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ABSTRAK
Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah dasar merupakan alat

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak yang seimbang, meliputi
keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penghayatan (nilai-nilai sikap,
mental, emosional, spiritual, sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat. Mengingat
pentingnya makna yang didapat melalui pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan, maka keberadaan mata pelajaran tersebut selalu tetap dipertahankan. Guru
yang mengajar juga khusus guru bidang studi yang mempunyai latar belakang pendidikan
jasmani, olahraga dan kesehatan, karena memang diperlukan keahlian khusus untuk
menyampaikan proses pembelajarannya.

Materi pembelajaran dituangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan,
dirinci sesuai dengan kelas dan semester dalam standar kompetensi dan kompetensi
dasar. Diantara banyak materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah
dasar, salah satunya adalah senam. Senam merupakan materi yang wajib dilaksanakan.
Cukup banyak materi senam yang ditawarkan dalam kurikulum untuk pembelajaran,
diantaranya adalah senam perkakas menggunakan peti lompat. Melalui senam peti
lompat, anak akan dibentuk dan dibina terutama ketangkasan dan keberaniannya sesuai
dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

Perkakas peti lompat untuk anak sekolah dasar memiliki karakteristik sendiri,
yaitu bentuk dan ketinggiannya yang mini disesuaikan dengan tubuh anak sekolah dasar
yang masih kecil. Banyak latihan yang dapat dilakukan menggunakan peti lompat,
diantaranya yaitu: pola gerak dominan dalam senam (pendaratan, layangan, lompatan dan
ketinggian), loncat jongkok, loncat kangkang, guling depan di atas peti dan sebagainya.
Perlu dipahami bahwa memberikan pembelajaran senam peti lompat di sekolah berbeda
dengan melatih senam peti lompat di klub. Anak jangan dituntut gerakannya dapat
berprestasi seperti atlet senam, namun anak dibimbing dan dibina  sesuai dengan tingkat
kemampuannya, sehingga anak tidak perlu kwawatir karena  yang dilakukan itu berhasil
sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Senam menggunakan peti lompat
dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan akan membentuk dan
mengembangkan ketangkasan dan keberanian anak.

Kata kunci: senam, peti lompat, ketangkasan, keberanian, penjasorkes

PENDAHULUAN

Senam merupakan salah satu materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga

dan kesehatan (penjasorkes) di sekolah dasar yang wajib dilaksanakan. Namun pada
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pelaksanaannya, pembelajaran materi senam lebih banyak mengalami kendala jika

dibandingkan dengan materi penjasorkes yang lainnya. Kendala tersebut diantaranya

disebabkan karena sarana dan prasarana yang cukup mahal sehingga tidak terjangkau

oleh sekolah, banyak gerakan yang berbahaya dan beresiko tinggi, serta kemampuan

gurunya yang kurang memadahi. Masalah-masalah tersebut merupakan penyebab kurang

efektifnya pelaksanaan pembelajaran senam di sekolah, yang sampai sekarang merupakan

pekerjaan semua guru penjasorkes yang harus segera dipecahkan. Agus Mahendra (2001:

13) menyatakan bahwa salah satu hambatan yang sering ditemui oleh guru penjasorkes

dalam membelajarkan senam di sekolah adalah gambaran bahwa senam itu begitu sulit

serta memerlukan peralatan khusus yang serba lengkap. Jika guru penjasorkes

berpandangan bahwa senam di sekolah dasar seperti senam yang diperlombakan di

Pekan Olahraga Nasional atau yang lain adalah keliru. Jika itu yang dimaksud oleh guru

penjasorkes, jelas senam memang sulit karena senam yang seperti itu bukan untuk

pembelajaran di sekolah, melainkan untuk pembinaan prestasi di klub.

Istilah senam dalam penjasorkes di sekolah dasar dikenal dengan istilah uji diri,

merupakan alat untuk mencapai perkembangan menyeluruh, mencakup: fisik, mental,

social, emosional dan moral. Menurut Iain Adams (1988: 15) bahwa keterampilan senam

merupakan elemen penting dari kurikulum pendidikan jasmani di SD karena membentuk

bagian yang besar dari program dasar. Secara khusus melalui pembelajaran senam, anak

akan dibina dan dikembangkan ketangkasan, kepercayaan diri dan keberaniannya, karena

gerakan-gerakan senam banyak yang membutuhkan ketangkasan khusus, seperti

kelentukan, keseimbangan, power, koordinasi. Selain itu juga diperlukan keberanian serta

kepercayaan diri, seperti yang dikemukaan oleh Tomoleus (2011: 7) bahwa sesuai dengan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tujuan penjasorkes di SD salah satunya

adalah meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai

yang terkandung di dalam penjasorkes.

