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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah gaya mengajar inklusi dapat 

meningkatkan dan memperbaiki kemampuan siswa dalam praktek pembelajaran 

tendangan depan pencak silat dengan gaya mengajar inklusi. Penelitian dilaksanakan 

di SMP Negeri 156 Jakarta, dari uji coba sampai penelitian dimulai dari tanggal 13 

april sampai selesai dengan sampel para siswa kelas VII. Sampel diambil dengan 

mengunakan teknik cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan  

menggunkaan metode penelitian tindakan (action research) dengan menggunakan 

instrumen pedoman observasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian 

dilakukan sebanyak 2 siklus dimana sikls 1 terdiri dari 2 kali pertemuan dalam materi 

teknik dasar selama 1 kali pertemuan. Sedangkan pertemuan yang lain digunakan 

dalam materi teknik dasar selama 1 kali pertemuan. Dan pelaksanaannya melibatkan 

guru Pendidikan Jasmani dan tim ahli pencak silat. Pada siklus 1, siswa masih belum 

begitu paham akan lintasan gerak tungkai, posisi kuda-kuda dan posisi tubuh. Siswa 

belum percaya diri dalam melakukan gerakan, masih tergantung pada teman. 

Sedangkan pada  siklus ke 2, melalui tindakan siswa mulail menyadari makna dari 

gerakan yang mereka lakukan tersebut dan kesadaran ini membuat siswa semangat 

untuk bergerak dan dapat menilai teman dan dirinya dalam kelompok kecilnya. Hasil 

belajar yang diharapkan adalah siswa mampu melakukan tendangan depan pencak 

silat dengan benar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya perubahan atau 

peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran tendangan depan pencak silat 

melalui gaya mengajar inklusi. Hal ini ditandai dengan jumlah nilai rata-rata dari 

siswa yang mencapai tingkat penilaian pembelajaran tendangan depan melalui gaya 

mengajar inklusi di atas 80%. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar inklusi 

mempengaruhi peningkatan hasil belajar tendangan depan pencak silat pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 156 Jakarta. 

 

Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

  Olahraga pencak silat berkembang seiring perkembangan zaman, karena kini 

pencak silat menjadi ajang olahraga dan seni untuk meraih prestasi yang 

diperlombakan. Baik itu tingkat daerah, nasional hingga internasional. Olahraga 

pencak silat ini sengaja dikemukakan karena perkembangannya beberapa tahun 
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terakhir sangatlah  menggembirakan, terlihat dari semakin banyaknya peserta pada 

kejuaraaan-kejuaraan pencak silat pelajar. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

pendidikan jasmani yang dilaksanakan disekolah dirasa masih belum optimal. Oleh 

karena itu diperlukannya penguaan materi elajar, pemilihan metode yang tepat, 

pengadaan dan penggunaan media yang memenuhi syarat sebagai upaya perbaikan 

dalam proses pembelajaran. Kebiasaan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

dengan menggunakan gaya mengaar konvensional dimana siswa dijadikan objek 

bukan sebagai objek, sehingga anak terkesan kurang berminat untuk mengikuti 

pelajaran pendidikan jasmani.  

  Agar kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani berjalan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, guru dapat menggunakan aya mengajaar inklusi yang 

merupakan gaya mengajar yang dianggap tepat untuk menyampaikan materi 

pendidikan jasmani agar siswa tertarik dan berminat untuk mengikuti pelajaran. Gaya 

mengajar inklusi memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 

tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa, dimana siswa dapat lembaran tugas 

tertentu yang diberikan oleh gury agar siswa melakukan kegiatan pembelajaran 

sehingga siswa menjada aktif. Olahraga pencak silat ini memiliki beberapa teknik 

dasar seprtti: tendangaan, pukulan, tangkapan, tangkisan, hindaran, banatingan atau 

jatuhan dan samparan atau sapuan. Dengan demikian peningkatan prestasi 

dipengaruhi pada suatu keterampilan slah satunya yakni tendangan. Dalam hal 

inipenulis melakuka penelitian mengenai tendangan. Tendangan merupakan salah 

satu teknik adn taktik serangan yang dipergunakan untuk jarak jangkauan yang jauh 

