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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada

i

upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

iii

Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Program

Pengembangan

kegiatan

pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan
profesional

guru

untuk

meningkatkan

kompetensinya. Diharapkan kegiatan PKB dapat meningkatkan kompetensi
pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian untuk memenuhi kebutuhan
dan

tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesi guru. PKB

dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil
Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan didukung dengan hasil evaluasi diri.
Apabila

hasil penilaian kinerja

guru

masih berada di bawah standar

kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru
diwajibkan

untuk

mengikuti program

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan dalam pencapaian
standar kompetensi guru. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya
telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian
kinerja guru, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan
kepada pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran
berkualitas dan peningkatan karir guru.
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan merupakan salah satu unsur utama yang diberikan angka
kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.
Pelaksanaan

kegiatan

PKB diharapkan dapat

menciptakan

guru

profesional, bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas,
tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan demikian, guru
mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai
dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Sehingga guru sebagai pembelajar abad 21 mampu mengikuti

1

perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar
kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.
Untuk mewujudkan salah satu tujuan di atas maka disusunlah satu unit
pembelajaran ini yang akan menjadikan pegangan dan referensi guru
PJOK untuk bisa mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan
karakteristik materi dan kartakteristik peserta didik sehingga
kompetensi yang akan dikembangkan bisa dicapai
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
N0
1

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.6 Menerapkan variasi dan

Kelas

1. Menerapkan Variasi gerak

kombinasi berbagai pola

dominan (bertumpu,

gerak dominan (bertumpu,

bergantung, keseimbangan,

bergantung, keseimbangan,

berpindah /lokomotor,

berpindah

/lokomotor,

tolakan, putaran, ayunan,

tolakan, putaran, ayunan,

melayang, dan mendarat)

melayang, dan mendarat)

dalam teknik meroda

dalam

aktivitas

senam

lantai

IV
2. Menerapkan Kombinasi gerak
dominan (bertumpu,
bergantung, keseimbangan,
berpindah /lokomotor,
tolakan, putaran, ayunan,
melayang, dan mendarat)
dalam teknik meroda

4.6 Mempraktekan variasi dan

1. Mempraktikkan

Variasi

kombinasi berbagai pola

gerak dominan (bertumpu,

gerak dominan (bertumpu,

bergantung,

bergantung, keseimbangan,

berpindah/lokomotor,

berpindah/lokomotor,

tolakan,

tolakan, putaran, ayunan,

melayang,

melayang, dan mendarat)

dalam teknik meroda

dalam
lantai

aktivitas

senam

keseimbangan,

putaran,
dan

2. Mempraktikkan

ayunan,

mendarat)
kombinasi

gerak dominan (bertumpu,

3

bergantung,

keseimbangan,

berpindah
tolakan,

/lokomotor,
putaran,

melayang,

dan

ayunan,

mendarat)

dalam teknik meroda
2

3.6 Memahami kombinasi pola

1. Menerapkan kombinasi

gerak dominan (bertumpu,

gerak dominan (bertumpu,

bergantung keseimbangan,

bergantung, keseimbangan,

berpindah /lokomotor,

berpindah/lokomotor,

tolakan, putaran, ayunan,

tolakan, putaran, ayunan,

melayang, dan mendarat)

melayang, dan mendarat)

untuk membentuk

untuk membentuk

keterampilan dasar senam

keterampilan dasar teknik

menggunakan alat

meroda menggunakan alat

4.6 Mempraktikkan kombinasi
pola

gerak

dominan

1. Mempraktikkan kombinasi
gerak dominan (bertumpu,

(bertumpu,bergantung,

bergantung, keseimbangan,

keseimbangan,

berpindah/lokomotor, tolakan,

berpindah

/lokomotor,

tolakan,

putaran, ayunan, melayang,

putaran, ayunan, melayang,

dan mendarat) dalam teknik

dan

meroda dengan menggunakan

mendarat)

membentuk

untuk

keterampilan

V

alat

dasar senam menggunakan
alat
3

3.6 Memahami rangkaian tiga 1. Menerapkan rangkaian tiga
pola

gerak

(bertumpu,
keseimbangan,

4

dominan
bergantung,
berpindah

pola

gerak

(bertumpu,
keseimbangan,

dominan
bergantung,
berpindah

VI
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/lokomotor,

tolakan,

/lokomotor, tolakan, putaran,

putaran, ayunan, melayang,

ayunan,

dan

dengan

mendarat) dengan konsisten,

dan

tepat dan terkontrol dalam

mendarat)

konsisten,

tepat

terkontrol dalam aktivitas

melayang,

dan

dalam teknik meroda

senam
4.6 Mempraktikkan rangkaian

1. Mempraktikkan rangkaian

tiga pola gerak dominan

tiga pola gerak dominan

(bertumpu, bergantung,

(bertumpu,bergantung,

keseimbangan, berpindah

keseimbangan, berpindah

/lokomotor, tolakan,

/lokomotor, tolakan, putaran,

putaran, ayunan, melayang,

ayunan, melayang, dan

dan mendarat) dengan

mendarat) dengan konsisten,

konsisten, tepat dan

tepat dan terkontrol dalam

terkontrol dalam aktivitas

teknik meroda

senam

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VI:
3.6 Memahami rangkaian tiga pola gerak dominan (bertumpu, bergantung,
keseimbangan,

berpindah/lokomotor,

tolakan,

putaran,

ayunan,

melayang, dan mendarat) dengan konsisten, tepat dan terkontrol dalam
aktivitas senam
4.6 Mempraktikkan rangkaian tiga pola gerak dominan (bertumpu,
bergantung, keseimbangan, berpindah/lokomotor, tolakan, putaran,
ayunan, melayang, dan mendarat) dengan konsisten, tepat dan terkontrol
dalam aktivitas senam

5

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

INDIKATOR PENDUKUNG
INDIKATOR PENGETAHUAN
NO

INDIKATOR

INDIKATOR KETERAMPILAN
NO

INDIKATOR

3.6.1 Mengidentifikasi sikap awal 4.6.1 Mempraktikkan
teknik meroda

sikap

awal

meroda

3.6.2 Mengidentifikasi pelaksanaan 4.6.2 Mempraktikkan
teknik meroda

pelaksanaan

meroda

3.6.3 Mengidentifikasi sikap akhir 4.6.3 Mempraktikkan sikap akhir teknik
teknik meroda
3.6.4 Mengidentifikasi

6

meroda
rangkaian 4.6.4 Mempraktikkan rangkaian gerakan

gerakan teknik meroda mulai

teknik meroda mulai sikap awal

sikap awal sampai sikap akhir

sampai sikap akhir
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INDIKATOR KUNCI
INDIKATOR PENGETAHUAN
NO