Peti lompat merupakan perkakas senam yang sangat membantu dalam

pembentukan dan pengembangan karakter anak yang berani, percaya diri serta tangkas.

Namun saat ini jarang sekali sekolah dasar yang memiliki perkakas peti lompat untuk

pembelajaran senam, sehingga perlu adanya kebijakan dari semua pihak yang terkait agar

setiap sekolah dasar memiliki peti lompat sebagai penunjang pembelajaran penjasorkes
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khususnya senam dengan menggunakan peti lompat. Sebetulnya kita tidak sulit harus

mencari perkakas peti lompat ke mana, karena di toko-toko olahraga biasanya

menyediakan perkakas tersebut. Namun jika tidak mampu membeli, dapat dengan cara

membuat sendiri atau memesan melalui tukang kayu dengan bahan papan kayu yang

sudah tidak dipakai lagi, sehingga biayanya lebih kecil.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Senam

Istilah senam sering kita dengar dan kita ucapkan, namun pengertianya tentang

apa itu senam? antara orang yang satu dengan yang lain mengartikannya dapat berbeda.

Imam Hidayat (1982: 2) menyatakan bahwa secara umum senam dapat diartikan suatu

latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan sengaja dan berencana, disusun secara

sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis.

Lebih lanjut Imam Yidayat dalam Agus Mahendra (2001: 2) mendefinisikan senam

sebagai suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk dengan sengaja, dilakukan secara

sadar dan terencana, disusun sesara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran

jasmani, mengembangkan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual.

Dewasa  ini banyak sekali bermunculan macam-macam nama senam seperti:

senam Indonesia sehat, senam kesegaran jasmani, senam aerobik, senam jantung sehat,

senam lansia, senam otak, senam diabetes dan lain-lain. Setiap macam atau nama dari

senam tersebut, tentu memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan latihan atau gerakan-

gerakannya memang sengaja dibuat, kemudian disusun secara sistematik, serta

mempunyai tujuan tertentu.

Mengingat banyaknya macam senam, maka Federasi Senam Internasional yaitu

Federation Internationale de Gymnastique (F.I.G) mengelompokkan senam menjadi

enam, yaitu:

1. Senam Artistik (Artistic Gymnastics), adalah gerakan yang cepat dan eksplosif,

pada umumnya menonjolkan kelentukan dan keseimbangan, dan dilakukan

dengan gerakan yang agak lambat, dilaksanakan secara terkontrol yang mampu

memberikan pengaruh mengejutkan dan mengundang rasa keindahan.
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2. Senam Ritmik Sportif (Sportive Rhytmic Gymnastics), adalah senam yang

komposisi geraknya diantarkan oleh tuntunan irama musik, yang menghasilkan

gerak-gerak tubuh dan alat yang indah.

3. Senam Akrobatik (Acrobatic Gymnastics), adalah senam yang mengandalkan

kelentukan dan keseimbangan dengan gerakan yang cepat dan ekslposif, sehingga

latihannya  banyak mengandung salto dan putaran, sementara pesenamnya harus

mendarat di tempat-tempat yang sulit.

4. Senam Aerobik Sport (Sport Aerobics), adalah penggabungan dari gerak tarian,

kekuatan, kelentukan dan keseimbangan sehingga pantas diperlombakan.

5. Senam Trampolin (Trampolinning), adalah pengembangan dari satu bentuk

latihan yang dilakukan di atas trampolin, yaitu sejenis alat pantul yang memiliki

daya pantul yang sangat besar.

6. Senam Umum (General Gymnastics), adalah segala jenis senam di luar kelima

jenis senam tersebut di atas.

Senam Dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Senam yang diselenggarakan di sekolah merupakan alat untuk membantu

pencapaian tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Kurikulum penjasorkes

memasukkan materi senam di dalamnya, khususnya kurikulum penjasorkes di sekolah

dasar justru ditekankan pada senam, seperti dikemukakan oleh Aip Syarifuddin dan

Muhadi (1992: 99) bahwa penekanan pelaksanaan penjasorkes di sekolah dasar adalah

senam.

