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ABSTRAK

Ahmad Yusuf. 2016. Survei Tingkat Pemahaman Guru Penjasorkes Terhadap
Pembelajaran Aktivitas Ritmik di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara Tahun 2016. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan
dan Rekreasi/S1. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing : (1) Drs. Bambang Priyono, M.Pd. Pembimbing : (2) Dr. Tommy
Soenyoto, M,Pd.
Kata kunci: pemahaman aktivitas ritmik
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah masih belum
berjalannya secara maksimal kegiatan aktivitas ritmik di sekolah dasar yang di
karenakan oleh masih kurangnya tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap
pembelajaran aktivitas ritmik di sekolah dasar. Maka dapat di rumusan
masalahnya adalah Sejauh mana tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap
pembelajaran aktivitas ritmik di sekolah dasar negeri se Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap pembelajaran aktivitas ritmik.
Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tingkat pemahaman guru
penjasorkes terhadap pembelajaran aktivitas ritmik di sekolah dasar negeri se
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
survei dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan
data angket Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SPSS
penyajian data,untuk kemudian di tarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan pada: 1) pada tingkat pemahaman dasar
aktivitas rimik dalam kategori sedang dengan presentase 58,82%; 2) pada tingkat
pemahaman materi tarian dalam aktivitas ritmik dalam kategori sedang dengan
presentase 44,11%; 3) pada pemahaman materi irama dalam aktivitas ritmik
menunjukkan pada kategori sedang dengan presentase 58,82%; 4) kompetensi
guru dalam mengadakan kegiatan aktivitas ritmik dalam kategori tinggi dengan
presentase 58,82%.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman guru
penjasorkes terhadap pembelajaran aktivitas ritmik di sekolah dasar negeri se
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016 termasuk dalam kategori
sedang dengan presentase 64,70%. Saran dari hasil penelitian yang dapat di
berikan peneliti adalah sebagai berikut: 1) untuk guru penjasorkes lebih
meningkatkan lagi tingkat pemahaman materi penjasorkes khususnya mengenai
materi aktivitas ritmik untuk lebih meningkatkan kompetensi dan pemahaman
guru penjasorkes agar kedalaman materi khususnya mengenai aktivitas dapat
ritmik lebih baik; 2) untuk pihak sekolah lebih memperhatikan lagi tingkat
penegetahuan dan kompetensi guru penjasorkes yang ada disekolah, selain itu
sekolah dapat menfasilitasi pengembangan diri guru penjasorkes dengan
memberikan kegiatan khusus dalam peningkatan pemahaman dan kompetensi
aktivitas ritmik; 3) untuk pemerintah dalam hal ini lingkup dinas pendidikan UPTD
Kecamatan Tahunan di harapkan dapat mendukung dan memfasilitasi setiap
kegiatan yang diadakan guru penjaorkes untuk dapat meningkatkan kompetensi
dan mutu yang dimiliki guru penjasorkes, utamanya dalam kegiatan aktivitas
ritmik karena termasuk dalam kriteria sedang

ii

iii

iv

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :
1.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (surat AlInsyirah, ayat 5).

2.

Sesungguhnya Allah tidak menyiksa kekasih-Nya, tetapi Dia terkadang
mengujinya (Nabi Muhammad SAW)

Persembahan :
1. Yang tercinta orang tua saya : Bapak Nur Khayat
dan Ibu Sri Harsih, terima kasih atas segala
dukungan, doa, cinta dan kasih sayang, serta
nasihat yang diberikan.
2. Yang tercinta kakak saya Ida Nur Santi dan
Muhammad

Jalal

serta

keluarga

memberikan dukungan dan doa.
3. Teman-teman PJKR dan PGPJSD 2012
4. Keluarga besar UKM Senam unnes.
5. Almamater UNNES

vi

telah

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi yang berjudul “Survei Tingkat Pemahaman Guru Penjasorkes
Terhadap Pembelajaran Aktivitas Ritmik di Sekolah Dasar se-Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016”.
Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini atas bantuan dan
dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.

Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan
penulis menjadi mahasiswa UNNES.

2.

Dekan

FIK

Universitas

Negeri

Semarang

yang

telah

memberikan

kemudahan dalam pengurusan surat ijin penelitian skripsi ini.
3.

Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi; Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin
untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

4.

Bapak Drs. Bambang Priyono, M.Pd selaku Dosen Pembimbing utama dan
bapak Dr. Tommy Soenyoto, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing kedua
yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dengan penuh
kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri
Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

vii

6.

Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan jurusan PJKR dan PGPJSD yang
telah memberikan informasi dan memberikan layanan demi selesainya
skripsi ini.

7.

Bapak Drs. Kiswadi, MM selaku kepala dinas pendidikan UPTD kecamatan
Tahunan yang telah memberikan ijin untuk dapat melakukan penelitian.

8.

Bapak Hartanto, S.Pd selaku ketua KKG penjasorkes dan seluruh guru
penjasorkes sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tahunan yang telah
banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian dan memperlancar
penelitian.

9.

Rekan jurusan PJKR dan PGPJSD angkatan 2012 yang telah banyak
membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat saya (Rosi Soebandy, Maman, Alif, Arif, Zidni, Firmansyah, Qodli,
Pandu, Deni, Yosa, Emi, Elin, Etik) yang selalu memberikan motivasi.
11. Teman-teman penulis yang banyak membantu selama proses penyusunan
dan penyelesaian skripsi, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per
satu.
Semoga Allah S.W.T memberikan pahala yang setimpal atas kebaikan
yang telah mereka berikan selama ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi
ini bermanfaat bagi para pembaca semua.

Semarang, . . Desember 2016

Penulis

viii

DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL ..........................................................................................................

i

ABSTRAK .....................................................................................................

ii

PERNYATAAN .............................................................................................

iii

PERSETUJUAN ...........................................................................................

iv

PENGESAHAN .............................................................................................

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................................

vi

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv
BAB I

PENDAHULUAN
1. 1
1. 2
1. 3
1. 4
1. 5
1. 6

Latar Belakang Masalah .......................................................
Identifikasi Masalah ..............................................................
Pembatasan Masalah ...........................................................
Rumusan Masalah ................................................................
Tujuan Penelitian ..................................................................
Manfaat Penelitian ................................................................

1
7
7
7
8
8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR
2.1 Landasan Teori ....................................................................... 9
2.1.1 Pemahaman ................................................................ 9
2.1.2 Guru ............................................................................. 10
2.1.1.1 Kompetensi Guru ............................................. 11
2.1.1.1.1 Kompetensi Pedagogik ...................... 11
2.1.1.1.2 Kompetensi Kepribadian .................... 12
2.1.1.1.3 Kompetensi Profesional ..................... 12
2.1.1.1.4 Kompetensi Sosial ............................. 13
2.1.3 Pendidikan ................................................................... 13
2.1.2.1 Tujuan Pendidikan ........................................... 15
2.1.2.2 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Dalam Kurikulum
Pendidikan Dasar ......................................................... 15
2.1.4 Pengertian Pendidikan Jasmani ................................... 16
2.1.4.1 Tujuan Pendidikan Jasmani ............................. 16
2.1.4.2 Manfaat Pendidikan Jasmani ........................... 17
2.1.4.3 Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani ................ 19
2.1.5 Aktivitas Ritmik ............................................................ 20
2.1.4.1 Tujuan Aktivitas Ritmik ..................................... 20
2.1.4.2 Elemen Irama .................................................... 21

ix

2.1.4.3 Bentuk Tarian Dalam Aktivitas Ritmik ...............
2.1.4.3.1 Tarian dan Nyanyian ..........................
2.1.4.3.2 Tarian Rakyat ....................................
2.1.4.3.3 Tarian Kreatif .....................................
2.1.4.4 Bentuk Materi Aktivitas Ritmik ..........................
2.1.4.4.1 Konsep Tubuh ....................................
2.1.4.4.2 Konsep Usaha ....................................
2.1.4.4.3 Konsep Ruang ....................................
2.1.4.4.4 Konsep Keterhubungan ......................
2.1.4.5 Irama Dalam Aktivitas Ritmik ............................
2.1.4.5.1 Irama Mars .........................................
2.1.4.5.2 Irama Walz .........................................
2.1.4.5.3 Irama Cha-Cha ..................................
2.1.4.6 Senam Irama dalam Aktivitas Ritmik ................
2.1.4.6.1 Gerak Dasar Senam Aerobik
Dalam Aktivitas Ritmik ......................................
2.1.4.7 Aktivitas Ritmik dalam Kurikulum 2013..............
2.2 Kerangka Berfikir .....................................................................

22
22
23
24
24
24
27
27
28
28
28
28
29
29
30
33
42

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Desain Penelitian ....................................................
3.2 Variabel Penelitian ..................................................................
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel ...................
3.3.1 Populasi penelitian .........................................................
3.3.2 Sampel Penelitian ..........................................................
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel ...........................................
3.4 Instrumen Penelitian ................................................................
3.4.1 Uji Coba Instrumen Penelitian ........................................
3.4.1.1 Validitas ...........................................................
3.4.1.2 Reliabilitas ........................................................
3.5 Prosedur Penelitian .................................................................
3.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian .........................
3.7 Teknik Analisis Data ................................................................
3.7.1 Metode Analisis Deskriptif ..............................................