INDIKATOR

3.6.1 Mengurutkan

sikap

INDIKATOR KETERAMPILAN
NO

awal 4.6.1 Menunjukkan

teknik meroda
3.6.2 Mengurutkan

sikap

awal

meroda
pelaksanaan 4.6.2 Menunjukkan

teknik meroda
3.6.3 Mengurutkan

INDIKATOR

pelaksanaan

meroda
sikap

akhir 4.6.3 Menunjukkan

teknik meroda

sikap

akhir

teknik meroda

3.6.4 Mengurutkan

rangakaian 4.6.4 Menunjukkan

rangkaian

teknik meroda dari sikap awal

gerakan teknik meroda mulai

sampai sikap akhir

sikap awal sampai sikap akhir
INDIKATOR PENGAYAAN

INDIKATOR PENGETAHUAN
NO

INDIKATOR

3.6.1 Menganalisis

sikap

NO

pelaksanaan 4.6.2 Memodifikasi

awal

pelaksanaan

teknik meroda
sikap

akhir 4.6.3 Memodifikasi

teknik meroda
3.6.4 Menganalisis

sikap

teknik meroda

teknik meroda
3.6.3 Menganalisis

INDIKATOR

awal 4.6.1 Memodifikasi

teknik meroda
3.6.2 Menganalisis

INDIKATOR KETERAMPILAN

sikap

akhir

teknik meroda
rangkaian 4.6.4 Memodifikasi

rangkaian

gerakan teknik meroda mulai

gerakan teknik meroda mulai

sikap awal sampai sikap akhir

sikap awal sampai sikap akhir
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Teknik Meroda
Melakukan latihan gerakan-gerakan senam secara teratur dan terus menerus
(continue), selain sangat berguna untuk memperbaiki sikap dan bentuk
tubuh, juga sangat berguna untuk membina dan meningkatkan kesegaran
jasmani. Bagi orang yang baru sembuh dari sakit, melakukan gerakangerakan senam akan dapat membantu mempercepat penyembuhannya.
Menurut sejarahnya orang-orang didaratan cina telah melakukan gerakangerakan yang menyerupai senam untuk pengobatan atau penyembuhan
suatu penyakit. Mereka melakukan bermacam-macam bentuk latihan pasif
dan aktif, seperti latihan pernapasan dan pijat (massage). Berdasarkan atas
fungsi senam yang besar itu banyak para penari atau peragawati selalu
melakukan gerakan senam, untuk membentuk badan yang selaras dan
meningkatkan keterampilan atau keluwesan.

Selain fungsi diatas ada beberapa kegunaan senam dalam dunia nyata
diliahat dari Aspek Organik, aspek Neuromuskuler, aspek perseptual, aspek
Kognitif, aspek social dan aspek emosional diantaranya adalah :


Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu
dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta
memiliki landasan-landasan untuk pengembangan keterampilan.



Menjadikan keharmonisan antara fungsi sistem saraf dan otot untuk
menghasilkan gerakan yang diinginkan.



Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan di antara
isyarat yang ada dalam situasi yang dihadapi agar dapat melakukan
kinerja yang lebih terampil.

8
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Mengembangkan kemampuan mengeksplorasi, menemukan sesuatu,
memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusankeputusan yang bernilai.



Penyesuaian baik dirinya dan orang lain dengan menggabungkan dirinya
ke dalam masyarakat dan lingkungannya.



Mengembangkan respons yang sehat terhadap aktivitas jasmani melalui
pemenuhan kebutuhan dasar.

9

A. Aktivitas Pembelajaran
Pembelajaran aktivitas senam lantai di sekolah dasar adalah sebuah aktivitas
pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap guru PJOK sesuai dengan
tuntutan Kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Materi yang akan
diberikan ke peserta didik adalah materi yang benar-benar dipilih dan
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kelas yang akan diampu.
Guru PJOK dituntut untuk bisa menentukan materi dan teknik serta
pendekatan dan model pembelajaran yang tepat yang akan dipakai atau
dilakukan sehingga tuntutan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta
didik tercapai.
Dalam Unit pembelajaran ini akan mempelajari bagaimana mengajarkan
materi senam lantai teknik meroda dengan pendekatan Scientifik dan
menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning.
Dalam setiap model pembelajaran yang akan digunakan dalam sebuah proses
pembelajaran akan lebih mudah apabila guru membuat langkah-langkah
pembelajaran sesuai dengan urutan-urutan atau skenario yang tepat. Berikut
ini adalah skenario atau urutan proses pembelajaran dengan menggunakan
model Problem Based Learning.

10
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No

Fase
Pendahuluan

Kegiatan Guru
a. Guru membuka pelajaran.
b. Guru memimpin doa
c. Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada
situasi belajar yang kondusif.
d. Guru melakukan absensi siswa
e. Guru melakukan apersepsi, untuk penggalian
pengetahuan awal siswa terhadap materi
senam teknik meroda yang akan diajarkan.
f.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan penilaian yang akan dilakukan

Inti
1.

Orientasi siswa
kepada masalah

a. Peserta didik melihat dan memperhatikan
tayangan video gerakan meroda.
b. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari
guru akan tugas yang mesti dilakukan.
c. Guru memotivasi peserta didik

terlibat

dalam aktivitas pemecahan masalah yang
dipilihnya.
d. Guru membagi peserta didik menjadi 4
kelompok, masing-masing kelompok terdiri
dari 7 orang.
2.

Mengorganisasi

a. Guru mengajukan masalah, berdasarkan hasil

kan siswa

tayangan video yang sudah diperlihatkan

untuk belajar

kepada peserta didik “apa yang harus
dilakukan supaya tolakan dan putaran serta
saat mendarat teknik meroda benar”
b. Guru

menjelaskan

aktivitas

yang

11

akan

dilakukan

peserta

didik

pada

setiap

kelompoknya.
c. Guru menjawab pertanyaan peserta didik
tentang aktivitas yang akan dilakukan kepada
setiap kelompok
3.

Membimbing
penyelidikan
individual maupun
kelompok

Pada masing-masing kelompok,
a. Peserta didik membaca dan memahami
masalah yang akan diselesaikan.
b. Guru memimpin pemanasan dan peregangan
c. Peserta didik melakukan latihan lompat tali
karet dengan menggunakan dua kaki hingga
semua

anggota

kelompok

telah

dapat

melakukannya.
d. Peserta didik melakukan latihan lompat tali
karet dengan menggunakan satu kaki.
e. Peserta didik melakukan latihan lompat tali
karet dengan bertumpu pada dua tangan
untuk

melewati

tali

dengan

ketinggian

sebatas pinggang.
f. Peserta didik melakukan latihan lompat tali
karet dengan
untuk

bertumpu pada dua tangan

melewati

tali

dengan

ketinggian

sebatas dada.
g. Peserta didik melakukan latihan lompat tali
karet dengan bertumpu pada dua tangan
untuk

melewati

tali

dengan

ketinggian

sebatas kepala.
h. Peserta didik melakukan latihan lompat tali
karet dengan bertumpu pada dua tangan
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untuk

melewati

tali

dengan

ketinggian

sebatas jangkauan tangan (merdeka).
i. Peserta didik melakukan latihan tolakan
tangan gerakan meroda dengan teknik yang
benar
j. Peserta didik melakukan latihan putaran
badan gerakan meroda dengan teknik yang
benar
k. Peserta didik melakukan latihan tolakan
gerakan meroda dengan teknik yang benar
l. Peserta didik melakukan latihan putaran
badan gerakan meroda dengan teknik yang
benar
m. Peserta didik melakukan latihan mendarat
gerakan meroda dengan teknik yang benar
n. Peserta didik melakukan latihan gerakan
meroda dari awal higga akhir dengan bantuan
teman
o. Peserta didik melakukan latihan gerakan
meroda dari awal hingga akhir dengan teknik
yang benar menggunakan tali/karet
p. Peserta didik melakukan latihan

gerakan

meroda dari awal hingga akhir dengan teknik
yang benar.
4.

