dari 

awal sampai selesai. Penggunaan media tidak hanya membuat proses 

pembelajaran lebih efisien, tetapi materi pelajaran dapat diserap lebih mendalam. 

Pemahaman siswa akan lebih baik lagi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, 

menyentuh, merasakan atau mengalami melalui media (Soepartono , 2000:17). Ini 

bisa dilakukan dengan membawa siswa masuk dalam suasana tayangan audio 

visual sambil diberikan pengarahan oleh pengajar supayasiswa benar-benar 

menikmati tayangan dan mengilhami isi materi yang disajikan. 

Penggunaan media sangat dianjurkan karena sudah terbukti media secara 

efektif dapat membantu pelaksanaan pembelajaran. Namun kaitannya dengan 

penyampaian materi, media bukan dimaksudkan untuk mengganti subyek dan cara 

menagajar, melainkan melengkapi dan membantu guru dalam memberikan 
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informasi atau materi pembelajaran. Dengan menggunakan media dimaksudkan 

terjadi interaksi belajar mengajar yang maksimal sehingga dapat mencapai hasil 

belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran bermanfaat karena pembeajaran akan lebih menarik, materi akan 

mudah dipahami, dan pengajaran lebih bervariasi. 

 

2.1.9 KERANGKA BERFIKIR 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 

ketrampilan gerak, ketrampilan berfikir kritis, ketrampilan sosial, penalaran 

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan 

lingkungan hidup bersih melalui aktifitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih 

yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan termasuk salah satu upaya 

untuk mewujudkan manusia seutuhnya yang diselenggarakan di sekolah baik dari 

jenjang pendidikan dasar sampai menengah dan lanjutan atau kejuruan. 

Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan 

telah disadari oleh banyak kalangan. Namun dalam pelaksanaannyapengajaran 

pendidikan jasmani belum efektif seperti yang diharapkan. Pembelajaran 

pendidikan jasmani cenderung tradisional. Orientasi pembelajaran harus 

disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi serta cara 

penyampaian yang menarik dan menyenangkan. Suasana pembelajaran yang 
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kondusif tentunya akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran tersebut. 

Dibutuhkan sebuah tindakan yang relevan yang dimaksudkan dapat menunjang 

tujuan proses belajar mengajar dan juga membantu proses berfikir siswa agar 

dapat dengan segera memahami informasi yang dimaksud. 

Untuk kepentingan pendidikan jasmani hal ini perlu dilakukan dalam 

penyampaian materi yang terkesan sulit dan membutuhkan pemahaman yang 

mendalam. Sedangkan pada posisi lain guru juga mempunyai keterbatasan dalam 

memberikan tindakan, khususunya dalam pemberian contoh gerakan. Materi 

senam dalam mata pelajaran penjas dipenuhi dengan rangkaian gerakan yang 

membutuhkan kejelian dalam mempelajarinya. Seorang guru yang kesulitan 

menjadi model dalam pembelajaran handstand dapat mencari solusi dengan 

menggunakan alat peraga atau model lain sebagai contoh. Apabila salah dalam 

memberikan contoh dapat membuat siswa menjadi mearasa takut dan canggung 

untuk mencoba. Selain itu minat belajar siswa juga akan menjadi berkurang. Hal 

ini jelas akan menghambat tujuan proses pembelajaran. 

Guna menyikapi hal tersebut diatas, penggunaan tampilan gambar, audio 

visual dan lain sebagainya dapat dijadikan alternatif dalam membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran. Pembelajaran handstand menggunakan media audio visual 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar handstand  siswa kelas XI SMK N 1 

Pringapus tahun ajaran 2011/2012. 
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2.2 HIPOTESIS 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah “Pembelajaran handstand menggunakan 

media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar handstand siswa kelas XI 

SMK Negeri 1 Pringapus Kecamatan Pringapus Kab. Semarang Tahun Ajaran 

2011/2012. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran 

di kelas. Dalam hal ini pengertian kelas tidak terbatas pada tempat dinding kelas 

atau ruang kelas, tetapi lebih pada adanya aktivitas belajar dua orang atau lebih 

peserta didik. Suharsimi Arikunto dkk (2009: 2-3) menjelaskan PTK dengan 

memisahkan kata-kata yang tergabung di dalamnya, yakni: Penelitian + Tindakan 

+ Kelas, dengan paparan sebagai berikut. 

1) Penelitian, menunjuk pada kegiatan mencermati suatu objek, dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data 

atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2) Tindakan, menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk siklus kegiatan untuk 

peserta didik. Tindakan dalam hal ini adalah menyusun RPP.  

3) Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Yang dimaksud dengan istilah kelas adalah 

sekelompok peserta didik dalam waktu sama, menerima pelajaran yang 

sama dan guru yang sama pula. 

Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi (2009:3), penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 
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tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. 

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 

dengan guru bidang studi penjasorkes yang bersangkutan. Fungsi dari guru bidang 

studi penjasorkes adalah sebagai pengamat atau observer dalam penelitian. 

Sedangkan peneliti bertugas sebagai tenaga pengajar, sekaligus bertanggung 

jawab penuh atas tindakan penelitian tersebut, dimana peneliti secara penuh 

terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi(Suharsimi Arikunto, 2009:110). 

PTK terdiri atas empat tahap, yaitu planning (Perencanaan), action 

(tindakan), observation (pengamatan) dan reflection (refleksi). Dalam bukunya, 

Agus Krisyanto (2010: 55), empat tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah sebuah langkah yang paling awal, yaitu langkah 

untuk merencanakan tindakan yang telah dipilih untuk memperbaiki 

keadaan. Pada tahap perencanaan telah tertuang berbagai skenario untuk 

siklus yang bersangkutan, terutama tentang hal-hal teknis terkait dengan 

rencana pelaksanaan tindakan dan indikator-indikator capaian pada akhir 

siklusnya.  

Substansi perencanaan pada garis besarnya meliputi beberapa hal 

terkait dengan: 1) pembuatan skenario pembelajaran, 2) persiapan sarana 

pembelajaran, 3) persiapan instrument penelitian untuk pembelajaran, dan 4) 

simulasi pelaksanaan tindakan. 
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2) Tindakan/Pelaksanaan (action)  

Tahap tindakan adalah tahap untuk melaksanakan hal-hal yang telah 

direncanakan dalam tahap perencanaan. Peneliti utama dan kolaborator 

harus saling meyakinkan bahwa apa yang telah disepakati dalam 

perencanaan benar-benar dapat dilaksankan. Hal yang cukup berat adalah 

menjamin agar seluruh pelaksanaan itu berlangsung secara alamiah. 

3) Pengamatan (observation)  

Tahap observasi adalah tahap mengamati kejadian yang ada pada 

saat pelaksanaan tindakan. Observer tidak mencatat semua kejadian, tetapi 

hanya mencatat hal-hal penting yang perlu diamati dengan memanfaatkan 

lembar observasi yang sudah disiapkan peneliti. Pengamatan dilakukan pada 

saat berlangsungnya pelaksanaan. Pencatatan dilakukan seketika dan tidak 

boleh ditunda, bahkan pengamatan juga akan menghasilkan hasil analisis 

seketika.  

Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif (hasil tes, kuis, 

presentasi, nilai tugas, dan lain-lain) atau data kualitatif yang 

menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa dan lain-lain.  

4) Refleksi (reflection)  

Refleksi pada dasarnya merupakan suatu bentuk perenungan yang 

sangat mendalam dan lengkap atas apa yang telah terjadi. Refleksi pada 

akhir siklus merupakan sharing of idea yang dilakukan antara peneliti utama 

dan kolabolator atas hal yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan 

diobservasi pada siklus tersebut. Refleksi merupakan tahap evaluasi untuk 
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membuat keputusan akhir siklus. Hasil observasi dan analisis pelaksanaan 

didiskusikan antara peneliti dan kolabolator. Hasil finalnya adalah untuk 

membuat kesimpulan bersama. 