atau sedang dengan mempergunakan tyungkai sebagai komponen penyerang. Oleh 

karena itu, sebagai seorang pesilat haruslah memiliki kemampuan dalam melakukan 

tendangan. Untuk memiliki kmampuan tendangan, seorang pesilat membutuhkan 

suatu pengajaran dalam teknik dasar tendangan pencak silat. Begitu juga pada 

lingkungan pendidikan dimana untuk dapat memiliki teknik tendangna yang baik, 

siswa membutuhkan proses pengajaran. Setiap siswa memiliki kemmapuan yang 

berbeda dalam penguasaan materi. 

  Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba meneliti dan mengetahui aakah 

gaya mengajar inklusi dapat meningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

tendangan depan pencak silat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan yakni penelitian yang pelaksanaannya teridir dari perencanaan, 

tindakan, oengamatan dan refleksi. Dengan ujuan agar adanya peningkatan 

pemahaman dan praktik pada siswa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1) Mengapa kemampuan tendangan pencak silat dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani siswa kelas VII SMP Negeri 156 Jakarta rendah? 

2)  Bagaimana usaha untuk meningkatkan kemampuan tendangan dapan pencak 

silat pada siswa kelas VII SMP Negeri 156 Jakarta? 
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Kajian teori 

1.Hakikat tendangan depan pencak silat 

  Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan untuk jarak jangkauan jauh 

dan sedang yang dilakukan dengan menggunakan tungkai dan kaki sebagai 

komponen menyerang. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan 

tendangan adalah mengangkat lutut setinggi sasaran. Hal ini dilakukan agar tenaga 

lecut yang bersumber pada lutut benar-benar efektif.  Tendangan dalam pencak silat 

dibedakan menjadi beberapa macam sesuai dengan lintasan serangan dan perkenaan 

kaki dengan sasaran diantaranya adalah tendangan depan. johansyah lubis (2004:8-9) 

dalam buku panduan praktis pencak silat mengemukakan bahwa Tendangan depan 

adalah teknik tendangan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan dengan 

perkenaan pada pangkal ujung jari-jari kaki. Tendngan depan termasuk dalam jenis 

gerakan abduksi dan lintasannya sejajar dengan bidang sagital. Prinsip kerja dari 

tendangan depan sangat sederhana yakni sebelum melakukan lontaran kaki, terlebih 

dahulu mengangkat lutut setinggi sasaran. 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa tendangan depan merupakan bagian dari teknik 

dasar pencak silat yang berfungsi untuk menyerang lawan dengan menggunakan kaki 

yang lintasannya lurus ke depan dan perkenaannnya pada ujung telapak kaki serta 

dilakukan dengan memperhatikan kekuatan, kecepatan dan arah sasaran. 

2.Hakikat Gaya Mengajar Inklusi 

  Aip Syarifudin (1994:4) dalam pendapatnya mengatakan bahwa mengajar 

adalah suatu proses didalam menyusun, mengatur atau mengelola dan 

mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar anak, dengan maksud agar dapat 

menumbuhkan dan mendorong anak untuk melakukan proses kegiatan belajar. 

Pemakaian gaya mengajar(teaching style) memiliki pengertian yaitu siasat untuk 

menggiatkan partisipasi siswa untuk melaksanakan tugas-tugas ajar. Menurut Muska 

Mouston (1994: 194) adalah keputusan yang dibuat oleh guru dan dibuat oleh siswa 

didalam episode atau peristiwa belajar yang diberikan. salah satu gaya mengajar yaitu 

gaya inklusi atau gaya cakupan. Gaya mengajar cakupan memperkenalkan berbagai 

tingkat tugas. Gaya inklusi memberikan tugas yang berbeda-beda dimana siswa 

didorong untuk menentukan tingkat penampilannya. Menurut Aip Syaripudin, Gaya 

mengajar ini menekankan pada pemberian kebebasan yang lebih luas pada siswa 

kebebasan itu berupa penilaian terhadap kemajuan belajarnya oleh dirinya sendiri 

(1994 : 23) kemudianatas dasar penilaiannya itu, siswa membuat keputusannya 

sendiri untuk mengulang gerakan atau melanjutkan gerakan dengan pokok bahasan 

yang lebih lanjut. 
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Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan (action research) yakni suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau 

meningkatkan praktek-praktek pembelajaran profesional. Model penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kemmis dan taggart yang mempunyai desain 

penelitian sebagai berikut. 