Mengembangkan dan a. Guru mengumpulkan seluruh kelompok.
menyajikan hasil
b. Guru menanyakan tentang masalah yang
karya
dibahas per kelompok apakah sudah dapat
solusinya.
c.

Menugaskan perwakilan kelompok untuk
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melaporkan hasil diskusi kelompoknya.
d. Guru

menugaskan

kelompok

untuk

mengamati

masing-masing

dan

memberikan

masukan dan koreksi kepada kelompok lain.
e. Guru melakukan penilaian secara klasikal
dengan

peserta

didik

mempraktikkan

gerakan meroda dari sikap awal hingga sikap
akhir dengan gteknik yang benar
5.

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

a. Guru

memberikan

kesempatan

kepada

peserta didik untuk menanyakan tentang
materi yang belum dipahami
b. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan
terkait materi yang sudah dipelajari
c. Guru

mengajak

peserta

didik

untuk

menyimpulkan pembelajaran teknik meroda
d. Guru memberikan umpan balik atau refleksi
terkait pembelajaran meroda dari awal
hingga akhir
Penutup

a. Guru membariskan peserta didik
b. Guru menjelaskan tentang gambaran materi
yang akan dipelajari selanjutnya
c. Guru mengabsensi peserta didik
d. Guru memimpin doa dan memberi salam
e. Guru menutup pembelajaran
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1

IDENTIFIKASI KESALAHAN TEKNIK MERODA DAN SOLUSI
Petunjuk
1. Buka link youtube dibawah ini
2. https://www.youtube.com/watch?v=1-3cVWTIUOI
3. Analisa setiap gerakan yang dilakukan dari awal hingga akhir
4. Identifikasi kesalahan setiap teknik yang dilakukan
5.

Tuliskan koreksi yang seharusnya dilakukan dengan teknik yang
benar

NO

TEKNIK GERAKAN SALAH

TEKNIK GERAKAN YANG BENAR

1
2
3
4
...
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
IDENTIFIKASI TEKNIK DASAR MERODA
Petunjuk :
1. Carilah pasangan masing masing dua orang
2. Salah

satu

melakukan

gerakan

meroda

dan

salah

satu

memperhatikan gerakan teman
3. Lakukan teknik meroda dari mulai sikap awal sampai akhir
4. Perhatikan posisi gerakan dan teknik yang dilakukan mulai dari
sikap awal, tolakan tangan, putaran badan, dan saat mendarat
serta posisi akhir gerakan
5. Identifikasi kesalahan yang dilakukan

NO
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Teknik Gerakan

1

Posisi awal

2

Tolakan tangan

3

Putaran badan

4

Posisi Melayang

5

Posisi mendarat

6

Posisi akhir

Jenis kesalahan yang

Teknik gerakan

dilakukan

yang benar
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C. Bahan Bacaan
Konsep Dasar Senam
Tidak bisa dibantah, senam merupakan kegiatan fisik yang paling kaya
struktur geraknya. Dilihat dari taksonomi gerak umum, senam bisa secara
lengkap diwakili oleh gerak-gerak dasar yang membangun pola gerak yang
lengkap, dari mulai pola gerak lokomotor, nonlokomotor, sekaligus
manipulatif. Sedangkan bila ditinjau dari klasifikasi keterampilannya, senam
bisa dimasukkan menjadi ketrampilan diskrit sekaligus serial (jika sudah
berupa rangkaian), dan jika dilihat dari pola lingkungan dimana senam
dilakukan, senampun termasuk diantara dua kutub keterampilan yang
terbuka (open skills) dan yang tertutup (closed skills). Maksudnya, setiap
keterampilan senam berada di wilayah abu-abu (grey area) kedua kutub itu,
karena tidak bisa disebut benar-benar tertutup dan tidak juga murni terbuka.
Dari hakekat karakteristik dan struktur geraknya, senam dianggap kegiatan
fisik yang sangat cocok untuk menjadi “alat” pendidikan jasmani, karena
dianggap mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan kualitas
motorik dan kualitas fisik anak secara sekaligus. Dilihat dari struktur pola
gerak lokomotor, senam bisa meningkatkan aspek kekuatan, kecepatan, serta
sekaligus daya tahan umum dan khusus, di samping tentu saja membangun
kelincahan serta keseimbangan dinamis. Dihubungkan dengan pola gerak
nonlokomotor yang dikandungnya, senam mampu meningkatkan aspek
kelentukan dan keseimbangan statis. Dan dari banyaknya anak terlibat dalam
kegiatan-kegiatan manipulatif seperti melempar dan menangkap (bola, hoop,
tali, gada), anak juga dibangun kemampuan koordinasi serta potensi
pengolahan rangsang pada pusat kesadaraannya. Kesemua karakteristik
gerak tadi tentu saja sangat berarti dalam peningkatan pengertian dan
pemahaman anak terhadap prinsip-prinsip mekanika gerak dan hukum alam
yang bekerja pada tubuh yang bergerak. Ditambah oleh penanaman konsep-
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konep gerak dalam kaitannya dengan tubuh, ruang, dan usaha, anak akan
berubah menjadi “ahli gerak” yang sadar gerak.Bab ini akan membahas
unsur-unsur pembangun gerak dasar senam yang memperkaya khasanah
keterampilan senam serta dasar pengembangannya. Hal ini bisa dilakukan
dengan cara meninjau karakteristik gerak dasar senam, konsep gerak dan
tubuh secara umum, serta prasyarat fisik serta motorik dalam keberhasilan
menguasai keterampilan senam.

Karakteristik Gerak Dasar Senam.
Seperti telah diuraikan secara selintas dalam bagian pendahuluan diatas,
keterampilan senam selalu dibangun diatas keterampilan dasar lokomotor,
nonlokomotor, dan manipulaif.
1.

Keterampilan lokomotor

Lokomotor diartikan sebagai gerak berpindah tempat, seperti jalan,
lari,lompat, berderap, jingkat, leaping, skipping, dan sliding. Dalam senam,
gerak-gerak di atas sangat penting digunakan bahkan ditambah beberapa
gerak berpindah lain, seperti berguling, merangkak, berjalan dengan tangan,
serta beberapa keterampilan tumbling seperti skip, handspring, balingbaling, atau flic-flac. Gerak lokomotor dalam senam terutama sangat
diperlukan untuk menambah momentum horizontal, seperti berlari pada saat
melakukan awalan. Gerak awalan ini diperlukan karena sebagian daya yang
diperoleh dari adanya momentum ini digunakan untuk menyempurnakan
gerak keterampilan senam itu sendiri. Untuk bisa memperoleh daya yang
kuat, pesenam harus mengkontraksikan otot-ototnya untuk mengerahkan
daya internal, yang kemudian digabungkan dengan daya eksernal yang bisa
jadi dihasilkan dari alat yang dipakai, misalnya papan tolak. Sebagian besar
gerak lokomotor malahan menjadi keterampilan itu sendiri. Contohnya,
gerakan-gerakan tumbling dan akrobatik, kecuali yang berpola tumpuan
statis dan keseimbangan, semuanya merupakan gerak lokomotor. Oleh
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karena itu, semua prinsip penghasilan daya yang berlaku dalam gerak
lokomotor berlaku untuk semua keterampilan senam Melatih macam-macam
keterampilan lokomotor dalam pelajaran senam, akan sangat berguna dalam
menanamkan dasar pembentukan keterampilan senam. Oleh karena itu
diperlukan perhatian khusus dari guru agar macam-macam gerak lokomotor
bisa diajarkan, terutama yang berkaitan dengan keterampilan senam. Sebagai
upaya

untuk

memperkaya

variasi

gerak

lokomotor,

guru

bisa

menggabungnya secara cerdik dengan konsep gerak (di bagian berikut)
dalam hal waktu, ruang, dan kualitasnya.
2. Keterampilan nonlokomotor
Keterampilan nonlokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat,
mengandalkan ruas-ruas persendian tubuh yang membentuk posisi-posisi
berbeda

yang tetap tinggal

di

satu titik.