Gambar 5. Siklus PTK 

(Sumber: Subyantoro, 2009:27) 

Adapun rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Siklus Pertama  

(1) Perencanaan (Planning 

a. Perencanaan dalam penelitian tindakan kelas sangat penting dalam 

proses pembelajaran, karena di dalamnya terdapat hal-hal tentang 

pembelajaran. 

b. Pembuatan Skenario Pembelajaran. Dalam hal ini, peneliti membuat 

RPP sebagai dasar skenario pembelajaran dengan indikator ketrampilan 

melakukan serangkaian gerak handstand. 

c. Persiapan sarana dan sumber pembelajaran. Mempersiapkan media 

pembelajaran berupa peluit, matras, jam tangan, buku pelajaran senam 
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ketangkasan (handstand) dan modifikasi model pembelajaran audio 

visual. 

d. Persiapan instrumen penelitian untuk pembelajaran. Mempersiapkan 

instrumen yang sudah dibuat oleh peneliti berupa lembar pengamatan 

aktivitas siswa (afektif) dan tes praktik (psikomotor) serta 

kuesioner/soaltes siswa yang digunakan sebagai penilaian kognitif 

siswa. Instrumen yang berupa lembar pengamatan di lapangan tersebut 

diberikan kepada guru kolabolator sebelum pembelajaran dimulai. 

Setelah penelitian selesai, peneliti dan guru kolabolator mendiskusikan 

hasil dari penelitian tersebut dan merencanakan tindakan selanjutnya, 

apakah akan mengulang pada siklus kedua atau sudah berhasil hanya di 

siklus pertama.  

 

(2) Tindakan (action)  

a. Guru mempersiapkan siswa di ruang praktek senam sekolah dan 

membariskannya, kemudian mempresensi siswa.  

b. Guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, kemudian 

memberi penjelasan kepada siswa tentang materi apa yang akan 

diberikan serta memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru memberikan penjelasan mengenai handstand mengenai tata cara 

melakukan, urutan dan cara latihan yang benar. Kemudian guru 

memberikan contoh kepada siswa dengan diikuti siswa 

mempraktekkannya secara bergantian 
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d. Setelah melakukan semua, siswa dikumpulkan dan diberian tanya jawab 

seputar handstand dan kesultan apa yang ditemuinya. Setelah itu guru  

menampilkan penjelasan audio visual kepada murid untuk dipahami dan 

kemudian dipraktekan secara berkelompok 7-10 anak.  

e. Kemudian guru memberi instruksi pada siswa untuk mencobanya 

dengan diawasi guru. Apabila siswa ada yang salah guru langsung 

mengingatkannya. 

f. Pembelajaran diahiri dengan pengambilan nilai prak tek dan pengisann 

kuesioner test soal. 

 

(3) Pengamatan (observation)  

Melakukan pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran 

handstand  mulai dari sikap awal, sikap inti dan sikap akhir serta sikap siswa 

selama pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh guru kolabolator atau 

pengamat.  

 

(4) Refleksi (reflection)  

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama.  

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran tindakan siklus pertama. 

c. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk 

digunakan pada siklus berikutnya.  

d. Memperbaiki pelaksanaan tindakan. 

e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua.  
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2) Siklus Kedua  

Pelaksanaan pada siklus kedua ini sama dengan siklus pertama.  

(1) Perencanaan (Planning)  

a. Membuat RPP . 

b. Persiapan sarana dan sumber pembelajaran berupa peluit, matras, jam 

tangan, buku pelajaran senam ketangkasan (handstand) dan modifikasi 

model pembelajaran audio visual. 

c. Persiapan instrumen penelitian untuk pembelajaran. Mempersiapkan 

instrumen yang sudah dibuat oleh peneliti berupa lembar pengamatan 

lapangan aktivitas siswa meliputi aspek afektifdan psikomotorik. Soal 

tes siswa digunakan sebagai instrumen penilaian kognitif. Setelah 

penelitian selesai, peneliti dan guru kolabolator mendiskusikan hasil 

dari penelitian tersebut dan merencanakan tindakan selanjutnya, apakah 

akan mengulang pada siklus kedua atau sudah berhasil di siklus kedua.  

 

(2) Tindakan (action)  

a. Guru mempersiapkan siswa di ruang praktek senam sekolah dan 

membariskannya, kemudian mempresensi siswa. 

b. Guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, kemudian 

memberi penjelasan kepada siswa tentang materi apa yang akan 

diberikan serta memberi motivasi kepada siswa dengan sedikit 

menyinggun enjelasan inti materi. 
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c. Setelah diberikan sedikit penjelasan materi, guru mempraktekkan 

gerakan materi yang diajarkan. Kemudian siswa mencoba satu persatu 

secara berganrian.  

d. siswa dikumpulkan untuk diberikan pertanyaan tanya jawab seputar 

materi yang diberikan dan kesulitan apa yang ditemuinya. 

e. Guru menampilkan penjelasan audio visual kepada murid untuk 

dipahami dan kemudian dipraktekan secara berkelompok 7-10 anak.  

f. Kemudian guru memberi instruksi pada siswa untuk mencobanya 

dengan diawasi guru mulai dari gerakan latihan pertama sampai akhir. 

Apabila siswa ada yang salah, guru langsung mengingatkan dan 

membetulkan gerakannya. 

g. Pembelajaran diakhiri dengan pengambilan nilai dan pengisian angket 

kuesioner. 

 

(3) Pengamatan (observation)  

Melakukan pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran roll 

depan mulai dari sikap awal samapai sikap akhir serta sikap siswa selama 

pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh guru kolabolator/pengamat. 

 

(4) Refleksi (reflection)  

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua.  

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus 

kedua.  
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c. Evaluasi tindakan II  

Sedangkan Indikator keberhasilan dalam pembelajaran ialah jika siswa 

mampu memperoleh nilai rata-rata kognitif (menjawab soal tes), afektif dan 

psikomotor minimal 70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan dan ketuntasan 

klasikal siswa mencapai 85%.  

 

3.1 Subjek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI Multimedia I 

SMK Negeri 1 Pringapus, sebanyak 30 siswa terdiri dari 26 siswa putra dan 4 

siswa putri. 

 

3.2 Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah keterampilan siswa dalam melakukan 

handstand menggunakan media audio visual.  

 

3.3 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2013 

sampai dengan selesai. 

 

3.4 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 
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SMK Negeri 1 Pringapus, Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten 

Semarang.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penlitian ini adalah dengan menggunakan :  

1) Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data nama siswa kelas XI 

Multimedia I SMK N 1 Pringapus  

2) Observasi (pengamatan), yaitu untuk memperoleh data keterampilan proses 

siswa yang berupa lembar observasi (pengamatan) di lapangan. Pengamatan 

dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini 

dilakukan dengan tujuan mengetahui keterampilan siswa serta sikap siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh guru 

penjasorkes dan kolaborator.  

3) Angket/Kuesioner, diberikan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa 

pada terhadap materi pembelajaran handstand (aspek kognitif). Adapun 

kuesioner/angket yang disusun adalah angket tertutup. Angket tertutup 

adalah angket yang sudah disediakan alternatif jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih, hal ini akan mempermudah responden dalam 

menjawab. Angket/kuesioner yang digunakan adalah angket dalam bentuk 

pilihan ya-tidak, dimana siswa diberikan pertanyaan singkat kemudian siswa 

mengisi dengan memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan.  
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya cermat sehingga 

lebih mudah diolah.  

Agar data yang diperoleh akurat digunakan instrumen pengumpulan data 

sebagai berikut :  

1) Instrumen Pembelajaran  

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :  

(1) SILABUS  

Silabus dibuat sebagai pedoman dalam pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran.  

(2) Rencana Pelakanaan Pembelajaran (RPP)  

Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat dan digunakan ebagai 

panduan peneliti untuk mengatur jalannya proses pembelajaran.  

 

2) Instrumen Evaluasi  

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran berupa tes hasil 

belajar handstand yang meliputi :  

(1) Lembar Observasi (Pengamatan) Lapangan  

Adapun hal yang diamati pada aktivitas siswa (kisi-kisi penilaian 

afektif) sebagai berikut : 
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Tabel 2. 