 

 
 

gambar 1 model penelitian kemmis dan taggart 

(kusumah dan  dwitagama, 2009:25) 

 

  Prosedur pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan metode penelitian 

tindakan kelas kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran yang direncanakan dua siklus. Kemudian mengadakan 

diskusi cara pemecahan maslah yang terjadi. Hasil diskusi perlunya perbaikan dapat 

dilihat dengan kegiatan pelaksanaan persiklus. Gambaran ke efektifan tindakan yang 

dilakukan yaitu: 

1. Perencanaan atau planning, yang menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan 

 

2. Tindakan atau acting,  yang implementasi atau penerapan isi rancangan di 

dalam kancah, yakni mengenakan tindakan di kelas 

3. Pengamatan atau observasing,  yaitu pelaksanaan pengamatan oleh 

pengamatan 

4. Refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi 
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 Hubungan dari empat komponen tersebut menunjukkan satu putaran siklus 

atau kegiatan berkelanjutan. Adapun penjelasan lebih rinci persiklus dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Siklus I 

a. Perencanaan : penentuan waktu tindakan, penentuan tindakan yang akan 

diberikan (permainan dan materi), membuat rencana pembelajaran (RP), 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran, 

mempersiapkan lembar pengamatan dan petunjuk kegiatan. 

b. Pelaksanaan 

1)     Pendahuluan: Siswa dibariskan, dihitung, dipimpin berdoa. 

Apersepsi. Memberikan contoh-contoh pemanasan dan mengawasi 

2)     Kegiatan Inti  

Pertemuan Pertama yang diberikan adalah rangkaian teknik tendangan 

depan dengan penerapan gaya mengajar inklusi.peneliti mengadakan 

pembinaan tentang rangkaian gerak teknik tendangan depan melalui 2 kali 

pertemuan. Tujuan dan pembinaaan yang telah dilakukan yakni agar siswa 

menguasai teknik secara benar. 

3)     Penutup: Siswa dibariskan, dihitung, evaluasi, berdo’a dan 

dibubarkan. 

c.    Pengamatan: Pengamatan pelaksanaan pembelajaran pada waktu 

pelaksanaan kegiatan. Pengisian lembar observasi. Mendokumentasikan 

pembelajaran. 

d.  Refleksi: Setelah pelaksanaan PTK selesai peneliti mengamati hasil yang 

telah disusun dan menganalisa data yang telah diperoleh dari lembar 

observasi, masukan dari teman sejawat (critical friend). Refleksi ini 

dilakukan untuk menilai tindakan yang akan diberikan. Selanjutnya 

mengadakan evaluasi tentang PTK, dengan cara diskusi tentang masalah 

yang muncul dalam pembelajaran. 

 

2.     Siklus II 

a.  Perencanaan: Berdiskusi dengan teman sejawat dan guru penjas mengenai 

pembelajaran yang akan diberikan dalam siklus II. Penentuan tindakan 

yang akan diberikan (game dan materi). Membuat RP (Rencana 

Pembelajaran). Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. Mempersiapkan lembar pengamatan dan petunjuk kegiatan. 

b.    Pelaksanaan  

1)    Pendahuluan: Siswa dibariskan, dihitung, dipimpin berdoa. 

Apersepsi. Memberikan contoh-contoh pemanasan dan mengawasi 

2)     Kegiatan inti 

Tindakan yang dilakuakn pada siklus dua ini tidak jauh berbeda 

dengan sikllus pertama. Karena tindakan pada siklus kedua dilakukan 
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dengan tujuan yang sama dengan siklus pertama dan dilatar belakangi 

dengan kemampuan siswa yang diperkirakan akan lebih memahami 

materi. 