Contoh-contoh gerakan

nonlokomotor adalah melenting, meliuk, membengkok, dsb Dalam senam,
keterampilan nonlokomotor banyak dipakai dalam gerak-gerak kalestenik,
terutama yang berkaitan dengan pengembangan kelentukan. Demikian juga
dengan sikap-sikap bertumpu dan keseimbangan statis, yang tidak perlu
berpindah tempat. Justru dalam senamlah gerak-gerak nonlokomotor lebih
banyak mendapat tempat, karena berhubungan dengan penguasaan
ketrampilan

mengambil

manfaat

yang

optimal

dari

gerak-gerak

nonlokomotor ini, pelajaran senam perlu memanfaatkannya untuk melatih
atau mengembangkan kelentukan dan keseimbangan. Banyak variasi yang
bisa dilakukan, baik dilakukan
secara perorangan maupun berpasangan. untuk mengambil manfaat yang
optimal dari gerak -gerak nonlokomotor ini, pelajaran senam perlu
memanfaatkannya untuk melatih atau mengembangkan kelentukan dan
keseimbangan. Banyak variasi yang bisa dilakukan, baik dilakukan secara
perorangan maupun berpasangan.
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3. Keterampilan manipulatif
Keterampilan manipulatif sering diartikan sebagai kemampuan untuk
memanipulasi objek tertentu dengan anggota tubuh: tangan, kaki, atau
kepala. Keterampilan yang termasuk ke dalamnya di antaranya adalah
menangkap, melempar, memukul, menendang, mendribling, dsb.
Dalam senam artistik, keterampilan ini jarang ditemui, kecuali bahwa
beberapa alat perlu dipegang dengan tangan dan pesenam “bermain-main” di
atasnya. Tetapi dalam senam ritmik, keterampilan manipulatif seolah
menjadi ciri utamanya. Semua alat senam ritmik – bola, tali, pita, gada, dan
simpai–keterampilannya didasarkan pada kemampuan memanipulasi semua
alat itu; apakah dilemparkan kemudian ditangkap lagi, diputar, diayun,
dipuntir, digelindingkan, dan banyak lagi, baik oleh tangan, oleh badan,
bahkan oleh kaki sekalipun.
Pembelajaran senam di sekolah, seperti terlintas dari arti senam untuk
semua orang, hendaknya mengajarkan pula keterampilan-keterampilan
manipulatif ini. Caranya, tidak perlu sekolah memiliki alat yang sebenarnya.
Cukuplah dengan menggunakan alat yang dimodifikasi.
Bola bisa diganti oleh bola plastik, simpai bisa dibuat dari bambu atau rotan,
tali bisa diganti tambang, Demikian juga pita atau gada. Yang penting, dengan
alat sederhana itu, bisa disajikan kegiatan latihan yang bervariasi dalam
nuansa senam ritmik. Anak bisa menguasai ciri khusus gerak dari setiap alat.
Penyajiannya dilakukan dari gerakan yang paling mudah, dari posisi diam,
posisi bergerak pelan, posisi bergerak cepat, dari posisi melompat, atau
diawali dengan melakukan putaran, gulingan, atau lompatan terlebih dahulu.
Wilayah peralatan Tempat di mana alat-alat terletak dan ruang di ekitarnya,
baik di atasnya maupun di bawahnya adalah merupakan wilayah lain yang
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perlu dikenal dan dijelajahi. Dimensi ruang Konsep kedua tentang ruang
berhubungan dengan dimensi ruang. Setiap kali suatu ruang dijelajahi,
dimensi baru dapat ditambahkan ke dalamnya. Dimensi ruang meliputi:
Gerakan dapat terjadi pada tingkatan yang berbeda Anak dapat diminta
untuk menjelajahi ruang, baik yang personal, umum, maupun berhubungan
dengan alat dari tingkatan yang berbeda: rendah, menengah, dan tinggi.
Menggunakan roll depan misalnya, anak bisa melakukan roll pada tingkat
rendah (di atas matras), tingkat menengah (diveroll/tiger sprong jauh), atau
pada tingkat tinggi dengan melakukan dive roll tinggi. Tingkat gerak ini dapat
digabungkan dengan bagian tubuh seperti : kaki-tinggi, tangan-rendah, lututmenengah. Gerakan dapat terjadi pada arah yang berbeda Gerakan dalam
ruang dapat dilakukan dalam berbagai arah, misalnya ke depan, ke belakang,
ke samping, ke atas, dan
ke bawah. Kesemua arah ini tentu saja dapat dijadikan bahan penjelajahan
anak ketika digabungkan dengan berbagai PGD atau dengan keterampilan
senam. Menggunakan roll depan misalnya, anak dapat roll ke depan,
belakang, samping, ke atas (inclined), ke bawah (declined). Demikian juga
dengan PGD. Mendarat misalnya, ke depan, ke belakag, ke samping, dll.
Gerakan dapat terjadi pada bidang yang berbeda gerakan juga dapat dilihat
dan terjadi pada bidang tubuh yang berbeda -beda, mengikuti poros tubuh
atau poros benda yang dijadikan alat. Dalam bidang ini, gerakan dapat terjadi
secara frontal, horizontal, dan sagital. Roll depan
dapat berturut -turut (frontal/horizontal), baling - Baling (sagital), atau
lompat satu putaran (twist) penuh. Gerakan dapat terjadi dalam
jarak/besarannyaAnak dapat menemukan cara memvariasikan gerakan
dengan cara membedakannya dalam besaran (amplitudo) gerakannya.
Gerakan roll depan, misalnya dapat divariasikan dengan membuat roll yang
kecil, roll yang berukuran menengah, serta roll depan yang besar. Demikian
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juga dengan roll belakang. Kualitas gerak (usaha) semua gerakan manusia, di
samping berkaitan dengan konsep tubuh dan ruang, juga berkait erat dengan
kualitas usahanya. Artinya, seluruh gerakan selalu mempunyai komponen
waktu dan daya (force) juga irama (rhythm), yang secara bersama
menunjukkan adanya usaha. Waktu Gerakan dapat ditampilkan dengan
kualitas waktu yang berbeda: -beda dalam kecepatan, dari sangat cepat ke
sangat lambat
Berbeda dalam durasi,dari gerakan yang berlangsung dalam bilangan detik
sehingga berbilang jam.-berbeda dalam percepatan positif dan negatif.
Gerakan dapat berakselerasi atau berdelerasi.-berbeda dalam pace dan
tempo daya, di samping kualitas waktu, gerakan juga bisa berbeda dalam hal
kualitas dinamikanya. Bisa bersifat lembut atau explosive, bisa bersifat lemah
atau kuat, bisa juga terlihat ringan atau berat. Kualitas-kualitas daya tesebut
dapat dilihat dalam senam ketika gerakan lembut, elemen yang mengalir
pelan bisa tiba-tiba bergabung dengan elemen yang explosive. Irama Kualitas
yang disinggung di atas, waktu dan daya, bergabung dalam suatu interaksi
yang terkoordinasi untuk menghasilkan irama yang mengatur susunan,
ketukan serta prase gerakannya.