Pengamatan afektif siswa 

No Aktivitas siswa Skor Deskriptor 

1 Berkomunikasi 

dengan sopan dalam 

proses pembelajaran 

5 Berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia 

4 Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia 

dan sesekli menggunakan bahasa daerah 

(semarang) 

3 Berkomunikasi dalam bahasa daerah 

(semarang) 

2 Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan membentak 

1 Berkomunikasi dengan bahasa daerah 

(semarang ) dengan membentak 

2 Sisiwa memperhatikan 

penjelasan 

5 Memperhatikan penjelasan guru 

4 Memperhatikan penjelasan guru namun 

sesekali masih mengobrol dengan teman 

3 Memperhatikan penjelasan guru namun 

sesekali masih mengganggu teman 

2 Mengobrol dengan teman dan sesekali 

memperhatikan guru 

1 Bermain sendiri tidak memperhatikan 

penjelasan guru 

3 Respon atas 

penjelasan atau 

pertanyaan guru 

5 Selalu aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru dengan benar 

4 Selalu aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru dengan benar dan 

salah 

3 Hanya aktif bertanya saja 

2 Tidak aktif bertanya namun sesekali masih 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 

1 Tidak aktif dalam pembelajaran baik 

bertanya maupun menjawab dan 

cenderung pendiam 

4 Didiplin (melakukan 

latihan dan mengikuti 

semua peraturan yang 

telah ditentukan) 

5 Disiplin mengikuti aturan yang telah 

ditentukan 

4 Disiplin namun sesekali masih melanggar 

aturan 
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3 Cukup disiplin 

2 Kurang disiplin 

1 Tidak disiplin  bertindak semaunya sendiri 

5 Percaya diri 

(melakukan latihan 

tidak gugup dan 

tegang) 

5 Percaya diri dalam menjalankan tugasnya 

4 Percaya diri dalam menjalankan tugasnya 

namun masih ragu-ragu 

3 Cukup percaya diri dalam menjalankan 

tugasnya 

2 Kurang percaya diri, malu-malu dalam 

melakukan tugasnya 

1 Tidak percaya diri dalam melakukan 

tugasnya 

 

Tabel 3. 

Penilaian tes praktek (psikomotor) 

No Aspek Yang dinilai Skor  Deskriptor 

1 Sikap Awal 5 Hormat sebelum melakukan handstand, 

berdiri tegak dan kaki sedikit membuka, 

pandangan lurus ke depan dan mengagkat 

kedua tangan lurus ke atas sebelum 

melakukan gerakan 

4 Memberi hormat, berdiri tegak dan kaki rapat 

atau membuka terlalu lebar, pandangan tidak 

lurus ke depan dan mengankat kedua tangan 

lurus ke atas sebelum melakukan gerakan 

3 Memberi hormat, berdiri tegak, kaki 

membuka terlalu lebar atau rapat dan 

mengangkat tangan tidak lurus ke atas 

2 Memberi hormat, berdiri tidak pada posisi 

siap dan hanya sedikit mengangkat tangan 

pada saat akan melakukan 

1 Tidak memberi hormat dan tidak berdiri pada 

posisi siap, pada saat akan melakukan 

handstand  tidak mengangkat kedua tangan 

2 Sikap Inti 5 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke 

belakang dan kaki kiri bengkok diletakkan di 

depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, 
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mengayunkan kaki rapat dan lurus ke atas 

selama 3-5 detik 

4 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke 

belakang dan kaki kiri bengkok diletakkan di 

depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, 

mengayunkan kaki rapat dan lurus kemudian 

langsung turun 

3 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke 

belakang dan kaki kiri bengkok diletakkan di 

depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, 

mengayunkan kaki namun tidak lurus dan 

rapat ke atas kemudian langsung turun 

2 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke 

belakang dan kaki kiri bengkok diletakkan di 

depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, 

mengayunkan kaki tidak sampai ke atas 

1 Merangkak, kaki kanan di belakang dan kaki 

kiri di depan, telapak tangan di matras sejajar 

bahu, kedua lengan tidak lurus, kepala 

tertunduk dan mengayunkan kaki tidak 

sampai ke atas 

3 Sikap Akhir 5 Badan seimbang dan berdiri tegak, kedua 

tangan lurus ke atas dan memberi hormat 

setelah selesai melakukan 

4 Badan sedikit oleng kemudian berdiri tegak,  

kedua tangan lurus keatas dan memberi 

hormat setelah selesai melakukan 

3 Badan sedikit oleng kemudian berdiri tegak, 

kedua tangan tidak lurus ke atas dan memberi 

hormat setelah selesai melakukan 

2 Terjatuh kemudian berdiri tegak dan memberi 

hormat setelah selesai melakukan 

1 Terjatuh dan langsung keluar dengan tidak 

memberi hormat 
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(2)  Kuesioner  

Kuesioner digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa 

(kognitif). Tes yang dibuat merupakan pertanyaan singkat dan siswa 

menjawab dengan jawaban yang benar. Soal yang dibuat disusun 

berdasarkan indikator pada tiap siklus. 

Tabel 4. 

Kisi-Kisi Soal Tes 

No Indikator Siklus  Jumlah Soal 

1 Mengetahui urutan melakukan rangkaian 

handstand 

I 15 

2 Mengetahui urutan melakukan rangkaian 

handstand 

II 15 

 

3) Analisis Data  

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang 

bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang 

diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa, 

dengan mengetahui perbedaan hasil pembelajaran handstand dengan media 

audio visual (Suharsimi Arikunto, 2006:239).  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah :  

a. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan presentasi 

ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas.  
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Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk 

presentase dan angka. 

i. Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar (Zainal Aqib, 

2008: 41) adalah sebagai berikut :  

 

ii. Rumus untuk menghitung nilai soal test (Muhammad Ali, 1987:184) 

adalah sebagai berikut: 

 

Dengan : NP = Nilai dalam %  

N = Jumlah seluruh nilai / jumlah seluruh data  

n = Nilai yang diperoleh  

iii.  Rumus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar adalah sebagai 

berikut:  

Untuk mengetahui adanya peningkatan (gain) pada keterampilan 

proses yang diamati pada setiap siklus digunakan rumus Hake (Coletta, 

2007) dalam skripsi Mukhamad Khamdun (2011: 60) adalah sebagai 

berikut : 

 

Keterangan :  

g (gain) : peningkatan keterampilan siswa 

S awal : Rata-rata keterampilan proses awal  

S akhir : rata-rata keterampilan proes akhir  
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Mengklasifikasikan gain sebagai berikut :  

g- tinggi : (g) > 0,7  

g- sedang : 0,7 > (g) > 0,3  

g- rendah : (g) < 0,3  

Apabila gain lebih dari 0,7 maka dapat dinyatakan bahwa 

peningkatan tinggi (hight gain). Jika gain berada pada kisaran 0,7 - 0,3 

maka dikatakan bahwa terjadi peningkatan sedang (middle gain). Namun 

jika gain berada dibawah 0,3 dinyatakan bahwa peningkatan yang terjadi 

rendah (log gain).  

Penghitungan presentase dengan menggunakan rumus di atas harus 

sesuai dan memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa SMK Negeri 

1 Pringapus yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu tuntas dan 

tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 5. 

Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal Penjasorkes 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas  

< 70 Tidak Tuntas 

 

Tabel 6. 

Rambu-rambu Analisis Hasil Analisis 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

pembelajaran 

85% – 100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

65% - 84% Baik (B) Berhasil  

55% - 64% Cukup (C) Tidak Berhasil 

0% - 54% Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

(Zainal Aqib, 2011: 53) 
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b. Data Kualitatif  

Data Kualitatif merupakan data yang digunakan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Siklus Pertama  

4.1.1. Perencanaan Siklus Pertama  

Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas XI Multimedia 1SMK Negeri 1 

Pringapus merupakan sebuah penelitian tindakan kelas (classroom actions 

research). Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini terdiri dari dua siklus, 

yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Pembelajaran pada siklus pertama siswa melakukan 

gerakan handstand dengan panduan melalui media. Siklus I dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan yaitu pada tanggal 14 januari 2013 dengan alokasi waktu 

2x45 menit. 

4.1.2. Pembahasan Siklus Pertama  

Setelah menyelesaikan siklus pertama, peneliti bersama guru kolabolator 

melakukan diskusi mengenai pengamatan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Dalam diskusi ini peneliti dan guru kolabolator mencoba 

merefleksikan hasil dari siklus pertama. Hasil refleksi pada siklus pertama 

menentukan pada tindakan ke siklus berikutnya.  

Nilai rata-rata untuk ranah afeksi dengan beberapa penilaian yang telah 

diamati selama pembelajaran pada siklus pertama berlangsung, menunjukkan 

penilaian berkomunikasi memperoleh rata-rata persentase sebanyak 87,61% 
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memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata persentase sebanyak 

77,14%, aktif dalam pembelajaran memperoleh rata-rata sebanyak 78,57%, 

disiplin memperoleh rata-rata sebanyak 71,42%, dan percaya diri sebanyak 

74,28% sehingga rata-rata kelas mencapai 77,81% (cukup baik).  