Kurikulum Penjasorkes Sekolah Dasar dengan Standar Kompetensi menyebutkan

bahwa senam atau uji diri berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan

seperti, senam lantai, senam perkakas dan aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan gerak di samping melatih keberanian, kapasitas diri, dan

pengembangan aspek pengetahuan/konsep yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung

di dalamnya. Materi atau macam latihannya yaitu berisikan pembentukan dasar-dasar

kemampuan tubuh serta dasar-dasar gerak senam ketangkasan tanpa alat maupun dengan

alat/perkakas.
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Senam yang dilaksanakan di sekolah dalam penjasorkes dinamakan senam

kependidikan, yaitu istilah yang digunakan pada kegiatan pembelajaran senam dengan

sasaran utamanya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kependidikan. Sehingga yang

paling dipentingkan dari kegiatan tersebut adalah anaknya sediri, bukan kegiatannya.

Senam hanyalah merupakan alat, sedangkan yang menjadi tujuan adalah perkembangan

anak melalui kegiatan-kegiatan yang bertema senam (Agus Mahendra, 2001: 10). Senam

kependidikan memberi kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan

masing-masing individu, sedangkan yang menjadi target keberhasilannya adalah

pencapaian anak menurut tigkat kemampuannya.

Perlu disadari bahwa senam dalam pembelajaran di sekolah, berbeda dengan

senam kompetitif. Senam pendidikan tidak terlalu terpaku pada penguasaan keterampilan

formal seperti yang ada dalam disiplin senam, melainkan anak belajar pada tingkatan

kemampuannya masing-masing. Fokusnya adalah bagaimana mengembangkan

pengertian dan keterampilan dalam menerapkan konsep-konsep gerak bagi anak. Jangan

sampai guru penjasorkes memaksakan gerakan atau latihan senam di luar kemampuan

anak.

Senam kependidikan lebih menitik beratkan kepada tujuan pembelajarannya yaitu

pengembangan kualitas fisik serta pola gerak yang mendasari penguasaan keterampilan

senam, seperti dikemukakan oleh Panggabean dan Imam Hidayat (1979: 22) bahwa

dalam sikap kayang, anak-anak akan mudah melakukan dan menguasai sikap tersebut

jika mempunyai: kelentukan otot perut, punggung dan paha, kelepasan persendian bahu,

ruas-ruas tulang belakang dan persendian panggul, serta kekuatan lengan dan bahu untuk

menopang. Sehingga jika guru akan memberikan  keterampilan sikap kayang,

sebelumnya akan berusaha mengembangkan komponen kualitas fisik anak terlebih

dahulu dengan cara yang bervariasi.

Senam kependidikan dapat dilakukan dengan alat maupun tanpa alat, dapat

dilakukan dengan perkakas maupun dengan perkakas. Menurut Sumanto Y. Dan Sukiyo

(1991: 252-263) bahwa pengertian alat dalam senam adalah barang atau benda yang

dipergunakan sebagai sarana atau media yang bertujuan untuk memperindah gerakan,

memperberat gerakan, meningkatkan gairah melakukan gerakan, yang dalam

pelaksanaannya barang atau benda tersebut dapat dengan mudah diubah-ubah posisinya



7

selama melakukan aktivitas atau latihan, misalnya: balok-balok kecil, bola besar, bola

kecil, tali, simpai, tongkat, gada, dan bendera.

Senam Peti Lompat

Senam peti lompat maksudnya adalah senam dengan menggunakan perkakas peti

berbentuk empat persegi panjang dengan ketinggian yang dapat diubah-ubah, permukaan

atas peti dilapisi dengan busa/spon atau bahan lain yang empuk. Penggunaan peti lompat

dalam penjasorkes di sekolah dasar untuk macam-macam latihan seperti:

1. Penguasaan beberapa pola gerak dominan dalam senam meliputi:

a. Pendaratan (landing), yaitu penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh

yang  melayang pada saat turun. Latihan pendaratan ini penting, karena

jika tidak dilakukan dengan benar atau jika dalam melakukan pendaratan

itu salah, maka dapat menyebabkan terjadinya cedera. Banyak gerakan

yang berakhir dengan pendaratan, misalnya melompat, meloncat,

mengayun, dan melayang. Menurut Agus Mahendra (2001: 18) bahwa

pendaratan yang benar dilakukan dengan urutan ujung kaki, lalu seluruh

kaki, kemudian lutut dibengkokkan dan berakhir sendi panggul

dibengkokkan, sebelum berdiri tegak.