Prasyarat Kualitas Fisik dan Motorik
Sebelum memulai pembahasan mengenai senam secara khusus, maka perlu
dikemukakan factor -faktor pendukung yang dipandang sangat penting bagi
keberhasilan penguasaan keterampilan senam. Dalam hal ini ada dua aspek
yang perlu dikemukakan, yaitu aspek kualitas fisik dan kualitas motorik.
Kualitas-kualias fisik seperti kelentukan, kekuatan, power dan daya tahan
merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pesenam untuk dapat
berhasil dalam meguasai senam. Hal tersebut mengandung arti bahwa tanpa
adanya faktor-faktor di atas maka prestasi senam seseorang akan terhambat.
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Dalam hal ini kualitas fisik yang dimaksud perlu dibedakan antara kualitas
fisik pembawaan (nature ) dan kualitas fisik yang terkembangkan oleh
latihan (nurture) . Yang dibicarakan berikutnya adalah, karena sifat senam
yang memang memerlukan faktor-faktor tadi secara inheren , maka
keterlibatan seseorang dalam olahraga senam secara intens akan mampu
meningkatkan kualitas fisik yang disebutkan di atas.
Dalam hubungan yang demikianlah maka seorang pendidik harus
mengetahui dan mengerti tentang apa dan bagaimana kualitas-kualitas fisik
yang dimiliki peserta didik tadi dapat terkembangkan lewat partisipasi dalam
senam.

Gerakan Umum Tubuh dan konsep gerak
Istilah senam sebenarnya menunjukkan pada kegiatan yang sangat
bervariasi, sehingga seharusnya pelajaran senam di sekolah-sekolah juga
berisi kegiatan yang bervariasi agar dapat meningkatkan pengalaman gerak
dan ciri-ciri fisik serta gerak yang penting untuk bermacam-macam disiplin
senam dan cabang olahraga yang lain.
Olahraga sering dicirikan oleh pola-pola gerak tertentu. Artinya, setiap
cabang olahraga mempunyai batasan gerak tertentu yang membedakannya
dari olahraga lain. Dalam senam, misalnya, anak harus menampilkan gerak
tertentu dalam alat-alat yang juga khusus, dalam lompat tinggi anak harus
menolak dengan salah satu kaki; dalam basket, anak harus menggiring bola
dengan satu tangan dalam waktu tertentu, dll. Karena pembatasanpembatasan tersebut, banyak anak tidak mengalami serta menjadi sadar
tentang potensi penuh tubuhnya sekaligus keterbatasannya. Padahal banyak
alasan bagi anak untuk menjelajahi keluasan kemungkinan gerak yang
tersedia bagi mereka. Oleh karenanya pendidikan jasmani dalam topik
bahasan apapun jangan sampai menjegal kesempatan anak untuk
memperluas pengalamannya. Setiap anak bergerak dalam caranya masing-
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masing yang bersifat unik. Setiap pola gerak yang ditampilkannya dalam satu
cabang olahraga menjadi bagian yang intim dari kepribadian geraknya.
Mempelajari keterampilan-keterampilan gerak, terutama dalam pelajaran
senam, seharusnya merupakan sebuah pengalaman personal yang berkaitan
dengan struktur tubuh individual, proses pemikirannya, serta penyesuaianpenyesuaian emosionalnya.
Tubuh manusia dapat bergerak dalam berbagai cara dan dalam kombinasi
tak terbatas. Pola gerak dikombinasikan ke dalam keterampilan fundamental
dan semua ini digunakan untuk banyak tujuan, diantaranya diperlukan untuk
penggunaan sehari-hari, yang lain digunakan untuk permainan, komunikasi,
atau menguasai perubahan-perubahan lingkungan.
Semua gerakan manusia memerlukan waktu (time), daya (force), dan
peggunaan ruang (space). Dalam setiap faktor temporal, spatial dan daya tadi
terlibat dimensi-dimensi yang menyediakan kemungkinan variasi gerak.
Tubuh manusia mengekspresikan kebutuhannya melalui ratusan bahkan
ribuan kombinasi daya waktu-ruang, yang masing-masing bersifat unik pada
setiap individu. Semakin kompleks pola gerak yang dilakukan, semakin besar
introspeksi harus dilakukan, sehigga semakin memerlukan pengertian
mendasar tentang prinsip-prinsip mekanika gerak; kesembangan, sistem
penggerak, hukum-hukum gerak Newton, dll.

Dasar-dasar Konsep Gerak dalam Senam
Olahraga senam terkait erat dengan konsep gerak. Gerak sendiri tidak pernah
terlepas dari hakikat gerak yang selalu behubungan dengan keterampilan
senam itu sendiri. Untuk bisa memperoleh daya yang kuat, pesenam harus
mengkontraksikan otot-ototnya untuk mengerahkan daya internal, yang
kemudian digabungkan dengan daya eksernal yang bisa jadi dihasilkan dari
alat yang dipakai, misalnya papan tolak.Sebagian besar gerak lokomotor
malahan menjadi keterampilan itu sendiri.
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Contohnya, gerakan-gerakan tumbling dan akrobatik, kecuali yang berpola
tumpuan statis dan keseimbangan, semuanya merupakan gerak lokomotor.
Oleh karena itu, semua prinsip penghasilan daya yang berlaku dalam gerak
lokomotor berlaku untuk semua keterampilan Melatih macam-macam
keterampilan lokomotor dalam pelajaran senam, akan sangat berguna dalam
menanamkan dasar pembentukan keterampilan senam. Oleh karena itu
diperlukan
perhatian khusus dari guru agar macam-macam gerak lokomotor bisa
diajarkan, terutama yang berkaitan dengan keterampilan senam. Sebagai
upaya

untuk

memperkaya

variasi

gerak

lokomotor,

guru

bisa

menggabungnya secara cerdik dengan konsep gerak (dibagian berikut)
dalam hal waktu, ruang, dan kualitasnya.