Nilai rata-rata untuk ranah kognisi dengan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan pemahaman pembelajaran handstand yang telah diberikan pada 

siklus pertama, memperoleh rata-rata soal nomor 1 sebanyak 80%, soal nomor 2 

sebanyak 70%, soal nomor 3 sebanyak 80%, soal nomor 4 sebanyak 90%, soal 

nomor 5 sebanyak 77%, soal nomor 6 sebanyak 80%, soal nomor 7 sebanyak 

67%, dan soal nomor 8 sebanyak 70%, soal nomor 9 sebanyak 87%, soal nomor 

10 sebanyak 83%, soal nomor 11 sebanyak 83%, soal nomor 12 sebanyak 83%, 

soal nomor 13 sebanyak 67%, soal nomor 14 sebanyak 77% dan soal nomor 15 

sebanyak 87% sehingga jumlah rata-rata pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran handstand  melalui kuesioner yang diberikan adalah 79% 

(kualifikasi cukup).  

Nilai rata-rata untuk ranah psikomotor dengan penilaian yang berkaitan 

dengan praktik handstand yang telah diberikan pada siklus pertama, menunjukkan 

penilaian sikap awal sebanyak 71%, penilaian sikap inti sebanyak 58%, penilaian 

sikap akhir 68%, sehingga jumlah rata-rata praktik roll depan adalah 66% (kurang 

baik).  

Setelah memasuki siklus pertama terdapat perubahan sikap siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Banyak sebagian siswa yang antusias mengikuti 

pembelajaran setelah melihat tayangan video. Hal ini ditunjukan dalam 
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pengamatan minat yang didapat peneliti melalui penyebaran angket yang 

berkaitan dengan minat dan motivasi siswa, yaitu angket no 16 sampai no20 

dengan rincian sebagai berikut: rata-rata persentase soal no 16 sebanyak100%. 

Sesuai dengan pertanyaan angket, nilai tersebut menjelaskan bahwa seluruh siswa 

lebih senang pembelajaran dilakukan menggunakan media audio visual. 

Berikutnya persentase rata-rata soal no 17 sebanyak 87%, no 18 sebanyak 20%, 

no 19 sebanyak 90% dan no 20 sebanyak 93%. Sesuai dengan hasil prosentase 

tersebut, siswa akan lebih cepat mengerti dan memahami materi yang disajikan, 

selain iu siswa juga akan lebih termotifasi mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat 

dari nilai persentase angket no 17,19 dan 20. 

 

4.1.3. Pembahasan Hasil Observasi Siklus Pertama  
 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan kolabolator 

pada siklus pertama, rata-rata untuk nilai afeksi atau sikap siswa dalam 

pembelajaran handstand menggunakan media audio visual mencapai 77%. 

Pemahaman yang dinilai dari pengisian kuesioner mencapai 79%, dan nilai rata-

rata kelas XI Multimedia 1 dalam praktik handsatand mencapai 66%. Dilihat dari 

perolehan nilai rata-rata untuk afeksi masuk dalam kriteriacukup baik maka perlu 

adanya penekanan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik lagi pada 

pembelajaran selanjutnya. Demikian pula dengan nilai rata-rata yang diperoleh 

dari pemahaman melalui kuesioner terutama pada soal nomor 7 (dengan 

kualifikasi kurang baik); yaitu tentang sikap kaki pada posisi handstand, dan butir 

soal nomor 13 (dengan kualifikasi kurang baik); yaitu tentang posisi jari-jari 

tangan pada saat melakukan gerakan handstand. Serupa dengan nilai rata-rata 
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yang diperoleh siswa pada keterampilan praktik siswa. Secara keseluruhan, 

kesalahan – kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa pada saat melakukan 

handstand adalah: 1) siswamasih banyak yang membuka lengan teralu lebar pada 

saat tangan menempel matras. 2) pandangan yang mengarah ke perut pada saat 

posisi sudah berdiri dengan kedua tangan. 3) posisi kaki yang belum rapat dan 

lurus pada saat handstand.  

Presentase skor tercapai pada siklus pertama ranah afeksi 77%, kognisi 

79%, dan psikomotor 66% sehingga jumlah rata-rata nilai prosentase skor tercapai 

adalah 74% dengan total siswayang tuntas sebanyak 20 siswa, yang berarti 66% 

siswa yang tuntas.  

Dari data aspek afektif, kognitif dan psikomotorik diatas dapat 

digambarkan dengan grafik perbandingan dibawah ini. Lihat Gambar 6.  

 

Dengan demikian berarti pembelajaran handstand dengan menggunakan 

media audio visual belum melampaui indikator ketercapaian ketuntasan belajar 
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yaitu sebesar 75%, sehingga peneliti harus melanjutkan ke siklus kedua untuk 

mencapai target indikator ketercapaian. 

 

4.1.4. Hasil Refleksi pada Siklus Pertama 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolabolator, tahap perencanaan 

pada siklus pertama tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan baik sesuai 

dengan apa yang direncanakan, yaitu sesuai dengan RPP yang sudah siapkan, dan 

instrumen penelitian berupa lembar pengamatan lapangan (psikomotor dan 

afektif) dan lembar kuesioner (kognitif). 

Pada tahap tindakan, guru dan peneliti masih melihat sebagian siswa yang 

mengalami sedikit kesulitan dalam memahami penjelasan, hal ini diketahui 

setelah siswa mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti dan 

kolabolator, yaitu berkaitan dengan :  

1. Penjelasan mengenai posisi jari tangan pada saat berdiri dengan tangan. 

2. Penjelasan tentang posisi tangan pada matras sebelum menolakkan kaki 

untuk handstand. 

3. Penjelasan tentang sikap pada saat dan sedang handstand  

Pada penilaian yang telah dilakukan guru penjas (kolabolator) dan peneliti 

terhadap siswa dalam melakukan praktik handstand, diketahui rata-rata dalam 

kualifikasi kurang baik yang meliputi :  

1. Posisi tangan menempel di matras yang terlalu lebar pada saat akan 

melakukan tolakan.  
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2. Rata-rata siswa kurang mempunyai keberanian (hususnya bagi siswa yang 

putri) masih takut untu mecoba sendiri, apalagi tidak ada teman yang 

menjaga di samping kiri atau kanannya pada saat melakukan. 

3. Penilaian sikap inti, pada saat kaki berada diatas kurang rapat dan lurus. 

Hasil dari diskusi yang dilakukan antara peneliti dengan guru penjas 

(kolabolator), memberikan kesimpulan diantaranya: 

1. Kesulitan pemahaman siswa mengenai penjelasan handstand dikarenakan 

tayangan video yang terlalu lama. Hal ini membuat siswa terlihat bosan dan 

malah menjadi bergurau (bercanda). 

2. Kurang jelas atau detailnya materi dalam tayangan dan tidak diimbangi 

dengan penjelasan dari guru juga menjadi penyebab utama kesulitan siswa 

dalam menangkap materi 

3. Guru penjas dan kolabolator sepakat untuk mengadakan siklus kedua 

dengan perbaikan dari pada catatan diatas. 

 

4.2. Siklus Kedua  

4.2.1. Perencanaan Siklus Kedua 

Metode pembelajaran yang digunakan pada siklus kedua harus lebih 

efektif, yaitu mengubah eksplorasi dan konfirmasi dari siklus pertama. Pada siklus 

kedua ini guru lebih menekankan lagi pada saat menjelaskan mengenai posisi 

tangan pada saat akan dan posisi jari tangan sedang maupun gerakan setelah 

melakukan handstand. Selain itu peneliti juga akan menekankan pada arah 

pandangan dan posisi kaki setelah diatas. Sesuai dengan diskusi guru penjas  dan 
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kolabolator , koreksi kekurangan pada siklus pertama akan diperbaiki pada siklus 

kedua ini. 

Pembelajaran handstand pada siklus kedua ini berbeda dengan siklus yang 

pertama. Letak perbedaannya ialah pada sikus kedua ini bentuk tayangan yang 

lebih diperpendek dan diperjelas supaya siswa lebih mudah untuk memahami isi 

maeri. Penelitian yang dilakukan pada siklus kedua juga melalui empat tahapan, 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian siklus kedua 

dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 dengan alokasi waktu 2x45 menit.  