 3)     Penutup  

         Siswa dibariskan, dihitung, evaluasi, berdoa dan dibubarkan  

 c.     Pengamatan  

1) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran pada waktu pelaksanaan 

kegiatan 

2) Pengisian lembar observasi  

 d.    Refleksi 

Refleksi siklus II digunakan untuk membedakan hasil siklus I dengan siklus 

II, hal ini kaitannya dengan partisipasi siswa, selain itu juga mengetahui 

hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dilakukan tes unjuk kerja, sedangkan 

partisipasi siswa dengan lembar pengamatan (angket) yang diberikan kepada 

siswa. 

 

2. tempat dan waktu penelitian 

tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 156 Jakarta. Waktu penelitian 

dilaksanakan april 2008 

 

3. populasi dan sampel 

populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 156 Jakarta yang 

duduk di bangku kelas VII yaitu sebanyak 38 siswa terdiri dari 17 perempuan 

dan 21 laki-laki.  

4. teknik pengambilan data 

teknik yang dapat digunakan dalam memantau penelitian tindakan adalah: 

catatan lapangan, catatan anekdot, deskripsi perilaku ekologi, analisis, 

dokumen, portofolio, angket, wawancara, foto dan tes kemampuan siswa. 

 

Hasil penelitian  

Analisis hasil belajar persiklus 

  Hasil penelitian diawali dengan peneliti melakukan observasi terhadap proses 

pembelajaran pendidikan jasmani tendangan sabit pencak silat pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 156 Jakarta, dalam observasi tersebut ditemukan bahwa hasil proses 

pembelajaran dalam bentuk kuantitatif masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dan juga ketuntasan secara klasikal. Berdasarkan hasil nilai awal 

siswa hanya 21.05 % (8 anak) dari 38 anak yang memperoleh ketuntasan minimal 

dalam pembelajaran tendangan depan pencak silat. 

  Untuk mengatasi hal tersebut selanjutnya peneliti melakukan upaya 

peningkatan pembelajaran tendangan depan pencak silat dengan gaya mengajar 
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inklusi pada siswa kelas VII SMP Negeri 156 Jakarta yang dilakukan 2 siklus dengan 

2 kali pertemuan setiap siklusnya. Pada akhir setiap pertemuan selalu dilakukan 

evaluasi pembelajaran tendangan depan pencak silat. 

 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pembelajaran 

 

Pelaksanaan Nilai Peningkatan (%) 

Awal 56,94 - 

Awal - Siklus 1 74,54 26,93 

Siklus 1 - Siklus 2 81,48 10,65 

Awal – Siklus 2 81,48 40,45 

 

  Berdasarkan hasil tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari awal 

pertemuan sebelum diberi tindakan ke siklus 1 terjadi peningkatan sebesar 26,93 %, 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 10,65 %, dan peningkatan dari awal 

sampai ke siklus II sebesar 40,45 %. 

 

Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh 

kolabolator dan peneliti diperoleh kesimpulan bahwa besarnya peningkatan yaitu 

awal pertemuan sebelum diberi tindakan ke siklus 1 terjadi peningkatan 26,93 %, 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 10,65 %, dan peningkatan dari awal 

sampai ke siklus II sebesar 40,45 %. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil rata-rata 

(mean) yaitu sebelum diberi gaya mengajar inklusi diperoleh rata-rata 56,94, pada 

siklus I diperoleh 72,32 dan pada siklus II diperoleh 79,98. 

 

Implikasi Penelitian 

  Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tendangan depan pencak silat 

siswa kelas VII SMP Negeri 156 Jakarta mengalami peningkatan, sehingga sebagai 

guru untuk meningkatkan proses pembelajaran yang baik perlu memberikan variasi 

pembelajaran (metode, gaya mengajar, strategi atau pendekatan pembelajaran) agar 

hasil pembelajaran siswa meningkat dan siswa tertarik atau menyenangi olahraga 

yang diajarkan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/null