Gerakan Umum Tubuh dan konsep gerak
Istilah senam sebenarnya menunjukkan pada kegiatan yang sangat
bervariasi, sehingga seharusnya pelajaran senam di sekolah sekolah juga
berisi kegiatan
yang bervariasi agar dapat meningkatkan pengalaman gerak dan ciri-ciri fisik
serta gerak yang penting untuk bermacam-macam disiplin senam dan cabang
olahraga yang lain.
Olahraga sering dicirikan oleh pola-pola gerak tertentu. Artinya, setiap
cabang olahraga mempunyai batasan gerak tertentu yang membedakannya
dari olahraga lain. Dalam senam, misalnya, anak harus menampilkan gerak
tertentu dalam alat-alat yang juga khusus, dalam lompat tinggi anak harus
menolak dengan salah satu kaki; dalam basket, anak harus menggiring bola
dengan satu tangan dalam waktu tertentu, dll. Karena pembatasanpembatasan tersebut, banyak anak tidak mengalami serta menjadi sadar
tentang potensi penuh tubuhnya sekaligus keterbatasannya. Padahal banyak
alasan bagi anak untuk menjelajahi keluasan kemungkinan gerak yang
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tersedia bagi mereka. Oleh karenanya pendidikan jasmani dalam topik
bahasan apapun jangan sampai menjegal kesempatan anak untuk
memperluas pengalamannya. Setiap anak bergerak dalam caranya masingmasing yang bersifat unik. Setiap pola gerak yang ditampilkannya dalam satu
cabang olahraga menjadi bagian yang intim dari kepribadian geraknya.
Mempelajari keterampilan-keterampilan gerak, terutama dalam pelajaran
senam, seharusnya merupakan sebuah pengalaman personal yang berkaitan
dengan struktur tubuh individual, proses pemikirannya, serta penyesuaianpenyesuaian emosionalnya. Pertanyaan tentang apa yang bergerak, dimana
bergeraknya, serta bagaimana geraknya. Kesemua faktor dalam pertanyaan
di atas mengarahkan kita untuk mengekplorasi pengertian dari tubuh, tubuh
dalam aksi, pola-pola gerak dasar, dan faktor-faktor gerak seperti ruang,
waktu, daya, irama, dan aliran.
Apa yang Bergerak :
Tubuh
Tubuh dianggap sebagai alat atau instrumen gerak. Jika instrumen itu akan
digunakan dengan baik dan sepenuhnya, maka setiap bagian tubuh dan
potensinya harus diketahui dengan baik. Anak harus sadar tentang satu
bagian tubuh dalam hubungannya dengan bagian tubuh yang lain atau secara
keseluruhan. Pengalaman-pengalaman yang menyumbang pada kesadaran
tubuh dan pada kesadaran tentang apa yang dilakukan tubuh merupakan hal
yang paling penting dalam menambah kontrol dan ketepatan. Kesadaran
dalam hal ini maksudnya adalah mengetahui dengan perasaan (affective)
juga dengan pemikiran (cognitive).Tubuh pada dasarnya dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu : bagian tubuh, dan aksi tubuh.
Bagian Tubuh
Gerakan terjadi karena ditunjang atau menggunakan bagian tubuh yang
berbeda. Jika kita secara sistematis membedakan bagian tubuh yang
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digunakan pada saat kita bergerak, kita secara sistematis membedakan,
mengubah, serta memperluas gerakan-gerakan yang kita lakukan. Sebagai
contoh, ambillah gerakan baling-baling (cartwheel).Kita bisa melakukannya
pada: Tangan, Kepalan satu tangan, Siku, Satu tangan dan satu siku, Satu
tangan, Kepala, dan Tangan yang lain, dll
Demikian juga, kita dapat mendarat pada bagian tubuh yang berbeda,
menggayun pada bagian tubuh yang berbeda, melompat pada bagian tubuh
yang berbeda, dll. Memvariasikan salah satu aspek gerak ini, bagian tubuh,
mengantar pada banyak kemungkinan inovasi. Aksi TubuhTubuh bergerak
melalui kontraksi otot (membengkok dan meluruskan) atau meregang
(stretching) atau berputar (rotasi) di sekitar persendian tertentu. Sebagai
contoh, jika tubuh dalam posisi lurus (lay-out or stretched) dan kita
mengubah ke posisi jongkok (tucked), gerakan ini dilakukan engan
membengkokkan persendian lutut, panggul, dan badan.
Dengan memanipulasi salah satu aspek gerak ini, aksi tubuh, kita dapat
memperluas setiap keterampilan khusus menjadi berbeda. Misalnya jika kita
melakukan

baling-baling,

kita

dapat:

Membengkokkan

lengan

Membengkokkan kaki Menyilangkan lengan Menyilangkan kaki Memutar
badan, dll. Begitu pula, kita dapat membengkok, mengedang, atau memutar
dalam setiap posisi statis, dalam ayunan, dalam putaran
Gerakan Senam Teknik Meroda
Meroda yaitu suatu gerakan ke arah samping yang menggunakan tumpuan
kedua tanggan dan kaki dibuka lebar dengn putaran 90 derajat. Gerakan
senam lantai ini dapat di lakukan ke arah samping kanan maupun kiri
gerakan senam lantai ini membutuhkan kordinasi dan ketepatan gerak yang
baik.pada gerakan senam lantai ini beban yang ditanggung relative lebih kecil
dikarenakan pada saat melakukan tumpuan relative lebih singkat.
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Cara Melakukan Meroda
Untuk bisa melakukan gerakan meroda maka factor komponen kebugaran
jasmani terutama kekuatan harus bagus. Sesudah kekuatan lengan dan kaki
sudah terlatih, maka gerakan meroda ini sudah bisa dilakukan.
Beberapa langkah untuk melakukan gerakan meroda bisa anda lihat berikut
ini.

Gambar 1 Gerakan teknik meroda


Awali gerakan dengan berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar
bahu dan kedua tangan direntangkan lurus ke atas membentuk huruf
“V” serta pandangan lurus ke arah depan.



Arahkan tubuh anda ke arah samping kanan atau kiri dan satu tangan
menyentuh matras atau lantai diikuti dengan tangan yang lainnya
sehingga posisi kedua tangan digunakan sebagai tumpuan tubuh
dengan posisi terbalik. Pada tahap ini, kaki juga akan mengikuti gerakan
dan diangkat keatas serta dibuka lebar.



Selesaikan gerakan dengan meletakkan kaki kanan di samping kaki kiri
dan kedua tangan diangkat lurus ke atas sampai badan berada dalam
posisi tegak lurus seperti posisi awal gerakan.
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Gerakan Meroda Dua Tangan

Gambar 2 Gerakan meroda dengan dua tangan

Gerakan meroda dengan dua tangan ini dimulai dengan posisi berdiri
kemudian dilanjutkan dengan badan yang condong ke depan seperti akan
berjongkok kemudian meletakkan satu tangan di lantai dan kaki yang
terangkat ke udara. Saat gerakan dilakukan, maka tangan yang satu juga akan
digunakan untuk menopang berat tubuh dan kaki terayun dengan posisi
direntangkan secara vertikal membentuk huruf “V”. Untuk melakukan
gerakan ini, pastikan anda mengenakan pakaian yang nyaman seperti
pakaian olahraga supaya tidak mengganggu gerakan dan gunakan matras
sebagai alas.


Posisi Tangan
Untuk melakukan gerakan meroda ini, pastikan lengan cukup kuat untuk
menahan berat badan sebab saat gerakan dilakukan maka seluruh berat
tubuh akan bertumpu pada lengan. Agar lebih mudah, anda bisa berlatih
handstand terlebih dahulu sampai merasa nyaman dan kekuatan lengan
sudah terlatih. Dalam gerakan meroda ini, tangan tidak akan digunakan
untuk menumpu terlalu
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lama tergantung dari kekuatan otot untuk memutar kaki. Namun
kekuatan tangan tetap penting untuk mencegah cedera dan bisa
melakukan gerakan yang tepat.


Posisi Kaki
Jika lengan sudah bisa menahan tubuh dalam posisi terbalik, maka
latihlah untuk mempertahankan bentuk kaki yang benar karena gerakan
meroda berada dalam satu garis lurus dan kaki harus bergerak vertikal
pada titik tertentu yang membutuhkan momentum untuk dijadikan pusat
gerak.