43
43
43
43
44
44
46
48
48
51
54
58
59
59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian .......................................................................
4.1.1 Tingkat Pemahaman Aktivitas Ritmik ..............................
4.1.1.1 Pemahaman Dasar Aktivitas Ritmik .................
4.1.1.2 Pemahaman Materi Tarian ................................
4.1.1.3 Pemahaman Irama ...........................................
4.1.1.4 Penerapan Kompetensi Guru ...........................
4.2 Pembahasan ...........................................................................

61
62
63
65
66
68
69

x

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan ................................................................................. 75
5.2 Saran ...................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 77
LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................. 79

xi

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1 Tabel Profil Tingkat Pendidikan Guru Penjas SD di Kecamatan
Tahunan ....................................................................................................

6

2.1 Tabel Aktivitas Ritmik Dalam Kurikulum 2013 ......................................

33

2.2 Tabel Kerangka Berpikir ......................................................................

42

3.1 Tabel Jumlah Populasi Penelitian ........................................................

44

3.2 Tabel Jumlah Sampel Penelitian ..........................................................

44

3.3 Tabel Rincian Nama Sampel Penelitian ...............................................

45

3.4 Tabel Instrumen Penelitian ..................................................................

46

3.5 Hasil Uji Validitas Instrumen ................................................................

50

3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen .............................................................

52

3.7 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif Presentase ........................................

60

4.1 Tabel Kriteria Analisis Deskriptif Presentase Tingkat Pemahaman
aktivitas Ritmik ...........................................................................................

62

4.2 Kriteria Analisis Deskriptif Presentase Tingkat Pemahaman Dasar
Aktivitas Ritmik ..........................................................................................

64

4.3 Kriteria Analisis Deskriptif Presentase Pemahaman Materi Tarian .......

65

4.4 Kriteria Analisis Deskriptif Presentase Pemahaman Irama ...................

66

4.5 Kriteria Analisis Deskriptif Presentase Tingkat Kompetensi .................

68

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

3.1 Langkah pertama uji validitas menggunakan SPSS .............................

49

3.2 Langkah kedua uji validitas menggunakan SPSS ................................

49

3.3 Langkah ketiga uji validitas menggunakan SPSS ................................

50

3.4 Langkah pertama uji reliabilitas menggunakan SPSS ..........................

52

3.5 Langkah kedua uji reliabilitas menggunakan SPSS .............................

52

3.6 Langkah ketiga uji reliabilitas menggunakan SPSS ..............................

53

4.1 Diagram tingkat pemahaman aktivitas ritmik di Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016 ....................................................

63

4.2 Diagram tingkat pemahaman dasar aktivitas ritmik di Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016 ....................................................

64

4.3 Diagram tingkat pemahaman materi tarian dalam aktivitas ritmik
di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016 .............................

66

4.4 Diagram tingkat pemahaman irama dalam aktivitas ritmik
di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016 ............................

67

4.5 Diagram penerapan kompetensi (kompetensi profesional) guru
dalam memberikan materi aktivitas ritmik di Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara tahun 2016 ...................................................................

69

4.6 tingkat pendidikan dan jurusan guru penjasorkes di Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016 ...................................................

xiii

74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi ..............................................................

80

2. Surat Penetapan Dosen Pembimbing ...................................................

81

3. Surat Pengesahan Proposal Skripsi ......................................................

82

4. Surat Ijin Penelitian ...............................................................................

83

5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ................................

84

6. Pertanyaan Angket ..............................................................................

85

7. Hasil Uji Validitas .................................................................................

90

8. Hasil Uji Reliabilitas .............................................................................

92

9. Jadwal Kegiatan Penelitian ..................................................................

93

10. Hasil Penelitian ....................................................................................

94

11. Daftar Hadir Responden Penelitian ......................................................

96

12. Dokumentasi Penelitian ........................................................................

98

xiv

BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003
tentang sikdiknas, Pasal 1 Ayat (1) yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki
kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang mengatur
tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan
pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Guru adalah pendidikan professional dengan tugas utama, mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi
(Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005). Guru sebagai pendidik dan tenaga
kependidikan, harus menyadari bahwa yang melekat padanya adalah (1) guru
sebagai jabatan professional adalah pekerjaan professional yang membutuhkan
kemampuan khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga
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pendidikan keguruan, (2) guru sebagai sumber belajar dan sebagai sumber
fasilitator, (3) guru sebagai pengelola dan juga sebagai demonstrator, (4) guru
sebagai pembimbing, dan (5) guru sebagai motivator dan juga evaluator
(Paturusi, 2012:108).
Guru pendidikan jasmani di sekolah dasar dituntut memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang cukup untuk membelajarkan materi-materi pendidikan jasmani
minimal materi-materi seperti yang tercantum dalam kurukulum penjas sekolah
dasar, agar tujuan pembelajaran penjas dapat tercapai serta kebutuhan anak
akan bermacam-macam gerak dapat terpenuhi. Oleh karena itu guru pendidikan
haruslah mampu menguasai 4 dasar untuk menjadi seorang guru, kompetensi
yang dimaksud meliputi : (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3)
professional, dan (4) sosial.
Olahraga pendidikan merupakan pendidikan jasmani dan olahraga yang
dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan
untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan
kebugaran jasmani (www.fik.unj.ac.id). Dalam pendidikan jasmani ada tujuh
ranah atau ruang lingkup yang dikembangkan yaitu meliputi permainan dan
olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air,
aktivitas luar kelas, dan kesehatan (Nomor 22 tahun 2006). Hal ini juga diatur
dalam setiap kurikulum, hingga yang terbaru kurikulum 2013.
Aktivitas ritmik merupakan kegiatan yang mencakup semua rangkaian gerak
manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama, disesuaikan dengan
perubahan tempo atau semata-mata gerak ekspresi tubuh mengikuti iringan
musik atau ketukan di luar musik. (Tim Pengampu Aktivitas Ritmik UNY : 3).
Ativitas ritmik dalam pembelajaran pendidikan jasmani dapat dipergunakan
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sebagai alat untuk mengembangkan orientasi gerak tubuh, sehingga anak-anak
memiliki unsur-unsur kemampuan tubuh yang multilateral, Melalui aktivitas ritmik,
kebutuhan akan gerak dasar anak dapat dikembangkan. Untuk istilah aktivitas
ritmik itu sendiri mulai dikenal dalam kurikulum penjas sejak tahun 2004 namun
sebelumnya menggunakan istilah senam irama gerakan-gerakan senam yang
diiringi oleh irama (sehingga hanya sebatas gerakan senam). (Suharjana,
2:2008).
Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik sejauh guru mampu
memberikan kegiatan ini secara tepat, maksudnya memberikan kebebasan
kepada anak untuk dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui gerak.
Setiap anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara individual,
sehingga dapat memberikan kepuasan bagi anak.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di sekolah dasar yang ada di
lingkup UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang
dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Februari 2016. Hasil yang diperoleh
yaitu untuk kegiatan pembelajaran aktivitas ritmik disekolah dasar ditemukan
yaitu ada sekolah yang sudah melakukan kegiatan aktivitas ritmik dengan sesuai,
tidak hanya berkutat di senam baku saja, guru memang sudah biasa atau
berkompeten

untuk

melakukan

pembelajaran

aktivitas

ritmik

selain

itu

memberikan kegiatan senam irama lainnya yang diiringi oleh musik anak atau
tarian suatu daerah dengan pembelajarannya peserta didik dibebaskan mencari
musik dan mencari gerakan sendiri untuk kemudian ditampilkan. Terutama guru
yang dimaksud memang masih muda yang masih mengingat pembelajaran
aktivitas ritmik ketika masih diperkuliahan, atau sering browsing di internet
mengenai pembelajaran aktivitas ritmik.
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Sedangkan hasil lain ada sekolah adalah hanya sebatas pengenalan
kegiatan senam baku saja, terutama dalam sampel studi pendahuluan penelitian,
senam yang dikenalkan adalah senam seribu langkah, hal tersebut dikarenakan
masih kurangnya pengenalan atau sosialisasi senam irama. Guru yang belum
begitu menguasai aktivitas ritmik dengan memanfaatkan media pembelajaran
seperti proyektor, hal ini berlaku pada sekolah yang mempunyai fasilitas yang
terbilang memadahi untuk mengadakan kegiatan aktivitas ritmik tersebut, atau
bahkan dibeberapa sekolah sudah mendatangkan instruktur profesional untuk
memimpin kegiatan aktivitas ritmik pagi di sekolah tersebut biasanya pihak
sekolah atau guru penjasorkes itu sendiri yang mendatangkan langsung
instruktur dari luar tersebut.
Sedangkan untuk hasil lain yang sebagian besar ditemukan dilapangan
adalah guru cenderung jarang atau bahkan belum pernah memberikan
pembelajaran aktivitas ritmik dilapangan sehingga peserta didik juga kurang
begitu

menguasai

pembelajaran

aktivitas

ritmik

tersebut,

kebanyakan

pembelajaran penjasorkes yang selalu diberikan meliputi pembelajaran bola
besar, bola kecil, atau permainan-permainan lainnya. Ada banyak alasan yang
membuat pembelajaran aktivitas ritmik ini jarang dilakukan contohnya (1)
Kurangnya sosialisasi senam terbaru, karena dilingkup guru penjasorkes di
sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tahunan baru pengenalan sosialisasi
senam seribu langkah sedangkan untuk pembelajaran aktivitas ritmik lain semisal
SKJ 2012, singging dance, creative dance dan folk dance masih belum ada, (2)
Guru penjasorkes yang kurang antusias terhadap pembelajaran aktivitas ritmik,
sehingga belum terlaksananya secara maksimal dalam pembelajaran maupun
kegiatan aktivitas ritmik lain disekolah, (3) Sarana dan prasarana yang masih
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belum sesuai, yang dimaksud dalam hal ini adalah contohnya sound system
yang sudah menetap di atas langit-langit gedung sekolah sehingga ketika
dinyalakan malah mengganggu pembelajaran lain dikelas, (4) guru yang masih
belum memiliki kaset untuk pembelajaran aktivitas ritmik.
Dalam aktivitas ritmik sedikit sukar bila jarang untuk dilakukan karena
dibutuhkan pemahaman ketukan musik, aksen, pola irama, gerak yang
terstruktur dan birama pada musik sampai mengetahui tahapan gerak, seorang
guru pendidikan jasmani biasanya mensiasati hal tersebut dengan memberikan
atau mengadakan kegiatan pembelajaran tambahan aktivitas ritmik untuk seluruh
warga sekolah pada setiap minggunya, biasanya dilaksanakan hari Jumat atau
Sabtu

pagi.

