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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran guling depan 

dengan media pembelajaran media audiovisual pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Pantai Cermin tahun ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII 3 SMP Negeri 1 Pantai Cermin tahun ajaran 2012/1013 

yang berjumlah 32 siswa. Subjek penelitian dengan tehnik purposive sampling 

atau pertimbangan tertentu yaitu kurang maksimalnya pengetahuan siswa dalam 

proses pelaksanaan guling depan pada kelas VIII 3. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini penelitian tindakan kelas (classroom action 

reserch) dengan memberikan perlakukan belajar melihat dari video pembelajaran 

dan permainan dilakukan dengan 2 siklus selama 2 minggu. Instrumen penelitian 

untuk mengumpulkan data dilakukan dalam bentuk portofolio karena gerak senam 

lantai guling depan. Untuk melihat kemaksimalan hasil belajar guling depan 

melalui media pembelajaran audiovisual dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) 73 serta nilai prsentase ketuntasan klasikal 85%.   

Setelah data terkumpul dan dilakukan analisis maka diperoleh hasil 

analisisnya dari tes awal diperoleh 21 siswa (65,62%) tuntas, dan 11 orang siswa 

(34,37%) belum tuntas belajar dengan rata-rata nilai 73,95. Dari tes hasil belajar 

siklus I diperoleh 25 siswa (78,12%) tuntas, dan 7 siswa (21,87%) belum tuntas, 

dengan rata-rata nilai 77,86. Dari tes siklus II diperoleh 29 siswa (90,62%) telah 

tuntas dan 3 siswa (9,37%) yang belum tuntas dengan rata-rata nilai 83,59. Dapat 

disimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata  dan persentase secara klasikal dari 

siklus I dan siklus II sebesar 5,73 sekitar (12,5%) dengan ketuntasan secara 

kasikal (90.62%) tuntas. Berdasarkan analisis data bahwa media pembelajaran 

audiovisual dapat meningkatkan  pembelajaran guling depan pada siswa kelas 

VIII 2 di SMP Negeri 1 Pantai Cermin Tahun Ajaran 2012/2013. 
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