b. Lompatan (spring), yaitu keadaan ketika seseorang melontarkan tubuhnya

ke udara, sehingga menghasilkan perpindahan tubuh secara  cepat. Agus

Mahendra (2001: 36) menyatakan bahwa untuk menghasilkan lompatan

yang baik, harus dilakukan dengan kecepatan yang terkontrol, pergelangan

kaki, lutut dan persendian panggul memberikan sedikit lekukan untuk

menghasilkan tenaga dorong yang besar saat bagian yang bengkok itu

diluruskan secara cepat dan bertenaga.

c. Layangan dan ketinggian (flight and height), yang dimaksud dengan

layangan adalah peristiwa saat tubuh sedang berada di udara, terbebas dari

kontak dengan perkakas atau permukaan tanah. Sedangkan yang dimaksud

dengan ketinggian adalah besarnya jarak antara titik berat tubuh dengan

permukaan tanah. Antara ketinggian dengan layangan sangat
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berhubungan, semakin tinggi di atas perkakas atau permukaan tanah, maka

layangan di udara semakin lama.

2. Loncat jongkok

Loncat jongkok adalah jenis loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat

dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Tahapan

pelaksanaan loncat jongkok adalah:

a. Dimulai dari awalan lari yang cepat, kemudian menolak dengan kedua

kaki rapat, anak segera menggapai peti lompat dengan kedua lengan lurus

atau sedikit bengkok, tahan kecenderungan gerak bahu melaju ke depan.

Saat ini badan masih dalam keadaan lurus atau sedikit melengkung.

b. Bersamaan dengan kedua tangan menolak, kedua lutut segera ditarik ke

dada mencapai sikap jongkok.

c. Daya dorong yang disebabkan tolakan kedua tangan ke peti lompat

menyebabkan badan dan lengan terangkat ke atas-depan.

d. Bahu dan panggul segera membuka kembali untuk persiapan mendarat.

e. Pendaratan dilakukan dengan urutan ujung kaki, lalu seluruh kaki,

kemudian lutut dibengkokkan dan berakhir sendi panggul dibengkokkan,

sebelum berdiri tegak.

f. Pandangan ke depan dan jaga keseimbangan.

3. Loncat kangkang

Loncat kangkang adalah jenis loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat

dengan posisi badan membuka kedua kakinya (kangkang) pada saat melewati peti

lompat. Tahapan pelaksanaan loncat kangkang adalah:

a. Dimulai dari awalan lari yang cepat, kemudian menolak dengan kedua

kaki rapat, anak segera menggapai peti lompat dengan kedua lengan lurus

atau sedikit bengkok, tahan kecenderungan gerak bahu melaju ke depan.

Saat ini badan masih dalam keadaan lurus atau sedikit melengkung.

b. Saat terjadi dorongan ke atas kaki dan tungkai dibuka lebar-lebar hingga

melewati peti lompat.

c. Kedua kaki disatukan kembali sebelum fase penurunan layangan.
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d. Pendaratan dilakukan dengan urutan ujung kaki, lalu seluruh kaki,

kemudian lutut dibengkokkan dan berakhir sendi panggul dibengkokkan,

sebelum berdiri tegak

e. Pandangan ke depan dan jaga keseimbangan.

4. Guling depan di atas peti lompat.

Yang dimaksud guling depan di atas peti lompat adalah latihan atau gerakan

mengguling ke depan yang dilakukan di atas peti lompat dengan ketinggian

tertentu. Latihan ini diberikan setelah anak dapat melakukan guling ke depan,

lompatan dan layangan. Tahapan pelaksanaan guling depan di atas peti lompat

adalah:

a. Dimulai dari awalan lari agak cepat, kemudian menolak dengan kedua

kaki  rapat, anak segera menggapai peti lompat dengan kedua lengan lurus

atau sedikit bengkok.

b. Pinggul harus diangkat ke atas dengan dorongan tolakan kedua kaki

sampai melebihi ketinggian peti lompat.

c. Segera tekuk kedua siku, tempelkan tengkuk pada matras dan lanjutkan

guling ke depan.