Selain

untuk

menambah

keterampilan

gerak

anak

pada

pembelajaran aktivitas ritmik selain itu, juga menjadikan ajang olahraga rekreasi
sekolah, selain untuk memperoleh kesehatan, kebugaran dan kegembiraan juga
dapat membangun hubungan sosial yang yang baik bagi setiap warga sekolah
karena setiap warga sekolah ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dari
kepala sekolah, guru dan staf sampai seluruh siswa sekolah.
Di Kecamatan Tahunan memiliki 45 sekolah dasar dibawah naungan dinas
pendidikan UPTD kecamatan Tahunan, dengan rincian satu SDLB, satu sekolah
dasar swasta dan 43 sekolah dasar negeri yang tersebar dalam 15 desa di
kecamatan Tahunan, berikut ini adalah pembagian gugus atau dabin di
kecamatan Tahunan:
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Bagan Pembagian Dabin Sekolah Dasar Dikecamatan Tahunan

DINAS PENDIDIKAN UPTD KECAMATAN TAHUNAN
BAGIAN SEKOLAH DASAR

Dabin 1

Dabin 2

Dabin 3

Dabin 4

1.SDN 1 Tahunan

1. SDN 1 Senenan

1. SDN 1 Krapyak

1. SDN 1 Mantingan

2.SDN 2 Tahunan

2. SDN 2 Senenan

2. SDN 2 Krapyak

2. SDN 2 Mantingan

3.SDN 3 Tahunan

3. SDN 3 Senenan

3. SDN 3 Krapyak

3. SDN 3 Mantingan

4.SDN 4 Tahunan

4. SDN 1 Kecapi

4. SDN 4 Krapyak

4. SDN 1 Tegalsambi

5.SDN 5 Tahunan

5. SDN 2 Kecapi

5. SDN 1 Langon

5. SDN 2 Tegalsambi

6.SDN 6 Tahunan

6. SDN 4 Kecapi

6. SDN 2 Langon

6. SDN 1 Platar

7.SDN 7 Tahunan

7.SDN 5 Kecapi

7. SDN 3 Langon

7. SDN 2 Platar

8.SDN 1 Ngabul

8. SDN 6 Kecapi

8. SDN 1 Sukodono

8. SDNDemangan

9.SDN 2 Ngabul

9. SDN 7 Kecapi

9. SDN 2 Sukodono

9. SDN 2 semat

10.SDN 5 Ngabul

10. SLB Jepara

10. SDN 3 Sukodono

10. SDN Teluk Awur

11. SDN 6 Ngabul

11. SD Semai

11. SDN 1 Petekeyan

11. SDN Mangunan

12. SDN 2 Petekeyan

Sumber : Data Dinas Pendidikan UPTD Kecamatan Tahunan Tahun 2016
Dalam penelitian ini di fokuskan dalam sekolah dasar negeri yaitu 43 sekolah
dasar negeri dan terdapat total ada 36 guru penjas di sekolah dasar negeri
tersebut,degan profil pendidikan guru penjas yaitu 28 guru sarjana, 6 guru
berpendidikan D2, 1 guru berpendidikan SMA dan 1 guru berpendidikan SMK.
Dengan rincian kembali yang sudah PNS ada 17 orang dan 18 orang masih GTT
sudah ada guru yang sudah sertifikasi berjumlah 13 orang (berdasarkan data
UPTD kecamatan Tahunan bulan Februari tahun 2016).
Tabel 1.2 Profil Pendidikan Guru Penjas Sekolah Dasar Negeri Kecamatan
Tahunan
No
Pendidikan Guru
Jumlah
1
S1
28
2
D2
6
3
SMA/SMK
2
Total
36
Sumber : Data Dinas Pendidikan UPTD Kecamatan Tahunan Tahun 2016
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Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, penulis ingin mengetahui
lebih mendalam tentang tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap
pembelajaran aktivitas ritmik di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui sejauh mana tingkat

pemahaman

guru

penjasorkes untuk

memberikan pembelajaran aktivitas rimik di sekolah, untuk itu penulis ingin
melakukan penelitian yang berjudul “SURVEI TINGKAT PEMAHAMAN GURU
PENJASORKES

TERHADAP

PEMBELAJARAN

AKTIVITAS

RITMIK

DI

SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA TAHUN
2016”.

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya adalah mengenai
sejauh mana tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap pembelajaran
aktivitas ritmik di Sekolah Dasar se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
tahun 2016.

1.3. Pembatasan Masalah
Berdasarkan idenfikasi masalah diatas pembatasan masalah pada penelitian
ini dibatasi pada tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap pembelajaran
aktivitas ritmik di Sekolah Dasar se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
tahun 2016.
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat pemahaman guru
penjasorkes terhadap pembelajaran aktivitas ritmik di Sekolah Dasar seKecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016 ?
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1.5. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah
mendeskripsikan tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap pembelajaran
aktivitas ritmik di Sekolah Dasar se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
tahun 2016.

1.6. Manfaat Penelitian
a.

Bagi Guru
Sebagai refleksi diri dalam kegiatan pembelajaran khususnya aktivitas ritmik

sehingga dapat meningkatkan mutu, kompetensi dan pemahaman guru terhadap
pembelajaran aktivitas ritmik.
b.

Bagi Sekolah
Dapat digunakan sebagai informasi atau gambaran sekolah mengenai

tingkat kompetensi guru penjas khususnya pada kegiatan aktivitas ritmik
disekolah.
c.

Bagi Peserta Didik
Peserta didik akan lebih mengerti dan banyak refrensi gerak setelah guru

dapat lebih memahami apa itu aktivitas ritmik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KRANGKA BERFIKIR
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pemahaman
Pemahaman merupakan proses pengetahuan seseorang dalam mencari
makna atau memahami suatu hal yang belum diketahui oleh dirinya yang
berkaitan dengan segala sesuatu yang ada, oleh karena itu pencapaian tingkat
pemahaman seseorang akan berbeda pula sesuai dengan tingkat pengetahuan
seseorang. Kemampuan memahami ini dapat dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu
menerjemahkan, menginterprestasi, dan mengekstrapolasi (Daryanto 2012:106),
sedangkan menurut Bloom dalam Sudijono (2009:50), pemahaman adalah
kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu
itu diketahui dan diingat. Menurut Bloom dan kawan-kawan yang dikutip oleh
Damyati dan Mujiono (2007: 27 - 28) dalam skripsi Frediatmoko Aulia Rahman
(2007:22), pemahaman termasuk dalam ranah kognitif perilaku yaitu:
1. Pengetahuan, berarti mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah
dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan
fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau metode.
2. Pemahaman atau memahami, mancakup kemampuan menangkap arti dan
makna tentang hal yang dipelajari.
3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk
menghadapi masalah yang nyata dan baru. Contohnya: mengunakan prinsip
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4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagianbagian sehingga terstruktur

keseluruhan dapat

dipahami dengan baik.

Contohnya: mengurangi masalah menjadi bagian yang lebih kecil.
5. Sistematis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Contohnya:
kemampuan menyusun suatu program kerja.
6. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal
berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya: kemampuan menilai hasil karangan.
Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan pengertian
pemahaman adalah proses pengetahuan seseorang untuk memahamai sesuatu
yang telah diketahui dan diingat.