Gerakan Meroda Satu Tangan

Gambar 3 Gerakan meroda dengan satu tangan

Untuk melakukan gerakan meroda dengan satu tangan yang merupakan
salah satu senam lantai seperti teknik lompat katak, terlebih dulu kuasai
gerakan meroda dengan dua tangan dan lakukan gerakan meroda ke arah kiri
dan kanan untuk
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meningkatkan bentuk gerakan dan kekuatan bahu sebelum melakukan
gerakan meroda satu tangan.
Ambil Posisi



Ambil posisi seperti akan melakukan gerakan meroda dua tangan dan
angkat sedikit kaki belakang dari lantai dan tangan direntangkan ke atas
membentuk huruf “V” seperti saat melakukan gerakan meroda dua
tangan. Jika kaki kanan yang berada di depan, maka tangan kanan
ditekuk di belakang punggung, namun jika masih takut maka tangan bisa
ditekuk sedikit saja sehingga bisa digunakan menopang tubuh saat
terjatuh.


Bungkuk dan Letakkan Tangan
Jika anda melakukan gerakan dengan kaki kanan di depan, maka
letakkan tangan kiri di lantai begitu pun sebaliknya. Pastikan posisi
tangan tegak lurus dengan arah meroda. Lakukan tolakan dengan kaki
bagian belakang dan angkat kaki ke udara. Semakin banyak momentum
yang digunakan, maka gerakan meroda dengan satu tangan semakin
mudah dilakukan dan usahakan untuk bertolak dan mendarat dalam satu
garis lurus.



Tambahkan Momentum
Meroda dengan satu tangan akan lebih mudah dilakukan jika momentum
dan kecepatan sudah dibangun sehingga cobalah melakukan gerakan
meroda menggunakan satu tangan berkali kali secara perlahan atau
tambahkan dengan sedikit gerakan berlari kecil sebagai momentum
sebelum melakukan gerakan ini.
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Gerakan Meroda Dengan Bantuan Teman

Gambar 4 Gerakan meroda dengan bantuan teman

Untuk anda para pemula, ada baiknya melakukan gerakan meroda ini dengan
bantuan teman. Salah satu orang bisa membantu dengan cara berdiri di
belakang orang yang akan melakukan gerakan meroda lalu memegang bagian
pinggul hingga gerakan meroda ini selesai dilakukan.
Hal ini akan mempermudah gerakan meroda dilakukan karena bantuan
menahan pinggul yang dilakukan orang lain tersebut. Tentu melakukan
gerakan senam dengan berlatih bersama teman juga akan lebih seru dan juga
terjamin keamanannya, khususnya bagi pemula.

Cara Memberikan Pertolongan Pada Latihan Meroda


Satu orang teman memberikan pertolongan dengan cara berdiri di
belakang orang yang melakukan gerakan meroda.



Pada saat badan dan kedua kaki yang melakukan meroda terangkat ke
atas, maka si teman segera memegang kedua sisi pinggulnya.



Dilanjutkan dengan melakukan gerakan meroda ke samping, dan teman
yang membantu tetep memegang kedua sisi pinggulnya sampai kedua
kaki menumpu di lantai.
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Kesalahan Dalam Gerakan Meroda
Ada beberapa macam kesalahan yang sering dilakukan pada saat mulai
gerakan meroda sehingga hasil gerakan senam ini terlihat kurang sempurna
dan harus dilatih berkali kali sampai menghasilkan gerakan yang benar.
Beberapa kesalahan tersebut diantaranya adalah:


Lemparan atau hentakkan kaki terlalu kuat atau terlalu ditahan.



Hentakkan kaki yang seharusnya terarah keatas namun terarah ke depan



Tangan pertama yang digunakan sebagai tumpuan diletakkan terlalu
dekat dengan tolakkan kaki



Tangan tidak lurus atau kedua siku masih dalam posisi agak ditekuk



Badan kurang melenting dengan sempurna.
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Mengembangkan Soal HOTS
1. Dalam pembelajaran aktivitas senam lantai, gerakan ke arah samping
yang menggunakan tumpuan kedua tangan dan kaki dibuka lebar dengn
putaran 90 derajat. Teknik gerakan senam lantai ini dapat di lakukan ke
arah samping kanan maupun kiri. Teknik gerakan ini disebut ....
a. salto
b. meroda
c. tiger sprong
d. handspring
2. Setiap teknik gerakan yang dilakukan dalam pembelajaran senam lantai
ada sikap awal, sikap saat melakukan dan sikap akhir. Dalam teknik
gerakan meroda, sikap awal yang benar adalah....
a. membelakangi arah gerakan
b. menghadap arah gerakan
c. menyamping arah gerakan
d. menyilang arah gerakan
3. Teknik akhir yang benar setelah melakukan gerakan senam lantai
teknik meroda adalah ....
a. berdiri menghadap arah gerakan, posisi keduakaki rapat, kedua
lengan lurus ke depan,pandangan ke depan
b. berdiri menyamping arah gerakan, posisi kedua kaki rapat, kedua
lengan rapat di samping badan
c. berdiri menyamping arah gerakan, posisi kedua kaki dibuka
selebar bahu, kedua lengan terentang serong ke atas, pandangan
ke depan atas
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d.

berdiri membelakangi arah gerakan, posisi kedua kaki dibuka
selebar bahu, kedua lengan terentang sejajar bahu, pandangan ke
depan atas

4. Pernyataan di bawah ini yang merupakan ciri-ciri gerakan meroda
adalah ....
a. fase pertama tangan bergerak bersamaan
b. fase pertama pandangan menghadap arah gerakan
c. fase akhir kedua kaki mendarat bergantian
d. fase saat melayang tangan memegang kaki
5. Cara memberikan pertolongan pada latihan meroda adalah ….
a. satu orang teman memberikan pertolongan dengan cara berdiri di
samping orang yang melakukan gerakan meroda
b. satu orang teman memberikan pertolongan dengan cara berdiri di
belakang orang yang melakukan gerakan meroda
c. pada saat badan dan kedua kaki yang melakukan meroda
terangkat ke atas, maka si penolong segera memegang kedua
kakinya
d. saat melakukan gerakan meroda , teman yang membantu segera
melepas kedua sisi pinggulnya sebelum kedua kaki menumpu di
lantai

6. Dalam konsep pola gerak dasar, ada gerakan lokomotor, nonlokomotor
dan manipulatif. Dalam proses geraknya, senam teknik meroda
dikategorikan ke dalam pola gerak dasar ….
a. manipulatif dan lokomotor
b. lokomotor dan non lokomotor
c. non lokomotor dan manipulatif
d. lokomotor, nonlokomotor dan manipulatif
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7. Gerakan senam yang dilakukan dari posisi berdiri kemudian badan
yang condong ke depan seperti akan berjongkok, meletakkan satu
tangan di lantai dan kaki yang terangkat ke udara. Saat gerakan
dilakukan, maka tangan yang satu juga akan digunakan untuk
menopang berat tubuh dan kaki terayun dengan posisi direntangkan
secara vertikal membentuk huruf “V”. Teknik gerakan ini disebut ….
a. meroda dengan dua tangan
b. meroda dengan satu tangan
c. meroda dengan bantuan teman
d. meroda dengan ayunan kaki
8. Bentuk-bentuk kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan
senam gerakan teknik meroda adalah ….
a. hentakkan kaki terarah keatas
b. tangan tumpuan diletakkan jauh dengan tolakkan kaki
c. tangan lurus dan kedua siku tidak ditekuk
d. lemparan atau hentakkan kaki terlalu kuat atau ditahan
9. Perhatikan pernyataan di bawah ini !