Aktivitas latihan yang dilakukan menggunakan peti lompat sangat memungkinkan

dapat memberikan landasan pembentukan dan pengembangan karakter anak sekolah

dasar, yang paling menonjol adalah keberanian dan kepercayaan diri. Harapannya bahwa

karakter tersebut dapat selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti

dikemukakan oleh Suyanto (2002: 181) bahwa karakter yang dikembangkan pada peserta

didik adalah untuk dijadikan pedoman dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan Ketangkasan Melalui Pembelajaran Senam Peti Lompat

Pengertian tangkas sama dengan cepat, cekatan, sigap dan gesit. Anak yang

tangkas berarti anak yang memiliki kecepatan, kecekatan, kesigapan, kegesitan dan

kepandaian. Sehingga ketangkasan diartikan sebagai cepat mengerti, pintar, cerdik dan

selalu siap menghadapi masalah atau cepat dan pintar melakukan sesuatu. Melalui

pembelajaran senam peti lompat di sekolah dasar, ketangkasan anak akan dibentuk dan

dikembangkan. Ketangkasan anak keberadaannya adalah penting diperlukan dalam
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kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan karakteristik serta kebiasaan dari anak bahwa

mereka suka bermain di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jika anak tidak

memiliki ketangkasan tubuh yang memadahi, dia akan menjadi anak yang selalu kalah

dalam bermain bersama dengan teman-teman sebayanya, atau jika harus membentuk

kelompok, maka anak yang tidak tangkas tidak akan dipilih dalam kelompok.

Membentuk dan mengembangkan ketangkasan anak, kemampuan fisik anak akan

dibentuk juga, sehingga diharapkan semenjak awal yaitu sejak anak mulai berada di

sekolah dasar, kemampuan fisik mereka akan dibentuk dan dikembangkan. Menurut

Sayuti Syahara (2004: 5) bahwa sifat yang benar-benar spesifik dalam senam adalah

meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan motorik seperti keseimbangan,

kelentukan, kekuatan, kelincahan, daya tahan, serta koordinasi. Dalam pembelajaran

senam menggunakan peti lompat, kemampuan fisik anak tersebut juga akan dibina,

sehingga keterampilannya juga akan terbina.

Ketangkasan anak juga akan diperlukan dalam belajar penguasaan dasar-dasar

keterampilan kecabangan olahraga. Di dalam senam perlombaan, seorang pesenam

sangat dituntut memiliki ketangkasan yang baik. Aip Syarifuddin dan Muhadi (1992:

104) menyatakan bahwa senam perlombaan sering dikatakan dengan senam pertandingan

atau senam artistik karena bentuk-bentuk geraknya harus sesuai dengan peraturan yang

berlaku dalam pertandingan baik mengenai sikap pada waktu akan melakukan, keindahan

gerakan, dan ketepatan serta keseimbangan pada sikap akhirnya.

Perlu dipahami bersama, bahwa tujuan pembelajaran senam peti lompat di

sekolah dasar bukannya agar siswa dapat melakukan gerakan-gerakan atau latihan yang

ada pada senam kompetitif, melainkan membentuk dasar-dasar kemampuan tubuh anak

seperti kelentukan, kekuatan, power, koordinasi, kelincahan, keseimbangan, dan daya

tahan dengan kegiatan pembelajaran yang bertema senam. Yang diutamakan adalah

pertumbuhan dan perkembangan anaknya, sedangkan kemampuan gerak melalui kegiatan

yang bertema senam itu hanya sebagai alat saja.

Aktivitas yang diberikan atau dilakukan mesti disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing anak. Guru tidak bijaksana bila memaksa anak melakukan gerakan atau

latihan yang anak tidak mampu melakukannya. Jika hal itu terjadi, maka justru nantinya

anak akan merasa takut dan kemungkinan untuk seterusnya tidak akan mau melakukan.
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Tetapi jika anak merasa dapat melakukan seperti yang diinstruksikan oleh guru, maka

anak akan melakukannya dengan senang hati, sehingga sasaran bisa tercapai yaitu

membentuk dasar kemampuan tubuh anak, dengan demikian keterampilan anak akan

terbentuk. Rusli Lutan (2002: 19) menyatakan bahwa bagi para siswa sekolah dasar,

pengalaman sukses dalam melakukan gerakan atau latihan merupakan sumber motivasi

utama, sehingga guru penjasorkes perlu menciptakan kesempatan bagi setiap anak untuk

merasa berhasil dalam program latihan atau pembinaan.