2.1.2. Guru
Guru adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus
hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan
(Paturusi, 2012:88). Sedangkan menurut Mulyasa (2010:37) Guru adalah
pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik,
dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi
tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.
Sedangkan dalam (UU RI No. 14 tahun 2005). Guru adalah pendidikan
profesional

dengan

tugas

utama,

mendidik,

mengajar,

membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi.
Berdasarkan pengertian para ahli mengenai pengertian guru dapat
disimpulkan bahwa guru adalah pekerjaan professional untuk dijadikan sebagai
panutan. Tokoh atau sosok bagi peserta didik. dengan tugas utamanya yaitu
mendidik,

mengajar,

mengevaluasi.

membimbing,

mengarahkan,

melatih,

menilai

dan
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2.1.1.1. Kompetensi Guru
Kompetensi

merupakan

kemampuan

dan

kewenangan

guru

dalam

melaksanakan profesi keguruannya (Usman, 2010:14). Sedangkan dalam buku
Paturusi (2012:101) menurut (Undang-Undang Guru dan Dosen, No. 14 Tahun
2005). Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan. Berkaitan dengan hal ini dalam peraturan
pemerintah RI No. 10 / 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 28
disebutkan bahwa guru adalah agen pembelajaraan yang harus memiliki empat
jenis kompetensi yakni, (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3)
professional dan (4) sosial.
Berdasarkan pengertian kompetensi diatas, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi

merupakan

suatu

profesi

yang

memerlukan

seperangkat

pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk melaksanakan kewenagannya
sebagai tenaga pendidik dan seorang tenaga pendidik harus menguasai
kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, agar dalam menjadi
guru dapat menjalankan tugas dan peran guru secara maksimal tidak setengah
setengah.
2.1.1.1.1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan
pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan
dialogis (Paturusi, 2012:101). Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan
seseorang
pemahaman

dalam mengelola pembelajaran peserta didik
terhadap

peserta

didik,

perencanaan

dan

yang meliputi
pelaksanaan
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pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan potensi yang dimiliki peerta didik (Sukidjo, 2010:5).
Berdasarkan pengertian mengenai kompetensi pedagogik diatas dapat di
simpulkan bahwa, kompetensi paedagogik adalah kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran dengan melalui pemahaman karakteristik peseta didik
secara menyeluruh.
2.1.1.1.2. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi

kepribadian

merupakan

kemampuaan

personal

yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
serta akhlak mulia sehingga dapat menjadi teladan bagi peseerta didik.(Paturusi,
2012:103). Sedangkan menurut (Usman 2010:16-17) kompetensi kepribadian
meliputi kemampuaan mengembangkan kepribadian, kemampuan berinteraksi
dan berkomunikasi, melaksanakan bimbingan, melaksanakan administrasi
sekolah, melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan mengajar.
Berdasarkan pengertian mengenai kompetensi kepribadian menurut para
ahli, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan
seorang

yang

menunjukkan

kepribadian

yang

mantap

serta

mampu

melaksanakan kewajiban seorang teanaga pengajar dengan cerminan sikap
yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa dan berakhlak.
2.1.1.1.3. Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan
penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam
mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah
dan substansi keilmuan yang menaungi/memayungi materi kurikulum tersebut
serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru pendidikan jasmani dan
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olahraga (Paturusi, 2012:105). Sedangkan menurut (Usman 2010:16-17)
kompetensi profesional meliputi menguasai landasan kependidikan, menguasai
bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program
pengajaran, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan pengertian mengenai kompetensi profesional menurut para
ahli, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah seorang tenaga
pendidik haruslah mengusai minimal pembelajaran yang akan diajarkan dana
mempunyai wawasan pengetahuan yang luas.
2.1.1.1.4. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian
dari mayarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta
didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan
masyarakat sekitar (Paturusi, 2012:107). Kompetensi sosial adalah kemampuan
seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sekolah maupun lingkungan diluar sekolah (Buchari 2008:142).
Berdasarkan pengertian mengenai kompetensi sosial menurut para ahli,
dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru
dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif baik didalam lingkungan
sekolah maupun dilingkungan masyarakat.
2.1.3. Pendidikan
Ilmu pendidikan disebut pedagogic yang merupakan terjemahan dari bahasa
inggris yaitu “pedagogics”. Pedagogics sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu
“pais” yang artinya anak dan “again” yang artinya membimbing. Dari arti tersebut
dapat dipahami bahwa pendidikan mengandung pengertian “bimbingan yang
diberikan kepada anak”. Orang yang memberikan bimbingan kepada anak
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disebut

pembimbing

atau

“pedagog”.

Dalam

perkembangannya,

istilah

pendidikan (pedagogy) berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikaan
kepada anak oleh orang dewasa secra sadar daan bertanggung jawab, baik
mengenai aspek jasmaniahnya maupun aspek rohaniahnya menuju ketingkat
kedewasaan anak (Paturusi, 2012:3).
Dalam buku pengantar ilmu pendidikan Munib, dkk (2012:30), banyak yang
mengutarakan pengertian pendidikan menurut para ahli : (a) Ki Hajar Dewantara
menyatakan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan
tumbuhnya budi pekerti (karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak, (b) Crow and
Crow menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam
kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupaan sosialnya dan membantu
meneruskan adat atau budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke
generasi,

(c)

Driyakara

menyatakan,

bahwa

pendidikan

adalah

upaya

memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ketaraf insani itulah
disebut mendidik. Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda, (d) Daoed
Joesoef menegaskan, bahwa pengertian pendidikan mengandung dua aspek
yakni sebagai proses dan sebagai hasil/produk. yang dimaksud dengan proses
adalah

proses

bantuan,

pertolongan,

bimbingan,

pengajaran,

pelatihan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil/produk adalah : manusia dewasa,
susila, bertanggung jawab, dan mandiri, (e) Jhon Dewey dalam bukunya
democracy and education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses yang
berupa pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan, yang terjadi karena adanya
interaksi dengan masyarakat.
Berdasarkan pengertian pendidikan yang telah dikemukakan oleh para ahli
dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya mengembangkan
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potensi anak melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan proses
mendidik,

mengajar,

melatih,

membimbing,

membantu,

yang

hasilnya

menjadikaan manusia yang dewasa, susila, bertanggung jawab, dan mandiri,
yang kelak akan dibutuhkan didalam kehidupan bersosial.
2.1.2.1. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan merupakaan suatu gambaran dari filsafah hidup atau
pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok
(bangsa dan negara). Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut
system nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam
mitos, kepercayaan dan religi, filsafat, ideology dan sebagainya. Tujuan
pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan dinegara
lainnya, sesuai dengan dasar Negara, filsafat hidup bangsa, dan ideologi Negara
tersebut. (Munib dkk, 2012:27).
Fungsi dan tujuan pendidkan di Indonesia itu sendiri menurut UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2.1.2.2 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar
Dalam buku pembelajaran tematik terpadu Rusman (2015:98) struktur
kurikulum 2013 SD/MI terdiri dari kelompok A meliputi pendidikan agama dan
budi pekerti, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia,
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matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Kelompok B
meliputi seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar
selama satu semester. Beban belajar di SD/MI kelas I, II,dan III masing-masing
30, 32, 34 sedangkan untuk kelas IV, V dan VI masing-masing 36 jam setiap
minggunya, jam belajar SD/MI adalah 35 menit.
2.1.4. Pendidikan Jasmani
Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas
fisik (jasmani) dan olahraga

untuk menghasilkan perubahan holistik dalam

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental serta emosional (Paturusi, 2012:1).
Sedangkan menurut Samsudin (2008:2) 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, sportif, dan kecerdasan emosi.
Berdasarkan pengertian para ahli yang sudah dijelaskan diatas, pengertian
pendidikan jasmani dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan
suatu kegiatan pembelajaran jasmani yang bertujuan mendidik melalui aktivitas
jasmani untuk mengembangkan aspek fisik, pengetahuan, mental dan emosional
sehingga dapat meningkatkan kualitas individu.
2.1.3.1 Tujuan Pendidikan Jasmani
Tujuan pendikan jasmani yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk
mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan
potensi anak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional dan moral.
(Paturusi, 2012:12). Sedangkan tujuan pendidikan jasmani menurut Samsudin
(2008:3) tujuan pendidikan jasmani adalah : (a) Meletakkan landasan karakter
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yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, (b) Membangun
landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi
dalam

kemajemukan

budaya,

etnis,

danan

agama,

(c)