 

4.2.2. Pembahasan Siklus Kedua  
 

Setelah melakukan dan menyelesaikan siklus kedua, peneliti bersama 

rekan guru yang bertindak sebagai kolabolator, melakukan refleksi dari 

pembelajaran yang telah berlangsung. Nilai rata-rata untuk ranah afeksi dengan 

beberapa penilaian yang telah diamati selama pembelajaran pada siklus kedua 

berlangsung, menunjukkan penilaian berkomunikasi memperoleh rata-rata 

persentase sebanyak 97% memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata 

persentase sebanyak 85%, taat peraturan memperoleh rata-rata sebanyak 78%, 

aktif dalam pembelajaran memperoleh rata-rata sebanyak 81%, dan percaya diri 

memperoleh rata-rata sebanyak 80% sehingga rata-rata kelas mencapai 84% 

(baik).  

Nilai rata-rata untuk ranah kognisi dengan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan pemahaman pembelajaran handstand yang telah diberikan pada 

siklus kedua, memperoleh rata-rata soal nomor 1 sebanyak 82%, soal nomor 2 

sebanyak 96%, soal nomor 3 sebanyak 86%, soal nomor 4 sebanyak 93%, soal 
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nomor 5 sebanyak 89%, soal nomor 6 sebanyak 89%, soal nomor7 sebanyak 93%, 

dan soal nomor 8 sebanyak 82%, soal nomor 9 sebanyak 93%, soal nomor 10 

sebanyak 89%, soal nomor 11 sebanyak 75%, soal nomor 12 sebanyak 80%, soal 

nomor 13 sebanyak 86%, soal nomor 14 sebanyak 82%, dan soal nomor 15 

sebanyak 89%, sehingga jumlah rata-rata pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran handstand melalui kuesioner yang diberikan adalah 87% (baik).  

Nilai rata-rata untuk ranah psikomotor dengan penilaian yang berkaitan 

dengan praktik handstand yang telah diberikan pada siklus dua, menunjukkan 

penilaian sikap awal sebanyak 80%, penilaian sikap inti sebanyak 72%,penilaian 

sikap akhir 74%, sehingga jumlah rata-rata praktik handstand adalah 75% (cukup 

baik).  

Dari data aspek afektif, kognitif dan psikomotorik diatas dapat 

digambarkan dengan grafik perbandingan dibawah ini. Lihat Gambar 7. 
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4.2.3. Pembahasan Hasil Observasi Siklus Kedua  

4.2.3.1. Aktivitas Siswa (Afektif) Dalam Pembelajaran Handstand Menggunakan 

Media Audio Visual Bidang Miring 

Tabel 7. 

Perbandingan Persentase Hasil Pengamatan Sikap (Afektif)Siklus Pertama 

Dengan Hasil Siklus Kedua 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama 77% 

2 Kedua 84% 

 

Dari tabel 7. di atas, terlihat bahwa siklus pertama aktivitas siswa kelas XI 

Multimedia I selama pembelajaran handstand dengan media audio visual 

berlangsung (afektif) mencapai 77%, sedangkan pada siklus kedua mencapai 84%, 

ini berarti ada peningkatan (gain) 0,30 (kriteria sedang).  

 

4.2.3.2. Pemahaman Siswa (Kognitif) Dalam Pembelajaran Handstand 

Menggunakan Media Audio Visual  

Tabel 8. 

Perbandingan Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran (Kognitif) Siklus 

Pertama Dengan Hasil Siklus Kedua 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama 79% 

2 Kedua 87% 

 

Dari tabel 8. di atas, terlihat bahwa kemampuan pemahaman siswa kelas 

XI Multimedia I dalam mengikuti pembelajaran handstand  menggunakan media 
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audio visual pada siklus pertama mencapai 79%, sedangkan pada siklus kedua 

mencapai 87%, ini berarti ada peningkatan 0,3 (kriteriasedang).  

 

4.2.3.3. Kemampuan Praktik Siswa (Psikomotor) Dalam Pembelajaran Hndstand 

Menggunakan Media Audio Visual  

Dari tabel 9 di bawah ini, terlihat bahwa siklus pertama kemampuan 

praktik siswa kelas XI Multimedia dalam pembelajaran handstand menggunakan 

media audio visual mencapai 66%, sedangkan pada siklus kedua mencapai 75%, 

ini berarti ada peningkatan 0,26 (kriteria rendah). 

Tabel 9. 

Perbandingan presentase kemampuan psikomotor 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama 66% 

2 Kedua  75% 

 

4.2.3.4.  Nilai Rata-Rata Siswa Selama Mengikuti Pembelajaran Handstand 

Menggunakan Media Audio Visual  

Tabel 10. 

Perbandingan Nilai Rata-Rata Siswa pada Siklus Pertama dengan Siklus Kedua 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama  73 

2 Kedua  82 

 

Berdasarkan nilai tes yang diperoleh siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal sebanyak 20 siswa atau 66% 

dan nilai rata-rata 73. Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal sebanyak 26 siswa 

atau 86% dan nilai rata-rata kelas mencapai 82. Pada pelaksanaan siklus II, 
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ketuntasan belajar siswa dan nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator yang 

ditetapkan, yaitu 86% dan 82. 

 

4.2.4 Hasil Refleksi Siklus Kedua 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolabolator, tahap perencanaan 

pada siklus kedua berjalan lancar sesuai dengan RPP, sedangkan pada tahap 

tindakan, guru dan peneliti sudah dapat memperbaiki permasalahan yang dialami 

pada siklus pertama yaitu dengan terlihat adanya peningkatan pada jumlah nilai 

pengamatan sikap (afektif), pemahaman (kognitif) melaui pengisian kuesioner, 

dan praktik keterampilan melakukan handstand (psikomotor).  Namun masih ada 

beberapa catatan dari siklus kedua ini, diantaranya: 

(1) Beberapa siswa yang masih kurang bisa melakukan gerakan handstand  

khususnya siswa putri masih merasa takut untuk melakukannya secara 

sendiri. Mereka masih membutuhkan bantuan teman disamping kanan atau 

kiri untuk menjagai. 

(2) Pada saat melakukan handstand, posisi kaki yang sudah lurus tetapi belum 

bisa tenang dan bertahan di atas, jadi setelah mengyunkan kaki dan lurus ke 

atas kemudian langsung turun. Hal ini dikarenakan kurang kuatnya kekuatan 

lengan untuk menompang berat badan saat kaki sudah berada diatas. 

(3) Manakala mengayunkan kaki terlalu kuat, siswa belum bisa melakukan 

pendaratan yang baik. Sering dari mereka terjatuh ke belakang (posisi 

terlentang d matras). 
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Dari beberapa catatan diatas merupakan yang mungkin menjadi koreksi 

dan evaluasi pada penelitian ini. Namun secara keseluruhan siswa sudah bisa 

menangkap apa yang disampaikan pengajar melalui bantuan media. Sesuai hasil 

diskusi yang dilakukan antara guru penjas (kolabolator) dengan peneliti pada 

siklus kedua, guru dan peneliti menyimpulkan hasil refleksi pada siklus kedua 

yaitu, hasil dari perencanaan (planning), tindakan (action), dan pengamatan 

(observasi) yang dilakukan oleh guru dan peneliti pada siklus kedua sudah 

berjalan dengan baik dan ada perubahan peningkatan hasil belajar dari siklus 

pertama ke siklus kedua, sehingga pada penelitian siklus kedua ini dikatakan 

berhasil dengan kata lain penelitian ini sudah selesai pada siklus kedua dan tidak 

ada tindakan siklus selanjutnya.  

 

4.3 Peningkatan Hasil Belajar  

Table 11. 

Peningkatan hasil belajar siswa kelas XI Multimedia I SMK Negeri 1 

Pringapus dalam Pembelajaran Handstand Menggunakan Media Audio Visual 

Data Jumlah Siswa Tuntas Persentase Kenaikan 

Data Awal 13 Sisiwa 43% - 

Siklus I 20 Siswa 66% 23% 

Siklus II 26 Siswa 86% 20% 

 

Dari data di atas, perbandingan hasil belajar siswa kelas XI Multimedia I 

SMK Negeri 1 Pringapus tahun ajaran 2012/2013 dapat dilihat pada grafik 

perbandingan di bawah ini. Lihat Gambar 8. 
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4.4 Minat Belajar Siswa 

Dalam melakukan penelitian ini selain melakukan pengamatan dalam 

bidang kognitif, psikomotor dan afektif, penulis juga mengamati minat belajar 

siswa. Jelas bahwasannya minat sangat mempengaruhi siswa dalam hal 

pemahaman materi. Dengan menggunakan media audio visual, antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran sangatlah besar. Hal ini dapat diihat dari hasil 

pengisian kuesioner yan g diisi oleh siswa. 

Tabel 12. 