Awali gerakan dengan berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar
bahu dan kedua tangan direntangkan lurus ke atas membentuk
huruf “V” serta pandangan lurus ke arah depan.



Arahkan tubuh anda ke arah samping kanan atau kiri dan satu
tangan menyentuh matras atau lantai diikuti dengan tangan yang
lainnya sehingga posisi kedua tangan digunakan sebagai tumpuan
tubuh dengan posisi terbalik. Pada tahap ini, kaki juga akan
mengikuti gerakan dan diangkat keatas serta dibuka lebar.



Selesaikan gerakan dengan meletakkan kaki kanan di samping kaki
kiri dan kedua tangan diangkat lurus ke atas sampai badan berada
dalam posisi tegak lurus seperti posisi awal gerakan.
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Pernyataan diatas merupakan fase atau urutan dalam melakukan gerakan
senam teknik ….
a. teknik meroda berpasangan
b. teknik meroda dengan satu tangan
c. teknik meroda dengan dua tangan
d. teknik meroda dengan bantuan teman
10. Dalam melakukan

semua teknik gerakan senam, faktor komponen

kebugaran jasmani sangatlah penting. Komponen kebugaran yang sangat
diperlukan dalam melakukan gerakan teknik meroda adalah ….
a. daya tahan dan kekuatan otot
b. kecepatan dan kelincahan
c. kekuatan dan komposisi tubuh
d. kelenturan dan daya tahan otot
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Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru
dalam melaksanakan kewajibanya memberikan layanan pendidikan kepada
peserta didik sehingga apa yang diajarkan bisa dimengerti dan dipahami oleh
peserta didik. Kompetensi guru yang sangat penting dalam proses
pembelajaran adalah terkait dengan kemampuan profesional dan pedagogi.
Dalam unit pembelajaran ini memberikan panduan kepada guru PJOK
tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran secara profesional dengan
pendekatan dan metode yang tepat.
Materi pembelajaran PJOK adalah materi yang berhubungan dengan teknik
gerak dari berbagai macam cabang permainan dan olahraga untuk bisa
mengajarkan kepada peserta didik seorang guru harus mempunyai
pemahaman dan kompetensi tentang strategi, pendekatan, model, taktik dan
gaya mengajar apa yang harus dipakai yang disesuaikan dengan karakteristik
materi dan peserta didik.
Materi senam dalam kurikulum disekolah merupakan materi yang wajib
diajarkan, karena selain peserta didik mampu menguasai kompetensi yang
harus diselesaikan, tetapi manfaat dari pembelajaran senam itu sendiri
sangat penting dalam kehidupan sehari hari. Manfaat pembelajaran senam
yang dilakukan dengan latihan gerakan-gerakan senam secara teratur dan
terus menerus (continue), selain sangat berguna untuk memperbaiki sikap
dan bentuk tubuh, juga sangat berguna untuk membina dan meningkatkan
kesegaran jasmani. Bagi orang yang baru sembuh dari sakit, melakukan
gerakan-gerakan

senam

akan

dapat

membantu

mempercepat

penyembuhannya.
Materi senam lantai sekolah dasar adalah materi yang seringkali tidak
diajarkan oleh sebagaian guru dengan alasan perlengkapan dan sarana serta
susahnya membelajarkan teknik gerakannya. Sebagain guru juga
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beranggapan bahwa materi senam lantai ini faktor resiko cedera sangat tinggi
sehinnga tidak semua guru mau membelajarkanya.
Dalam unit pembelajaran ini disajikan bagaimana strategi dan pendekatan
mengajarkan materi senam lantai teknik meroda secara urutan dari pemanasan,
inti dan penutup, sehingga bisa menjadi rujukan bagi guru PJOK dalam
menyampaikan materi senam lantai teknik meroda, dan akhirnya sedikit banyak
akan menggugurkan anggapan bahwa mengajar senam lantai adalah sulit dan
resikonya tinggi.
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Unit Pembelajaran ini disusun sebagai panduan dan alternatif guru PJOK
dalam melaksanakan pembelajaran Penjasorkes. Dalam unit ini membahas
tentang senam teknik meroda dengan menggunakan pendekatan scientifik
dan model pembelajaran problem based learning. Unit pembelajaran ini
dituliskan

langkah-langkah

bagaimana

proses

pembelajaran

dengan

menggunakan model pembelajaran problem based learning. Setelah guru
PJOK membaca dan mempelajari unit ini sekiranya bisa diterapkan di sekolah
silahkan dilaksanakan, tetapi apabila tidak relevan dengan kondisi di sekolah
saudara silahkan kembangkan dengan model pembelajaran lain yang sesuai
dengan karakteristik di sekolah saudara.
Unit pembelajaran senam lantai teknik meroda ini secara urutan dijelaskan
dari awal, pelaksanaan dan akhir pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran problem based learning, setelah saudara membaca dan
mempelajari serta menerapkan di sekolah saudara, tetapi dalam prosesnya
mengalami kendala dan kesulitan terkait dengan kemampuan peserta,
peralatan atau mungkin kemampuan saudara, silahkan dikembangkan unit
ini dan sesuaikan dengan karakteristik di sekolah saudara.
Berhasil dan tidaknya sebuah proses pembelajaran tergantung pada
bagaimana perencanaan yang disusun. Banyak di lapangan ditemui guru
mengajar tanpa perencanaan yang matang sehingga terkesan asal
dilaksanakan. Harapannya unit pembelajaran ini bisa menjadi contoh dan
panduan bagi guru PJOK sehingga dengan membaca unit ini akan terbiasa
menyusun perencanaan pembelajaran, sehingga tujuan yang akan di capai
bisa maksimal
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Keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran sangat ditentukan oleh
kompetensi dan profesionalitas seorang guru. Kompetensi tersebut bisa
diperoleh dari berbagai macam kegiatan diantaranya adalah dengan melalui
diklat dan juga belajar mandiri. Salah satu cara belajar mandiri adalah
dengan banyak membaca literasi dan referensi yang berhubungan dengan
materi apa yang ada dalam mapel yang diampu.
Paket Unit pembelajaran ini menjelaskan secara rinci mengenai pemahaman
konsep dasar dan panduan praktik dari setiap materi pembelajaran
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang secara rinci dijabarkan ke
dalam uraian materi tentang aktivitas senam teknik meroda. Paket Unit
pembelajaran

ini bukan merupakan satu-satunya rujukan yang dapat

digunakan, untuk itu perlu pengetahuan tambahan dari berbagai sumber lain.
Penjelasan dan isi materi dalam Paket Unit pembelajaran ini telah dijabarkan
secara terinci dan terstruktur serta berurutan, diharapkan guru PJOK dapat
mengaplikasikannya dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Sehingga guru
PJOK mampu mengelola pembelajaran yang dimulai dari merencanakan,
melaksanakan, dan melakukan penilaian yang tepat.
Harapan penulis semoga Paket Unit pembelajaran ini setelah dipelajarai
tidak cepat membuat guru PJOK merasa puas dengan isi Paket Unit
pembelajaran ini dan ingin mengeksplorasi lagi lebih jauh, baik lewat media
cetak atau elektronik lainnya yang relevan, sehingga bias mengembangkan
lebih baik lagi sehingga proses belajar mengajar mata pelajaran PJOK
semakin berbvariasi dan menarik.
Selamat belajar dan teruslah belajar, demi terwujudnya tujuan penjasokes
dalam mencapai tujuan pendidikan nasional seutuhnya.
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