Menumbuhkan

kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendiddikan
jasmani, (d) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab,
kerja sama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani, (e)
Mengembangkan keterampilan gerak dan teknik serta strategi berbagai
permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik,
aktivitas air, dan pendidikan luar kelas, (f) Mengembangkan keterampilan
pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran
jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani, (g)
Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan
orang lain, (h) Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai
informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat, (i)
Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.
2.1.3.2. Manfaat Pendidikan Jasmani
Menurut Paturusi (2012:18), secara umum manfaat pendidikan jasmani
mencakup sebagai berikut :
1. Untuk memenuhi kebutuhan anak akan gerak.
Pendidikan jasmani memang dunia anak-anak dan sesuai dengan
kebutuhan anak-anak. di dalamnya anak-anak dapat belajar kembali sambil
bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin terpenuhinya
kebutuhan akan gerak dalam masa-masa pertumbuhan, maka semakin besar
pula manfaatnya bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri.
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2. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi yang ada pada dirinya.
Pendidikan jasmani adalah waktu untuk berbuat. Anak-anak akan lebih
memilih untuk berbuat sesuatu daripada harus melihat atau mendengarkan orang
lain ketika mereka sedang belajar. Suasana kebebasan yang ditawarkan
dilapangan atau di gedung olahraga sirna karena sekian lama terkurung di antara
batas-batas ruang kelas, tentu keadaan ini benar-benar tidak sesuai dengan
dorongan nalurinya. Dengan bermain dan bergerak anak akan benar-benar
belajar mengenai potensinya dan dalam kegiatan ini anak-anak juga mencoba
mengenali lingkungan sekitarnya.
3. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang bermanfaat.
Pendidikan jasmani di sekolah dasar mempunyai peranan yang cukup unik,
karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang akan dimiliki oleh
anak dalam kehidupannya dikemudian hari. Menurut para ahli pola pertumbuhan
anak usia sekolah sampai menjelang akil baliq atau remaja disebut pola
pertumbuhan lambat. Pola ini kebalikan dari pertumbuhan cepat yang dialami
anak yang baru lahir hingga usia 5 tahunan.
4. Menyalurkan energi yang lebih.
Anak merupakan makhluk yang berada pada masa kelebihan energi.
Kelebihan energi seperti inilah yang sangat perlu disalurkan agar tidak
mengganggu keseimbangan perilaku dan mental seorang anak. Segera mungkin
setelah kelebihan energi pada diri anak tersalurkan, anak akan memperoleh
kembali keseimbangan pada dirinya. karena setelah istirahat, anak akan kembali
memperbaharui dan memulihkan kembali energinya secara optimal.
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5. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik, fisik, mental, dan
emosional.
Pendidikan jasmani akan memberikan sumbangan yang sangat berarti
terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata diperoleh dari
pendidikan jasmani adalah perkembangan yang sangat lengkap, meliputi aspek
fisik, mental, emosi, sosial, sertamoral. Tidak salah jika para ahli mempercayai
bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk
membentuk manusia seutuhnya apalagi untuk anak usia sekolah dasar yang
berada dalam masa emas perkembangannya.
2.1.3.3 Ruang Lingkup Pendidikaan Jasmani
Ruang lingkup Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dalam (Ega
Trisna Rahayu, 2013: 18) adalah sebagai berikut.
1.

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 beladiri, serta aktivitas lainnya.
2.

Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen
kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya .

3.

Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat,
ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya .

4.

Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic
serta aktivitas lainnya.

5.

Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan
bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya.
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6.

Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan,
berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung.

7.

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, 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 ke dalam semua
aspek.

2.1.5. Aktivitas Ritmik
Menurut Mahendra (2008) dalam journal of physical education and sport
(Muhammad Ripky Setiawan, 2015:15) aktivitas ritmik adalah rangkaian gerak
manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama, disesuaikan dengan
perubahan tempo, atau semata-mata gerak ekspresi tubuh mengikuti iringan
musik atau ketukan diluar musik. Sedangkan menurut Pontjopoetro, dkk
(2008:1.40) aktivitas ritmik adalah kegiatan berirama yang isinya gerakangerakan berirama kreatif yang juga disebut tari anak.
Berdasarkan pengertian aktivitas ritmik yang sudah di kemukakan oleh para
ahli dapat disimpulkan bahwa aktivitas ritmik merupakan kegiatan gerak manusia
yang diiringi oleh ikatan pola irama, baik menggunakan musik atau diluar musik,
dengan tujuan semata untuk mengekspresikan gerak tubuh dengan gerakan
yang kreatif.
2.1.4.1. Tujuan Aktivitas Ritmik
Aktivitas ritmik dalam pembelajaran pendidikan jasmani dapat dipergunakan
sebagai alat untuk mengembangkan orientasi gerak tubuh, sehingga anak-anak
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memiliki unsur-unsur kemampuan tubuh yang multilateral. (menurut sayuti
syahara dalam jurnal pendidikan jasmani Indonesia Suharjana 2010:4) Bahwa
dalam hal ini aktivitas ritmik termasuk menari dalam pendidikan jasmani
merupakan suatu proses pembentukan gerak dasar anak. Anak akan selalu
tertantang bagaimana mereka dapat mengungkapkan diri melalui gerak. Proses
pembelajaran berjalan dengan baik sejauh guru mampu memberikan kegiatan ini
secara tepat, maksudnya memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat
mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui gerak. Setiap anak diberi
kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara individual sehingga dapat
memberikan kepuasan bagi anak.
Dapat disimpulkan bahwa tujuan aktivitas ritmik adalah sebagai alat
pengembangan orientasi gerak tubuh, untuk meningkatkan kemampuan gerak
anak sehingga lebih kompleks.
2.1.4.2. Elemen Irama
Menurut Suharjana (2010:5-6) aktivitas ritmik sangat mengandalkan
keserasihan antara gerakan tubuh dengan irama. ada lima aspek dalam struktur
irama yang meliputi :
1. Ketukan
Ketukan adalah nada atau bunyi yang mendasari struktur irama. Pengenalan
ketukan terhadap anak dapat melalui bunyi dari langkah, berdetiknya jarum jam,
memtronom tepukan tangan, dan sebagainya.
2. Aksen
Aksen atau tekanan adalah suatu suara keras ekstra atau gerakan keras
ekstra.Dapat pula dalam bentuk kumpulan suku kata yang diberi tekanaan atau
suatu ketukan yang diberi tekanan atau diaksentuasi.
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3. Pola Irama
Pola irama adalah rangkaian suara atau gerakan pendek yang diletakkan di
atas ketukan yang mendasari. sebuah konsep yang terkait melibatkan pola ritmik
yang sama dan tak sama. Pola ritmik yang sama biasanya terdapat jumlah waktu
yang sama disetiap gerakan. Berjalan dan berlari termasuk kedalam pola ritmik
yang sama. Berbeda dengan sebelumnya, pola ritmik yang tak sama, biasanya
terdapat di skipping, galloping, dan sliding. (Jhon Price Bennet 2006:14)
4. Birama Musik
Birama adalah pengelompokan alami dari suatu ukuran untuk memberikan
rasa tergenapi sementara.
5. Tempo
Aktivitas ritmik dan tarian seringkali memerlukan tingkat kecepatan tertentu
atau upbeat tempo. Di musik, tempo diartikan sebagai jumlah ketukan permenit
(BPM). Untuk membedakan BPM setiap musik, hanya dengan menghitung
ketukan setiap menitnya (Jhon Price Bennet 2006:14)
2.1.4.3. Bentuk Tarian Dalam Aktivitas Ritmik
Aktivitas ritmik di sekolah diarahkan untuk meningkatkan kepekaan irama
serta memberikan pengalaman gerak tari sebagai alat ekspresi. Ada tiga buah
bentuk tarian yang dapat digunakan oleh para guru untuk memberikan
pengalaman kepada anak-anak,yaitu: tarian nyanyian (singing dance), tarian
rakyat (folk dance), dan tarian kreatif (creative dance). (Suharjana, 2010:2).
2.1.4.3.1. Tarian Nyanyian
Tarian nyanyian atau singing dance merupakan bagian dari kekayaan
warisan orang tua sejak dahulu yang diberikan kepada anak-anak yang terkait
erat dengan musik dan puisi atau lirik yang bernuansa pengasuhan. Banyak
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tarian nyanyian ini merupakan latihan koordinasi yang sederhana.Tarian nyayian
bersifat