Pengamatan minat belajar siswa 

No 
No 

Angket 
Penjelasan Soal Angket 

Prosentase 

Siklus 1 Siklus 2 

1 16 Lebih senang pembelajaran handstand 

menggunakan media audio visual 

100% 100% 

2 17 Dengan menggunakan media audio 

visual lebih cepat untuk memahami dan 

mengerti materi yang disajikan 

87% 90% 

3 18 Denga menggunakan tayangan media, 20% 7% 
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saya kesulitan menangkap materi 

4 19 Setelah melihat tayangan media ada 

perubahan dalam melakukan handstand 

90% 93% 

5 20 Penggunaan media audio visual 

memotivasi saya dalam pembelajaran 

penjasorkes 

93% 100% 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan prosentase diatas 75% 

siswa lebih senang, dan lebih cepat mengerti dan memahami isi materi dalam 

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media audio visual. Selain itu 

dengan mengguakan media audio visual, siswa merasa termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 

4.5 Kelemahan dalam Penelitian  

Penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran handstand menggunakan media audio visual pada siswa kelas XI 

Multimedia I SMK Negeri 1 Pringapus tahun 2013 mempunyai kelemahan dalam 

penelitian sebagai berikut:  

1. Penggunaan media audio visual kurang efisien apabila dilakukan diluar 

ruangan dikarenakan penampilan gambar hasil output dai media tidak 

maksimal. Selain itu rentannya alat-alat penunjang oleh cuaca dan keadaan 

alam. 

2. Dalam pembelajaran terlalu banyak memerlukan perangkat penunjang 

pembelajaran, yang mungkin tidak setiap sekolahan dan kelas punya. 

3. Pemanfaatan media audio visual ini membutuhkan biaya yang mahal jika 

dalam pembelajaran harus melakukan pengadaan seluruh peralatannya.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

handstand  menggunakan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 

handstand  siswa kelas XI MultimediaI SMK Negeri 1 Pringapus Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013, hal tersebut dapat dilihat 

dari:  

5.1.1 Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran handstand 

menggunakan media audio visual (afektif) pada siklus pertama 

mencapai tingkat pencapaian 77%, sedangkan pada siklus kedua 

mencapai 84%. Ini berarti ada peningkatan sebesar 0,3 (middle 

gain).  

5.1.2 Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran handstand  menggunakan 

media audio visual pada siklus pertama hanya 79%, sedangkan 

pada siklus kedua mencapai85%. Ini berarti ada kenaikan sebesar 

0,28 (low gain). 

5.1.3 Kemampuan praktik (psikomotor) siswa kelas XI Multimedia I 

SMK Negeri 1 Pringapus dalam melakukan handstand dalam 

mengikuti pembelajaran handstand menggunakan media audio 

visual pada siklus pertama mencapai 65%, sedangkan pada siklus 

kedua mencapai 70%, ini berarti ada peningkatan 0,14 (low gain).  
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5.1.4 Peningkatan hasil belajar dilihat dari ketuntasan klasikal dari data 

awal yang diperoleh; siklus satu dan siklus dua ada peningkatan, 

yaitu: 

1. Data awal  =13 siswa (43%) 

2. Siklus pertama = 20 siswa (66%) 

3. Siklus kedua = 24 siswa (80%) 

5.1.5 Dari hasil data yang diperoleh melalui lembar pengamatan siswa 

(afektif), kuesioner (kognitif) dan lembar test praktik 

(psikomotor), penelitian tindakan kelas ini dinyatakan sudah 

mencapai ketuntasan klasikal sebesar 80% (berhasil). 

5.1.6 Dari data hasil belajar siswa secara lasikal pada siklus pertama 

mencapai 73 dan pada siklus kedua mencapai 81maka terdapat 

peningkatan hasil belajar sebesar 0,29 (low gain). 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ternyata siswa kelas XI 

Multimedia I lebih tertarik mengikuti pembelajaran handstand menggunakan 

media audio visual. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pada guru penjas di 

SMK tersebut untuk dapat mengunakan hasil penelitian ini. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI MULTIMEDIA I  

SMK N 1 PRINGAPUSTAHUN AJARAN 2012/2013 

 

NO NAMA SISWA 
JENIS 

KELAMIN 
NO NAMA SISWA 

JENIS 

KELAMIN 

1 Adam Hermawan L 16 Gilang Pandu L 

2 Agung Widodo L 17 Jarwo Santoso L 

3 Agus Eka L 18 Lina Anita P 

4 Ahmad Romadlon L 19 Nico Surya L 

5 Amirul L 20 Okha Syefira L 

6 Andi Listian L 21 Rridwan Firdaus L 

7 Anisa Rustiana P 22 Samsul Ma’arif L 

8 Atma Alfian L 23 Septian Eka Chayo L 

9 Brian Maulana L 24 Slamet Wahyu L 

10 Danang Adi L 25 Sri Widaningrum P 

11 Dedek Bayo L 26 Sulis Siyanti P 

12 Dwi septiani P 27 Triyanto L 

13 Farid Jati L 28 Tulus Sri W. L 

14 Fery Nur L 29 Utomo Deny L 

15 Firman L 30 Yusuf Afandi L 
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DAFTAR NILAI SISWA SIKLUS PERTAMA 

 

NO Res NILAI KET NO Res NILAI KET 

1 R-01 70,35 Tuntas 16 R-16 69,85 Tidak Tuntas 

2 R-02 77,5 Tuntas 17 R-17 63,85 Tidak Tuntas 

3 R-03 66 Tidak Tuntas 18 R-18 66,65 Tidak Tuntas 

4 R-04 76,5 Tuntas 19 R-19 69,35 Tidak Tuntas 

5 R-05 79,85 Tuntas 20 R-20 73,5 Tuntas 

6 R-06 65,15 Tidak Tuntas 21 R-21 68 Tidak Tuntas 

7 R-07 67,65 Tidak Tuntas 22 R-22 73 Tuntas 

8 R-08 74 Tuntas 23 R-23 76,65 Tuntas 

9 R-09 73,15 Tuntas 24 R-24 78,5 Tuntas 

10 R-10 78,35 Tuntas 25 R-25 73,35 Tuntas 

11 R-11 74 Tuntas 26 R-26 77,85 Tuntas 

12 R-12 75,15 Tuntas 27 R-27 69,15 Tidak Tuntas 

13 R-13 79 Tuntas 28 R-28 82,35 Tuntas 

14 R-14 69 Tidak Tuntas 29 R-29 80,5 Tuntas 

15 R-15 78,35 Tuntas 30 R-30 80,5 Tuntas 
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DAFTAR NILAI SISWA SIKLUS KEDUA 

 

NO Res NILAI KET NO Res NILAI KET 

1 R-01 80,85 Tuntas 16 R-16 92,85 Tuntas 

2 R-02 80 Tuntas 17 R-17 87,65 Tuntas 

3 R-03 80,65 Tuntas 18 R-18     

4 R-04 87,15 Tuntas 19 R-19 69,15 Tidak Tuntas 

5 R-05 80,85 Tuntas 20 R-20 90,5 Tuntas 

6 R-06 77 Tuntas 21 R-21 71,15 Tuntas 

7 R-07 71 Tuntas 22 R-22 84,65 Tuntas 

8 R-08 84,15 Tuntas 23 R-23 86,35 Tuntas 

9 R-09 82,5 Tuntas 24 R-24 88,5 Tuntas 

10 R-10 84,65 Tuntas 25 R-25 79,65 Tuntas 

11 R-11 90,5 Tuntas 26 R-26     

12 R-12 78,35 Tuntas 27 R-27 84,15 Tuntas 

13 R-13 84,65 Tuntas 28 R-28 93 Tuntas 

14 R-14 84,15 Tuntas 29 R-29 81,85 Tuntas 

15 R-15 68,5 Tidak Tuntas 30 R-30 80,85 Tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN DI LAPANGAN 

Mata Pelajaran :  

Materi   : 

Sasaran Program : 

Tanggal  : 

Pengamat  : 

Petunjuk  

1. Lembar pengamatan di lapangan diisi oleh guru kolaborator dan guru 

penjasorkes dengan memberi skor/nilai dengan rentang nilai yang sudah 

ditentukan . 

2. Pengamatan mencakup komponen dalam rangkaian gerak handstand, sikap 

siswa selama pembelajaran berlangsung, serta saran yang dapat digunakan 

dalam tindakan selanjutnya. 