Pembentukan Keberanian Melalui Pembelajaran Senam Peti Lompat

Selain memberikan dasar-dasar kemampuan fisik, pembelajaran senam peti

lompat di sekolah dasar juga akan mengembangkan keberanian anak. Yang dimaksud

dengan berani di sini adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang

besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, tidak takut dan tidak gentar. Melalui

pembelajaran senam peti lompat, anak dibina keberanian, rasa kepercaya diri, mampu

bekerja dan berbuat dalam tindakan yang terarah (Aip Sarifudin dan Asmuni Rachman,

1983: 21).

Rasa percaya diri dan keberanian anak memang harus dibina sejak anak-anak,

khususnya anak sekolah dasar. Melalui pembelajaran pendidikan jasmani khususnya

senam peti lompat, merupakan sarana yang tepat untuk memupuk rasa percaya diri serta

keberaniannya untuk bertindak melakukan aktivitas dalam rangka pertumbuhan dan

perkembangan baik kemampuan fisik maupun mentalnya. Tetu saja melalui bimbingan

maupun arahan dari guru penjasorkes.

Guru penjasorkes harus memiliki wawasan pengetahuan maupun keterampilan

yang memadahi untuk membelajarkan pendidikan jasmani khususnya senam peti lompat

di sekolah dasar. Karakteristik anak sekolah dasar harus difahami, demikian juga

aktivitas jasmani seperti apa yang sesuai diberikan, sehingga tepat diberikan untuk

mengisi materi penjasorkes khususnya senam menggunakan peti lompat untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya kemampuan tubuh, kepercayaan diri

dan keberaniannya. Berhubung anak sekolah dasar pada hakikatnya suka bermain, maka

pembelajaran untuk penguasaan dasar gerak senam peti lompat disajikan melalui

bermain pula.
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Perlu kita tekankan kembali bahwa senam peti lompat bagi anak sekolah dasar

tujuan utamanya bukan agar anak dapat melakukan berbagai macam gerakan atau latihan

seperti yang disyaratkan pada senam artistik dalam kompetitif. Jika demikian yang

dilakukan oleh guru penjasorkes, maka justru akan menjadikan anak takut terhadap

senam peti lompat. Berikanlah aktivitas atau latihan senam peti lompat secara pelan-pelan

dari yang gerakannya mudah kemingkat ke yang sulit, dari yang ringan ke yang berat

serta dari bagian ke keseluruhan. Bimbinglah anak supaya dapat melakukan aktivitas atau

latihan dari latihan yang mudah terlebih dahulu, dan jika anak sudah menguasainya, maka

berilah peningkatan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak.

Kemampuan penguasaan gerak setiap anak itu tidak sama, ada anak yang cepat

penguasaannya, tetapi ada pula yang lambat penguasaan gerak atau latihan.

KESIMPULAN

Senam menggunakan perkakas peti lompat merupakan bagian dari senam

kependidikan dan merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran penjasorkes.

Macam-macam aktivitas atau latihan menggunakan peti lompat terhadap anak sekolah

dasar yang cocok adalah penguasaan pola gerak dominan yang ada pada senam yaitu

pendaratan (landing), lompatan (spring), layangan dan ketinggian (flight and height).

Demikian pula latihan dasar loncat jongkok, loncat kangkang, dan guling ke depan di atas

peti lompat.

Aktivitas latihan yang dilakukan menggunakan peti lompat sangat memungkinkan

dapat memberikan landasan pembentukan dan pengembangan karakter anak sekolah

dasar, yang paling menonjol adalah keberanian, kepercayaan diri, dan ketangkasan. Anak

akan merasa senang dan bangga pada dirinya jika ia berhasil dengan dapat melakukan

gerakan atau latihan pada peti lompat, sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri

pada kekampuan dirinya. Harapannya bahwa karakter tersebut dapat selalu diaplikasikan

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan sehari-hari anak dalam bersosialisasi

dengan teman-temannya maupun masyarakat akan lebih mudah dan tidak minder.

Guru penjasorkes untuk membina dan mengembangkan karakter anak didik yang

memiliki ketangkasan dan kepercayaan diri menggunakan perkakas peti lompat

hendaknya jangan memaksakan diri. Anak dibina dan dikembangkan disesuaikan dengan
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kemampuannya, sehingga tujuannya dapat tercapai seperti yang diharapkan yaitu anak

yang memiliki karakter tangkas dan percaya diri yang baik melalui pembelajaran senam

peti lompat dalam penjasorkes di sekolah dasar.
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