sangat

ritmis

dan

berulang-ulang

sedangkan

guru

hendaknya

memperhatikan partisipasi penuh dari anak, menjaga gerakan supaya sesuai
dengan nyanyian, menghafal kata-kata, serta meningkatkan keterampilan
geraknya. (Suharjana, 2010:7).
2.1.4.3.2. Tarian Rakyat
Tarian rakyat atau folk dance berasal dari tarian rakyat yang berkembang di
lingkungan budaya tertentu, serta tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tetapi
juga orang dewasa. Tarian rakyat ini juga sering disebut tarian sosial atau tari
pergaulan. Bangsa kita dari bermacam-macam suku biasanya memiliki tarian
rakyatnya sendiri sendiri dan itu merupakan kekayaan budaya yang dapat
dimanfaatkan oleh gutu pendidikan jasmani di sekolah. Akan lebih kaya serta
lebih variatif jika digabungkan dengan tari sosial yang dikembangkan oleh negara
lain, seperti walls, cha-cha, rumba, dan lain-lain sehingga guru tidak akan
kehabisan sumber untuk mengajar tarian rakyat ini. Melalui tarian rakyat, anak
dapat mempelajari kehidupan penduduk dari suku yang berbeda, kebudayaan,
musiknya, cara berpakaian, perayaannya, serta gerak tarian yang diiringi musik
yang menggembirakan untuk merangsang keinginan bergerak. (Suharjana,
2010:7).
Folk Dance adalah bentuk tertua dari tari dan mungkin salah satu bentuk
awal komunikasi.ekspresi diri pada yang mewujudkan tarian rakyat memisahkan
aspek fungsional permainan dan senam dalam program pendidikan fisik kita. tari
adalah ekspresi diri melalui gerakan berirama. Folk dance, yang juga merupakan
ekspresi diri, adalah ekspresi melalui gerakan berpola. pola ini secara tradisional
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memisahkan bentuk tarian rakyat dari bentuk-bentuk tari lainnya. (Jhon Price
Bennett, 2006:172)
2.1.4.3.3. Tarian Kreatif
Tarian kreatif atau creative dance memberi kesempatan kepada anak
tentang pengalaman gerak tari yang kaya dan beraneka ragam serta
memerlukan disiplin pikiran dan tubuh. Dalam pelaksanaannya anak dapat
sendirian, berpasangan, kelompok kecil atau seluruh kelas. Gagasan dalam
pelajaran tari dieksplorasi melalui diskusi, analisis, pengayaan, sintesis, dan
membangkitkan gagasan menjadi pola gerak atau motif yang konkret, sehingga
anak mendapat kesempatan mengekspresikan dirinya. Anak dibantu untuk
menilai hasil karyanya sendiri serta teman-temannya dilihat dari efektivitas gerak,
apresiasi dan estetika. (Suharjana, 2010:8).
2.1.4.4. Bentuk Materi Aktivitas Ritmik
Dalam modul tim pengampu aktivitas ritmik uny : 9-14 bentuk materi aktivitas
ritmik didalamnya meliputi 4 konsep dasar yang mencakup konsep tubuh, konsep
usaha, konsep ruang dan konsep keterhubungan dengan pembahasannya
sebagai berikut :
2.1.4.4.1. Konsep Tubuh
Konsep Tubuh berkaitan dengan pemahaman dan pengembangan kendali
atas jasmani kita sendiri. Dalam konsep tarian, tubuh sering dijadikan sebagai
alat atau instrument untuk berekspresi, dengan gerakan sebagai media untuk
berkomunikasi. Berikut ini merupakan enam kategori umum aktivitas tubuh
adalah sebagai berikut :
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1. Locomotion
Locomotion adalah perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain.
Perpindahan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti
jalan, lari, berguling, menggeser, merayap, dan sebagainya, serta arah yang
berbeda-beda pula.Semua tarian dapat diciptakan dengan mendasarkan diri
pada gerak lokomotor ini (Suharjana, 2010:8-9).
Locomotion berfokus pada seluruh cara yang berbeda bagaimana tubuh
dapat berpindah dari satu tempat ke tempat baru (Tim Pengampu Aktivitas Ritmik
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta : 9)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa locomotion adalah
perpindahan gerak tubuh dari tempat yangsatu ke tempat yang lainnya, dalam
semua materi tarian perpindahan tubuh pasti selalu digunakan
2. Stepping
Stepping adalah menggeser berat badan dari satu bagian tubuh ke bagian
tubuh yang lain. Keseimbangan, kekuatan, dan koordinasi merupakan faktor
penting dalam stepping. Beberapa folk dance dan tari kreatif sering
memanfaatkan gerak stepping ini (Suharjana, 2010:9). Stepping merujuk pada
perubahan bagian tubuh yang mendukung berat badan, fokusnya bukan pada
pergi ke satu tempat baru melainkan menggeser berat badan dari satu bagian
tubuh ke bagian lain. (Tim Pengampu Aktivitas Ritmik Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta : 9)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa stepping merupakan
perubahan gerak tubuh yang menunjang berat badan, dan tidak hanya berfokus
pada gerak locomotion, contoh dalam gerakan stepping dalam aktivitas ritmik
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gerkan melompat kedepan dan kebelakan dengan bergantian tumpuan kaki dari
kaki kanan ke kiri dan sebaliknya.
3. Gesturing
Gesturing adalah gerakan dari bagian tubuh yang bebas atau yang tidak
mendukung berat badan. Tangan dan lengan kita lebih sering terlibat gesturing
dari pada bagian tubuh yang lain. Dalam tari, gesturing dari kaki, gerakan kepala
dan badan memainkan peranan penting dalam menunjukkan dan menambah
nilai estetik dari gerakan yang dilakukan (Suharjana, 2010:9).
4. Jumping
Jumping adalah gerak yang membuat tubuh meninggalkan lantai atau tanah,
sehingga ada saat melayang di udara. Pusat perhatian saat melakukan jumping
terletak pada ketika lepas bebas dari lantai dan pada saat kembali ke lantai.
diperlukan kesiapan stamina, kekuatan, serta keseimbangan dalam melakukan
jumping (Suharjana, 2010:9). Jumping atau lompatan adalah nama yang
diberikan kepada setiap aksi atau gerak yang membuat tubuh meninggalkan
lantai atau tanah. (Tim Pengampu Aktivitas Ritmik Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Yogyakarta : 10)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jumping merupakan gerak
tubuh yang meninggalkan tanah atau lantai.
5. Stillness
Stillness adalah keadaan yang dicapai ketika gerakan dihentikan atau
ditahan. Dalam tari, kegiatan untuk menghentikan dan engan kesunyian
kemampuan mempertahankan kediaman itulah yang banyak dikembangkan.
Stillness atau kediaman dalam tari sama dengan kesunyian sejenak dalam musik
atau tanda baca koma dan titik dalam tulisan (Suharjana, 2010:9). (Tim
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Pengampu Aktivitas Ritmik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri
Yogyakarta : 32)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa stillness adalah gerak
tubuh yang berhenti sejenak saat musik dalam keadaan berhenti sementara.
6. Turning
Turning adalah kegiatan memutar tubuh di sekitar porosnya sehingga
menghadap kearah yang baru. Putaran bisa jadi hanya beberapa derajad saja,
atau 360 derajad hingga menghadap kembali kearah yang sama, atau bahkan
putaran jamak, yaitu berputar beberapa kali putaran (Suharjana, 2010:9). (Tim
Pengampu Aktivitas Ritmik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri
Yogyakarta : 32)
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa gerakan memutar tubuh
pada porosnya, baik berputar beberapa derajad saja sampai 360 derajat atau
lebih
2.1.4.4.2. Konsep Usaha
Konsep usaha merupakan hasil dari penggabungan berbagai aspek dalam
faktor gerak (motion factors) : waktu (time), berat (weight), ruang (space), dan
aliran (flow).
2.1.4.4.3. Konsep Ruang
Konsep ruang merupakan elemen penting dalam tarian yaitu yang
menyangkut konsep ruang umum dan pribadi. Ketika berdansa dalam dan
melalui ruang disekitar kita, gesture kita membuat bentuk tiga dimensional di
udara dan gerak kaki membuat jalur dua dimensional pada lantai. Suatu
kesadaran tentang bentuk dan pola yang sedang dibuat akan membantu
merancang dan menempatkan tarian dalam ruang.
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2.1.4.4.4. Konsep Keterhubungan
Konsep keterhubungan memainkan peranan kunci dalam pelajaran tari
karena banyak waktu biasanya dihabiskan untuk menari bersama, berbagi ide,
menyaksikan satu sama lain dan berdiskusi tentang apa yang sudah dilihat.
Tidak satupun dari kemungkinan diatas dapat terjadi dan berkembang tanpa
adanya kesadaran dan penghargaan terhadap keterhubungan. Sikap kita
terhadap orang lain saat bekerja sama adalah sikap kooperatif.
2.1.4.5. Irama Dalam Aktivitas Ritmik
Irama yang mengiringi aktivitas ritmik adalah sebagai berikut:
2.1.4.5.1. Irama Mars
Irama mars lagu yang berirama mars termasuk irama yang cepat karena
irama mars memiliki tanda irama 2/4 dan 4/4, ciri lain dalam irama mars selain
berirama cepat, lagu-lagu mars juga bersifat gembira, riang dan bersemangat
(Pontjopoetro, 2008:7.2). Irama mars harus mampu membawa anak kesuasana
semangat dan riang gembira dalam melakukan aktivitasnya. Contoh lagu-lagu
yang berirama mars 2/4 adalah manuk dadali, hari merdeka bambu runcing, dan
sebagainya.Sedangkan contoh lagu-lagu yang berirama 4/4 adalah maju tak
gentar, halo-halo Bandung, dari sabang sampai merauke, dan sebagainya
(Suharjana, 2010:13).
Dapat disimpulakan bahwa irama mars adalah irama yang beriramakan
bertempo cepat dan mampu membawa anak dalam suasana yang gembira, riang
dan bersemangat dengan beriramakan 2/4 dan 4/4.
2.1.4.5.2. Irama Walz
Irama walz lagu yang berirama walz umumnya lambat dibanding dengan
lagu yang berirama mars karena irama walz memiliki birama 3/4 yang artinya
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pada setiap diantara dua garis birama dalam lagu mempunyai hitungan 3 (1,2,3)
dan setiap not balok harganya 1/4 sehingga langkah irama walz menjadi kiri,
kanan, kiri (Pontjopoetro, 2008:9.2). Contoh lagu-lagu popular atau daerah yang
berirama walz adalah desaku, burung kakatua, naik-naik kepuncak gunung, dan
sebagainya (Suharjana, 2010:14).
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa irama walz merupakan
irama yang mempunyai irama yang bertempo lambat dan memiliki irama 3/4.
2.1.4.5.3. Irama Cha-cha
Irama cha-cha pada lagu yang berirama cha-cha mempunyai tanda birama
4/4 seperti halnya pada lagu yang bertempo mars , yang berarti setiap diantara
dua garis birama dalam lagu tersebut mempunyaoi empat ketukan, akan tetapi
irama cha cha memiliki kekhususan yaitu diantara hitungan 3 dan 4 diberi satu
ketukan lagi sehingga menjadi 1,2,3 cha 4 atau 1,2, cha cha cha. (Pontjopoetro,
2008:8.2). Contoh lagu yang beriramakan cha-cha adalah mangga pisang jambu,
kampong nan jauh di mato, tinggi gunung seribu janji, dan sebagainya.
(Suharjana, 2010:14). Cha-cha rythm; lambat, lambat cepat, cepat lambat;
dihitung 1,2,3 dan 4; dasar yang maju dan mundur, cha-cha di tempat (Jhon
Price Bennett, 2006:241)
Dapat disimpulakan bahwa irama cha-cha adalah irama yang beriramakan
4/4 seperti halnya irama mars, akan tetapi yang membedakan irama cha-cha
dengan irama mars adalah ketukan irama cha-cha memiliki hitungan lebih
diantara ketukan 3 dan 4 ditambah satu ketukan lagi.
2.1.4.6. Senam Irama Dalam Aktivitas Ritmik
SKJ dan senam aerobik adalah jenis latihan tubuh (senam) yang diiringi
alunan musik sehingga ketukan dan pengulangan geraknya bisa lebih teratur dan
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terukur. Karena gerakannya yang teratur itulah maka SKJ dan senam aerobik
bisa dimasukkan sebagai salah satu alat untuk memperkenalkan irama dalam
pelajaran aktivitas ritmik di sekolah. Hanya jangan berlebihan, karena biasanya
SKJ dan aerobik hanya bersifat komando, hanya mengikuti instruktur atau
mengandalkan hapalan terhadap urutan gerak tertentu, sehinga tidak menantang
anak