3. Rentangan nilai pengamatan mulai dari :  

1 = Tidak Baik   4 = Baik  

2 = Kurang Baik   5 = Sangat Baik  

3 = Cukup Baik  

4. Rentang nilai akhir mulai dari :  

63 – 68 = Tidak Baik   81 - 86 = Baik  

69 - 74 = Kurang Baik  87 - 92 = Sangat Baik  

75 - 80 = Cukup Baik  

5. Saran mohon diisi  
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LEMBAR PENGAMATAN SISWA 

No Nama Siswa 

Komponen yang diamati 

Total 

Skor 

Gerakan handstand 
Sikap selama 

pembelajaran 

Sikap 

awal 

Sikap 

inti 

Sikap 

akhir 

Afektif 

1 Adam Hermawan      

2 Agung Widodo      

3 Agus Eka      

4 Ahmad Romadlon      

5 Amirul      

6 Andi Listian      

7 Anisa Rustiana      

8 Atma Alfian      

9 Brian Maulana      

10 Danang Adi      

11 Dedek Bayo      

12 Dwi septiani      

13 Farid Jati      

14 Fery Nur      

15 Firman      

16 Gilang Pandu      

17 Jarwo Santoso      

18 Lina Anita      

19 Nico Surya      

20 Okha Syefira      

21 Rridwan Firdaus      

Lanjutan lampiran 11 

Lanjutan lampiran 11 
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22 Samsul Ma’arif      

23 Septian Eka Chayo      

24 Slamet Wahyu      

25 Sri Widaningrum      

26 Sulis Siyanti      

27 Triyanto      

28 Tulus Sri W.      

29 Utomo Deny      

30 Yusuf Afandi      

Jumlah  

Rata - rata  

 

 Saran Umum 

 

 

 

      Kab. Semarang,.....januari 2013 

        Tim penilai 

    

 

       .......................................... 
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Lampiran Penilaian 

A. Sikap Awal 

Skor: 

5 Hormat sebelum melakukan handstand, berdiri tegak dan kaki 

sedikit membuka, pandangan lurus ke depan dan mengagkat kedua 

tangan lurus ke atas sebelum melakukan gerakan 

4 Memberi hormat, berdiri tegak dan kaki rapat atau membuka terlalu 

lebar, pandangan tidak lurus ke depan dan mengankat kedua tangan 

lurus ke atas sebelum melakukan gerakan 

3 Memberi hormat, berdiri tegak, kaki membuka terlalu lebar atau 

rapat dan mengangkat tangan tidak lurus ke atas 

2 Memberi hormat, berdiri tidak pada posisi siap dan hanya sedikit 

mengangkat tangan pada saat akan melakukan 

1 Tidak memberi hormat dan tidak berdiri pada posisi siap, pada saat 

akan melakukan handstand  tidak mengangkat kedua tangan 

B. Sikap Inti (berdiri dengan tangan) 

Skor: 

5 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke belakang dan kaki kiri 

bengkok diletakkan di depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, mengayunkan kaki rapat dan 

lurus ke atas selama 3-5 detik 

4 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke belakang dan kaki kiri 

bengkok diletakkan di depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, mengayunkan kaki rapat dan 

lurus kemudian langsung turun 

Lanjutan lampiran 11 
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3 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke belakang dan kaki kiri 

bengkok diletakkan di depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, mengayunkan kaki namun 

tidak lurus dan rapat ke atas kemudian langsung turun 

2 Merangkak tinggi, kaki kanan lurus ke belakang dan kaki kiri 

bengkok diletakkan di depan,telapak tangan di matras sejajar bahu, 

kedua lengan lurus, kepala terangkat, mengayunkan kaki tidak 

sampai ke atas 

1 Merangkak, kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan, telapak 

tangan di matras sejajar bahu, kedua lengan tidak lurus, kepala 

tertunduk dan mengayunkan kaki tidak sampai ke atas 

C. Sikap Akhir 

Skor: 

5 Badan seimbang dan berdiri tegak, kedua tangan lurus ke atas dan 

memberi hormat setelah selesai melakukan 

4 Badan sedikit oleng kemudian berdiri tegak,  kedua tangan lurus 

keatas dan memberi hormat setelah selesai melakukan 

3 Badan sedikit oleng kemudian berdiri tegak, kedua tangan tidak 

lurus ke atas dan memberi hormat setelah selesai melakukan 

2  Terjatuh kemudian berdiri tegak dan memberi hormat setelah selesai 

melakukan 

1  Terjatuh dan langsung keluar dengan tidak memberi hormat  

D. Sikap Selama Pembelajaran 

Skor : 

5 aktif bertanya, berani dalam melakukan tugasnya, memperhatikan 

penjelasan guru, percaya diri, disiplin 

4  kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, berani dalam melakukan 

tugasnya, memperhatikan penjelasan guru, percaya diri, disiplin  
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3  kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, berani dalam melakukan 

tugasnya, tidak fokus pada penjelasan guru/ pembelajaran, percaya 

diri, disiplin 

2 tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, cenderung pendiam, takut 

dalam melakukan tugasnya, tidak fokus pada penjelasan guru, tidak 

percaya diri, tidak disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran  

1 bersikap acuh tak acuh selama proses pembelajaran 
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Angket Kuesioner Lapangan 

Nama Sekolah :  

Nama  :  

Usia  :  

Kelas  :  

Jenis Kelamin :  

 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (x) ! 

 

1. Apakah pada sikap awal sebelum melakukan handstand badan harus siap dan 

tegak ?  

a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah sebelum dan sesudah melakukan gerakan handstand kita harus memberi 

hormat ? 

a. Ya   b. Tidak  

3. Apakah tumpuan utama dalam melakukan gerakan handstand adalah kepala ? 

a. Ya   b. Tidak  

4. Apakah pada saat melakukan gerakan handstand, pandangan mengarah ke perut 

? 

a. Ya   b. Tidak  

5. Apakah pada saat menolakkan kaki, lengan harus lurus ? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Pada saat mengayunkan kaki ke atas, apakah kaki harus lurus dan ditegangkan ?  

a. Ya   b. Tidak  

7. Apakah pada saat sudah berdiri dengan tangan kaki diluruskan dan dirapatkan ? 

a. Ya   b. Tidak  

8. Supaya lebih ringan, apakah sebelum menolakkan kaki punggung harus diangkat 

ke atas ?  

a. Ya `  b. Tidak  

9. Apakah tangan sebagai tumpuan harus kuat ?  

a. Ya   b. Tidak 

10. Apakah awalan melakukan handstand harus berlari atau dengan mengambil 

langkah kebelakang ? 

a. Ya   b. Tidak 

11. Apakah sikap akhir gerakan handstand adalah posisi jongkok ?   

Lampiran 12 
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a. Ya   b. Tidak  

12. Sebelum menolakan kaki ke atas, perlukah mendorong bahu ke depan hingga 

berat badan terletak di kedua tangan ?  

a. Ya   b. Tidak 

13. Apakah posisi jari–jari tangan pada saat melakukan gerakan handstand adalah 

rapat dan jari-jari tangan saling menempel ?  

a. Ya   b. Tidak  

14. Apakah tangan menumpu pada matras selebar bahu pada saat awalan akan 

mengangkat kaki ?  

a. Ya   b. Tidak 

15. Apakah dengan mengencangkan perut akan membantu badan semakin tegak 

dalam melakukan handstand ?  

a. Ya   b. Tidak 

16. Saya lebih senang pembelajaran handstand dilakukan menggunakan media 

audio visual ? 

a. Ya   b. Tidak 

17. Dengan menggunakan video pembelajaran, saya lebih cepat mengerti dan 

memahami materi yang disajikan ? 

a. Ya   b. Tidak 

18.  Pembelajaran menggunakan tayangan media membuat saya kesulian dalam 

menangkap materi ? 

a. Ya   b. Tidak 

19. Setelah melihat tayangan media saya bisa merasakan perubahan dalam 

melakukan pembelajaran gerakan handstand ? 

a. Ya   b. Tidak 

20. Penggunaan media audio visual lebih memotivasi saya dalam pembelajaran 

penjasorkes ? 

a. Ya   b. Tidak 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENDEKATAN TAKTIS DALAM PEMBELAJARAN 

SENAM LANTAI (HANDSTAND) 

 

Satuan Pendidikian : SMK N 1 Pringapus 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Kelas    : XI (Sebelas) 

Semester  : 2 (dua) 

Hari, tanggal  : Senin, 28 Januari 2013 

Alokasi Waktu : 2x 40 menit (2 x pertemuan)  

Standar Kompetensi (SK) 

1. Mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan 

koordinasi yang baik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar (KD) 

1.1. Mempraktikkan bentuk-bentuk rangkaian gerak senam 

ketangkasan dengan koordinasi dan kontrol yang baik, serta nilai 

keselamatan, disiplin, dan keberanian 

Indikator  

Kognitif 

 Produk 

1. Siswa dapat menyebutkan gerakan rangkaian handstand 

2. Siswa dapat membuat keputusan untuk melakukan handstand dengan 

keselamatan yang tinggi 

3. Setelah melakukan gerakan, siswa dapat membuat keputusan untuk 

kembali mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya.  