untuk

berkreasi. (Tim

Pengampu Aktivitas Ritmik

Fakultas Ilmu

Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta : 32)
Jadi simpulannya adalah SKJ dan senam aerobik merupakan salah satu
bagian dari aktivitas rimik itu sendiri, bukan satu-satunya materi aktivitas ritmik,
karena dalam aktivitas ritmik masih banyak materi refrensi materi untuk
mengembangkan orientasi gerak peserta didik dan meningkatkan kreativitas
anak, dan tidak hanya berpatokan pada gerakan yang sudah ada (baku) atau
mengandalkan hafalan semata, contohnya tarian dan nyanyian (singing dance),
tarian rakyat (folk dance) dan tarian kreatif (creative dance).
2.1.4.6.1. Gerak Dasar Senam Aerobik Dalam Aktivitas Ritmik
Berikut ini merupakan gerak dasar atau teknik kaki dasar senam aerobik
adalah sebagai berikut :
1.

Marcing merupakan gerak jalan ditempat dengan mengangkat kaki kira-kira
setinggi betis dan menekuk lutut 90 derajat. (Trisnawan 2010:39)

2.

Single step adalah teknik gerakan kaki melangkah satu langkah kekanan
atau kekiri dengan gerakan terakhir (penutup) menyentuhkan mata kaki
(Trisnawan 2010:39)

3.

Double step adalah teknik kaki melangkaah dua langkah ke kanan atau
kekiri (Trisnawan 2010:39)
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4.

Gripevine adalah gerakan kaki dengan melangkahkan kaki dua langkah
kekanan atau kekiri seperti double step, tetapi disertai dengan gerakan
menyilangkan kaki kebelakang (Trisnawan 2010:40)

5.

Leg Curl adalah gerakan menekuk kaki hingga tumit menyentuh pantat
(Trisnawan 2010: 40)

6.

Heel Touch adalah gerakan menyentuh tumit kaki ke kanan, ke kiri atau
depan. (Trisnawan 2010: 40)

7.

V-step adalah gerakan kaki membentuk segitiga atau langkah segitiga,
kedepan atau kebelakang. (Trisnawan 2010: 40)

8.

Mambo adalah gerakan melangkahkan salah satu kaki ke depan dan
kebelakang dengan kaki yang lain tetap berada di tempat (Trisnawan 2010:
40)

9.

Squat adalah gerakaan membuka kaki selebar satu setengah lebar bahu.
Kemudian menekuk kedua lutut, ujung lutut melebihi ujung kaki (Trisnawan
2010:41)

10. Single Lunges adalah memindahkan kaki ke samping kanan atau kiri satu
kali dengan tungkai lurus. (Trisnawan 2010: 42)
11. Double Lunges adalah memindahkan kaki ke samping kanan atau kiri dua
kali kali dengan tungkai lurus. (Trisnawan 2010:42)
12. Knee Up adalah mengangkat lutut setinggi pinggang (Trisnawan 2010:43)
13. Lunges Back adalah memindahkan kaki ke belakang secara bergantiaan
(Trisnawan 2010:42)
14. Toe Touch adalah gerakan menyentuh ujung kaki kanan dan kiri secara
bergantian (dikutip dari skripsi Yunan Primanda, 2012:24)
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15. For and Back adalah gerakan melangkahkan salah satu kaki ke depan dan
kebelakang (dikutip dari skripsi Yunan Primanda, 2012:24)
16. Single Diagonal adalah gerakan melangkah serong kanan satu kali di lanjut
serong kiri satu langkah kemudian ke belakang (dikutip dari skripsi Yunan
Primanda, 2012:25)
17. Double Diagonal adalah gerakan melangkah serong kanan dua kali di lanjut
serong kiri dua langkah kemudian ke belakang (dikutip dari skripsi Yunan
Primanda, 2012:25)
18. Forward and Backward adalah gerakan melangkah empat langkah ke depan
dan empat langkah ke belakang (dikutip dari skripsi Yunan Primanda,
2012:26)
19. Jumping Jack adalah gerakan membuka kaki selebar bahu sambil melompat
dan menutup kembali sambil melompat (Trisnawan 2010:42)
Gerakan-gerakan diatas merupakan teknik gerak dasar kaki dalam senam
aerobik bukan merupakan gerak dasar aktivitas ritmik, hal tesebut dapat
dijelaskan dalam buku (Trisnawan 2010: 39). Teknik dasar langkah atau gerak
kaki pada senam aerobik ada 7 yaitu marching, jogging, kicking, skipping, lunge,
jumping jack, dan knee up, dalam pengembangan gerkan marcing diantaranya
meliputi single step, double step, gripevine dan lain sebagainya. (jurnal
pendidikan jasmani Indonesia oleh Suharjana 2010:3) Sebelum istilah aktivitas
ritmik muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani, ada istilah senam irama, yaitu
gerak-gerak senam yang diiringi oleh irama, sehingga hanya sebatas gerak
senam, seperti yang dikemukakan oleh Toho Cholik dan Rusli Lutan (1997:58),
bahwa senam irama merupakan sebuah corak senam yang menekankan irama
dalam pelaksanaan gerakannya. Senam irama sangat erat hubungannya dengan
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bidang seni yaitu seni musik dan seni tari, seperti dikemukakan oleh Aip
Syarifuddin dan Muhadi (1992:118), bahwa perkembangan senam irama itu
mulai timbul bersamaan dengan adanya perubahan di dalam bidang seni
panggung, seni musik, dan seni tari. Pengertian aktivitas ritmik lebih luas, yaitu
mencakup semua rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola
irama, disesuaikan dengan perubahan tempo atau semata-mata gerak ekspresi
tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik (Agus Mahendra,
2008). Aktivitas ritmik memiliki karakteristik sebagai gerak kreatif yang lebih
dekat ke wilayah seni, sehingga pembahasan aktivitas ritmik disandarkan pada
teori tari atau dansa.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa senam irama merupakan bagian dari
aktivitas ritmik bukan merupakan pengertian aktivitas ritmik itu sendiri.Karena
secara arti senam irama hanya sebatas gerakan senam yang di iringi oleh irama,
sedangkan aktivitas ritmik mencakup pengertian yang lebih luas.
2.1.4.7 Aktivitas Ritmik dalam Kurikulum 2013
2.1 Tabel aktivitas ritmik dalam kurikulum 2013
Kelas
Kelas 1

Kompetesi Inti
1. Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang dianutnya

Kompetensi dasar
1.1 Menghargai tubuh
dengan seluruh perangkat
gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan.

2. Memiliki perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, dan guru

2.1 Berperilaku sportif
dalam bermain.
2.2 Bertanggung jawab
terhadap keselamatan diri
sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar, serta
dalam penggunaan sarana
dan prasarana
pembelajaran.
2.3 Menghargai perbedaan
karakteristik individual
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dalam melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan
bekerjasama dalam
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.5 Toleransi dan mau
berbagi dengan teman lain
dalam penggunaan
peralatan dan kesempatan.
2.6 Disiplin selama
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan
dan kemenangan dalam
permainan.

Kelas 2

3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
[mendengar, melihat,
membaca] dan menanya
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan
di sekolah

3.6 Mengetahui konsep
penggunaan pola gerak
dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan
irama (ketukan) tanpa/
dengan musik dalam
aktivitas gerak rimtik.

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dalam bahasa yang jelas
dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

4.6 Mempraktikkan
penggunaan pola gerak
dasar lokomotor dan nonlokomotor sesuai dengan
irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak rimtik.

1. Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang dianutnya

1.1 Menghargai tubuh
dengan seluruh perangkat
gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan.
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2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, dan guru

2.1 Berperilaku sportif
dalam bermain.
2.2 Bertanggung jawab
terhadap keselamatan diri
sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar, serta
dalam penggunaan sarana
dan prasarana
pembelajaran.
2.3 Menghargai perbedaan
karakteristik individual
dalam melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan
bekerjasama dalam
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.5 Toleransi dan mau
berbagi dengan teman lain
dalam penggunaan
peralatan dan kesempatan.
2.6 Disiplin selama
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan
dan kemenangan dalam
permainan.

3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
[mendengar, melihat,
membaca] dan menanya
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan
di sekolah

3.6 Mengetahui konsep
penggunaan variasi pola
gerak dasar lokomotor dan
non-lokomotor sesuai
dengan irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak rimtik.

4. Menyajikan
pengetahuan faktual

4.6 Mempraktikkan
penggunaan variasi pola
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Kelas 3

dalam bahasa yang jelas
dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

gerak dasar lokomotor dan
non-lokomotor sesuai
dengan irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak rimtik.

1. Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang dianutnya

1.1 Menghargai tubuh
dengan seluruh perangkat
gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan.

2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru dan
tatangganya

2.1 Berperilaku sportif
dalam bermain.
2.2 Bertanggung jawab
terhadap keselamatan diri
sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar, serta
dalam penggunaan sarana
dan prasarana
pembelajaran.
2.3 Menghargai perbedaan
karakteristik individual
dalam melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan
bekerjasama dalam
melakukan berbagai
aktivitas fisik dalam bentuk
permainan.
2.5 Toleransi dan mau
berbagi dengan teman lain
dalam penggunaan
peralatan dan kesempatan.
2.6 Disiplin selama
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan
dan kemenangan dalam
permainan.
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Kelas 4

3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
[mendengar, melihat,
membaca] dan menanya
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di rumah dan
di sekolah

3.6 Mengetahui konsep
penggunaan kombinasi
pola gerak dasar
lokomotor, non-lokomotor
dan manipulatif sesuai
dengan irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak ritmik.

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

4.6 Mempraktikkan
penggunaan kombinasi
pola gerak dasar
lokomotor, non-lokomotor
danmanipulatif sesuai
dengan irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak rimtik.

1. Menerima,
menjalankan, dan
menghargai ajaran agama
yang dianutnya

1.1 Menghargai tubuh
dengan seluruh perangkat
gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran
bahwa tubuh harus
dipelihara dan dibina,
sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.

2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru,
dan tetangganya

2.1 Berperilaku sportif
dalam bermain.
2.2 Bertanggung jawab
terhadap keselamatan diri
sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar, serta
dalam penggunaan sarana
dan prasarana
pembelajaran.
2.3 Menghargai perbedaan
karakteristik individual
dalam melakukan berbagai
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aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan
bekerjasama dalam
melakukan berbagai
aktivitas fisik dalam bentuk
permainan.
2.5 Toleransi dan mau
berbagi dengan teman lain
dalam penggunaan
peralatan dan kesempatan.
2.6 Disiplin selama
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan
dan kemenangan dalam
permainan.

Kelas 5

3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
dan menanya berdasarkan
rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di
sekolah dan tempat
bermain

3.6 Mengetahui konsep
kombinasi gerak dasar
langkah dan ayunan
lengan bertema budaya
daerah mengikuti irama
(ketukan) tanpa/dengan
musik dalam aktivitas
gerak ritmik.

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

4.6 Mempraktikkan gerak
dasar langkah dan ayunan
lengan bertema budaya
daerah mengikuti irama
(ketukan) tanpa/dengan
musik dalam aktivitas
gerak ritmik.

1. Menerima,
menjalankan, dan
menghargai ajaran agama
yang dianutnya

1.1 Menghargai tubuh
dengan seluruh perangkat
gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan.
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2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru dan
tatangganya

1.2 Tumbuhnya kesadaran
bahwa tubuh harus
dipelihara dan dibina,
sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.
2.1 Berperilaku sportif
dalam bermain.
2.2 Bertanggung jawab
terhadap keselamatan diri
sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar, serta
dalam penggunaan sarana
dan prasarana
pembelajaran.
2.3 Menghargai perbedaan
karakteristik individual
dalam melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan
bekerjasama dalam
melakukan berbagai
aktivitas fisik dalam bentuk
permainan.
2.5 Toleransi dan mau
berbagi dengan teman lain
dalam penggunaan
peralatan dan kesempatan.
2.6 Disiplin selama
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan
dan kemenangan dalam
permainan.

3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
dan menanya berdasarkan
rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di

3.7 Memahami konsep
kombinasi gerak dasar
langkah dan ayunan
lengan bertema budaya
daerah dan nasional
mengikuti irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak ritmik.

40

sekolah dan tempat
bermain

Kelas 6

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

4.7 Mempraktikkan
kombinas gerak dasar
langkah dan ayunan
lengan bertema budaya
daerah dan nasional
mengikuti irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak ritmik.

1. Menerima,
menjalankan, dan
menghargai ajaran agama
yang dianutnya

1.1 Menghargai tubuh
dengan seluruh perangkat
gerak dan kemampuannya
sebagai anugrah Tuhan.
1.2 Tumbuhnya kesadaran
bahwa tubuh harus
dipelihara dan dibina,
sebagai wujud syukur
kepada sang Pencipta.

2. Menunjukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung
jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman, guru dan
tatangganya

2.1 Berperilaku sportif
dalam bermain.
2.2 Bertanggung jawab
terhadap keselamatan diri
sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar, serta
dalam penggunaan sarana
dan prasarana
pembelajaran.
2.3 Menghargai perbedaan
karakteristik individual
dalam melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.4 Menunjukkan kemauan
bekerjasama dalam
melakukan berbagai
aktivitas fisik dalam bentuk
permainan.
2.5 Toleransi dan mau
berbagi dengan teman lain

41

dalam penggunaan
peralatan dan kesempatan.
2.6 Disiplin selama
melakukan berbagai
aktivitas fisik.
2.7 Menerima kekalahan
dan kemenangan dalam
permainan.
3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
dan menanya berdasarkan
rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di
sekolah dan tempat
bermain

3.7 Memahami konsep
penyusunan rangkaian
langkah dan ayunan
lengan secara sederhana
bertema budaya daerah
dan nasional mengikuti
irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak ritmik.

4. Menyajikan
pengetahuan faktual
dalam bahasa yang jelas,
sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

4.7 Mempraktikkan
penyusunan rangkaian
langkah dan ayunan
lengan secara sederhana
bertema budaya daerah
dan nasional mengikuti
irama (ketukan)
tanpa/dengan musik dalam
aktivitas gerak ritmik.

Sumber : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
67 TAHUN 2013 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR
KURIKULUM SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
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2.2 Krangka Berfikir
2.2 Tabel Krangka Berfikir

Tingkat Pemahaman Guru Penjasorkes
Terhadap Kegiatan Aktivitas Ritmik

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian
3. Kompetensi sosial
4. Kompetensi profesional

Tingkat Pemahaman difokuskan Pada
Kompetensi Profesional Guru
1. Sumber Daya
Manusia
2. Sarana dan
Prasarana

Proses
Peningkatan Tingkat
Pemahaman Guru
Penjasorkes Terhadap
Pembelajaran
Aktivitas Ritmik

Sumber : Peneliti

1. Sosialisasi
Pembelajaran
Aktivitas Ritmik di
Lingkup KKG
Penjasorkes Dengan
Mendatangkan
Pelatih yang
Berkompeten
2. Penyediaan
Sarana dan
Prasarana Untuk
Mendukung Kegiatan
Aktivitas Ritmik

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan

mengenai

tingkat

pemahaman guru penjasorkes terhadap kegiatan aktivitas ritmik di sekolah dasar
se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016 adalah sedang, dengan
rincian adalah sebagai berikut, 32,35% mempunyai tingkat pemahaman yang
tinggi, 64,70% mempunyai tingkat pemahaman sedang, 2,94% mempunyai
tingkat pemahaman yang rendah dan 0% mempunyai tingkat pemahaman yang
sangat rendah . Secara umum tingkat pemahaman guru penjasorkes terhadap
aktivitas ritmik di sekolah dasar se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun
2016 dapat dikategorikan dalam kriteria sedang. Artinya guru penjasorkes
sekolah dasar dilingkup Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara mampu untuk
melaksanakan, memahami dan mengimplementasikan materi aktivitas ritmik
dalam pemebelajaran disekolah.

5.2. Saran
Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, peneliti dapat memberikan
saran-saran antara lain sebagai berikut :
1. Untuk guru penjasorkes lebih meningkatkan lagi tingkat pemahaman
materi penjasorkes khususnya dalam hal ini mengenai materi aktivitas
ritmik, baik dengan cara mencari berbagai referensi gerak aktivitas ritmik
dari internet, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, selain itu
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mendatangkan pelatih yang berkompeten dalam kegiatan aktivitas ritmik
juga dapat menjadi solusi untuk lebih meningkatkan kompetensi dan
pemahaman guru penjasorkes untuk lebih baik khususnya mengenaii
materi aktivitas ritmik.
2. Untuk pihak sekolah lebih memperhatikan lagi tingkat pengetahuan dan
kompetensi khususnya dalam hal ini guru penjasorkes yang ada di
lingkungan sekolah, senantiasa melakukan evaluasi, selain itu sekolah
diharapkan

dapat

menfasilitasi

pengembangan

diri

guru

dengan

memberikan kegiatan khusus dalam peningkatan pemahaman aktivitas
ritmik, misalnya mengadakan kegiatan jumat bugar, senam masal
bersama warga sekolah atau dan lain sebagainya.
3. Untuk pemerintah dalam hal ini UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara diharapkan dapat lebih mendukung dan
memfasilitasi setiap kegiatan yang diadakan guru penjasorkes untuk
dapat meningkatkan kompetensi dan mutu yang dimiliki guru penjasorkes,
utamanya dalam kegiatan aktivitas ritmik karena masih termasuk dalam
kriteria sedang.
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