Proses 

1. Mengamati langkah gerakan handstand yang benar dan 

dilakukan secara efektif dan efisien 

2. Memperhatikan penjelasan tayangan media dan instruksi guru 
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Psikomotor. 

1. Melakukan gerakan handstand dengan benar, efektif dan 

efisien. 

2. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri 

menghadapai tugas gerak berikutnya 

Afektif 

 Perilaku berkarakter 

1. Disiplin dalam melakukan setiap tugas pembelajaran. 

2. Bersemangat dan sungguh-sungguh dalam pembelajaran 

Keterampilan sosial 

1. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak. 

2. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran  

3. Mendengarkan penjelasan guru dan tayangan media, memperhatikan 

pertanyaan atau jawaban siswa lain  

4. Percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan saat melakukan 

permainan bolavoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan lampiran  14 



99 

 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

Produk 

1. Siswa dapat menjelaskan cara melakukan gerakan handstand 

2. Siswa dapat menjelaskan teknik melakukan handstand yang aman dan 

dengan nilai-nilai keselamatan 

3. Siswa dapat menjelaskan gerak lanjut setelah melakukan gerakan untuk 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya. 

Proses 

1. Secara individu atau berkelompok, siswa mengamati 

karakteristik gerakan handstand dalam tayangan media dan 

penjelasan dari guru saat pembelajaran. 

2. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang cara 

melakukan gerakan handstand dengan aman dan penuh nilai 

keselamatan. 

3. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang cara-cara 

melakukan gerak lanjut setelah melakukan gerakan untuk 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya  

Psikomotor 

1. setelah melihat tayangan media siswa dapat melakukan 

gerakan handstand dengan benar, efektf dan efisien. 

2. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri 

menghadapai tugas gerak berikutnya 

Afektif 
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Perilaku Berkarakter 

1. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap disiplin dalam 

melakukan setiap tugas pembelajaran 

2. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap semangat dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas pembelajaran 

Keterampilan Sosial 

1. Mengamati tayangan media dan siswa langsung mempraktekkannya.  

2. Pada saat diberi kesempatan, siswa bertanya dan berpendapat saat 

pembelajaran  

3. Pada saat pembelajaran, siswa memperhatikan intruksi guru dan 

tayangan media 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan  

5. Pada saat melakukan tugas-tugas pembelajaran, siswa melaksakannya 

dengan penuh percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan. 

B. Materi Pembelajaran  

Pembelajaran rangkaian gerakan senam lantai (handstand) 

 Aktif menggunakan matras 

 Saling bergantian melakukan gerakan 

C. Model/Pendekatan/Strategi/Metode/Teknik Pembelajaran 

1. Model/Pendekatan : Pendekatan taktis 

2. Strategi  : Latihan dengan bantuan media dan drill 

latihan praktek 

3. Metode/teknik : (bagian – keseluruhan – gabungan), 

Diskusi, tugas, dan tanya jawab,   
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D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Persiapan Guru Penjasorkes Sebelum Pembelajaran 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, lembar presensi, 

lembar penilaian, lembar tugas). 

b. Menyiapkan peralatan (matras, LCD, peluit dan bahan ajar ) dan peta 

setting/tata letak alat. 

c. Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi respons 

siswa 

2. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Berdoa dan presensi. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin 

b. Apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

awal siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat terkait 

pengetahuan senam lantai. 

c. Menyampaikan ruang Lingkup materi senam lantai yang akan 

dipelajari. 

d. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  

e. Melakukan pemanasan 

3. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Penyampaian materi pertama secara langsung oleh guru 

Guru menjelaskan tentang handstand mengenai tata cara melakukan, 

urutan dan cara latihan yang baik dan benar. Guru memberikan contoh 

kepada siswa kemudian secra bergantian siswa disuruh mencoba. 

Setelah sekiranya paham siswa melakukan drill latihan. Sambil 

mengamati siswa sesekali guru membenarkan gerakan siswa yang 

salah. 
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b. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 1 

Siswa dikumpulkan, sambil istirahat, guru menanyakan “bagaimana 

dengan penjelasan dan drill latihan yang sudah dilakukan ?”, dan “apa 

kesulitan – kesulitan yang ditemukan? “ 

Siswa menjawab pertanyaan dan dilakukan sedikit tanya jawab kepada 

siswa. 

c. Penyampaian materi dengan menggunakan media dan 

dipandu oleh guru 

Berdasarkan jawaban siswa yang mengarah pada respon pertanyaan 

oleh guru setelah elaborasi dan drill latihan ke 2, guru kembali 

menjelaskan kepada siswa tentang cara pelaksanaan handstand. Kali 

ini penjelasan guru dilakukan melalui tayangan media audio visual. 

Siswa diputarkan tayangan melalui media audio visual. Tayangan 

tersebut berisi cara pembelajaran handstand mulai dari pemanasan 

ringan, cara latihan melakukan gerakan sampai cara memberikan 

pertolongan. Setelah selesai melihat tayangan, kembali siswa 

melakukan drill latihan sesuai intruksi dari guru. 

d. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 2 

Setelah drill latihan yang ke 2, guru menanyakan tentang “bagaimana 

dengan penjelasan dan drill latihan yang sudah dilakukan ?”, “lebih 

mudah dan mengerti mana dengan penjelasan yang tidak menggunakan 

media ?” dan “kesulitan – kesulitan yang ditemukan?” 

Demikian langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan,  

Untuk langkah pembelajaran selanjutnya (waktu yang tersisa) dapat 

digunakan untuk kembali latihan, evaluasi dan tanya jawab ataupun 

diskusi tentang materi pembelajaran dengan suasana santai agar siswa 

merasa fresh dan tidak tertekan.  
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4. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Setelah selesai evaluai dan tanya jawab ataupun diskusi kemudian 

dilakukan pendinginan sebelum pembelajaran diakhiri. 

5. Prasarana / Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran. 

 Peluit 

 LCD 

 Matras 

b. Prasana 

Ruang serbaguna atau ruang ketrampilan yang dapat 

digunakan untuk pembelajaran senam 

E. PENILAIAN 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen / 

soal 

 Melakukan 

gerakan 

handstand 

 Melakukan 

gerakan 

rangkaian  

handstand 

mulai dari sikap 

awal secara 

berurutan 

Test praktik 

 

Test 

perorangan 

Terst praktik 

 

Test 

demonstrasi 

 

Test 

ketrampilan 

Lakukanlah 

rangkaian 

gerakan 

handstand 

 

Lanjutan lampiran  14 



104 

 

 

 

Lembar Penilaian 

No 
Nam

a 

Komponen yang diamati 

Total 

skor 

Nilai 

Tertuli

s 

 

Nilai 

Akhi

r 

Gerakan handstand Sikap 

selama 

pembelajar

an 

Sikap 

awal 

Sikap 

inti 

Sikap 

akhir 

         

         

         

Jumlah  

Rata – rata  

 

      Kab. Semarang, . . . . . Januari 2013 

    Guru Penjasorkes     Praktikan 

 

 

 

 Ariyani Purwanti, S.Pd.   Indrianto Arif Ramadhana 

 NIP. 198003172010012017   NIM 6101408272 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 

Siswa melakukan handstand yang dipandu oleh guru 

 

Gambar 10 

Siswa melakukan handstand denga bantuan tembok 
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Gambar 11 

Siswa melakukan handstand dengan bantuan tembok secara terbalik 

 

Gambar 12 

Siswa melakukan handstand dengan bantuan teman 
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Gambar 13 

Siswa melakukan pemanasan 

 

Gambar 14 

Penampilan media audio visual dengan sambil diberikan penjelasan oleh guru 
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Gambar 15 

Siwa sedang mengerjkan soal kuesioner 

 

 

Gambar 16 

Guru sedang memberikan penjelasan dan arahan kepada siswa 
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