
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab I ini, akan dipaparkan beberapa cakupan yang akan digunakan 

dalam penelitian. Cakupan bahasan tersebut yaitu latar belakang, fokus masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, melalui pendidikan jasmani manusia dapat belajar lebih 

banyak hal yang berhubungan dengan afektif, kongnitif, dan psikomotor yang 

merupakan bekal manusia untuk mencapai tujuan hidup. Pada dasarnya 

pendidikan jasmani harus sudah ditanamkan sejak masih kanak-kanak karena pada 

umumnya jika ingin mengusai berbagai macam aktivitas, dasarnya harus diletakan 

pada masa kanak-kanak dan menurut para orang dewasa kebanyakan hobi dari 

mereka berdasarkan pengalaman pada masa kanak-kanak. Usia sekolah dasar 

merupakan masa-masa yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan 

fisik serta gerak yang memegang peranan penting dalam pembentukan individu 

yang berkualitas dikemudian hari.  

Pendidikan jasmani tidaklah mungkin terlepas dari belajar, untuk lebih 

spesifiknya dinamakan “pembelajaran” melalui pembelajaranlah anak dapat 

mengetahui lebih banyak hal, anak dididik dan dibina sehingga yang awal mula 

tidak bisa menjadi bisa, melalui proses belajar tersebut pendidikan jasmani ingin 

mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak. Perkembangan bersifat 
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menyeluruh, sebab yang dikembangkan bukan saja aspek jasmaniah yang lazim 

disebut psikomotorik. Namun perkembangan pengetahuan dan penalaran yang 

dicakup dalam istilah kongnitif. Selain itu dapat dicapai juga perkembangan watak 

serta sifat-sifat kepribadiannya, yang tercakup dalam istilah perkembangan 

afektif. 

Struktur dan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar yang ada 

sekarang memiliki ciri-ciri yang terdiri atas keterampilan teknik dasar beberapa 

cabang olahraga. Keterampilan teknik dasar olahraga ini, akan dapat dikuasai bila 

sebelumnya menguasai keterampilan gerak dasar. Keterampilan gerak dasar 

disekolah dasar itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori meliputi tiga macam, 

yaitu: lokomotor, non lokomotor, dan manipulasi. Menurut BNSP (2006) bahwa 

salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan jasmani, Olahraga dan Kesehatan di 

sekolah dasar adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.  

Pada dasarnya gerak dasar manusia adalah jalan, lari, lompat dan lempar 

(Syarifudin dan Muhadi, 1992: 24). Bentuk gerakan dasar tersebut telah dimiliki 

oleh murid-murid sekolah dasar. Gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar 

merupakan gerak dasar lokomotor yang perlu dikembangkan di sekolah dasar 

(SD) disamping gerak dasar lainnya, Gerak dasar lokomotor merupakan salah satu 

domain dari gerak dasar fundamental (fundamental basic movement). Gerak dasar 

lokomotor merupakan dasar macam-macam keterampilan yang sangat perlu 

adanya bimbingan, latihan, dan pengembangan agar anak-anak dapat 

melaksanakan dengan baik dan benar. 

Gerak lokomotor mempunyai peran penting dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani, terutama cabang olahraga melempar cakram. Para siswa 
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sekolah dasar mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengikuti pembelajaran 

pendidikan jasmani yang menuntut kemampuan gerak lokomotor. Pada umumnya 

pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah termasuk sekolah dasar 

didasarkan pada keterampilan yang sebenarnya atau menggunakan peralatan 

sebenarnya. Dari pembelajaran keterampilan tersebut, ternyata siswa sekolah 

dasar mengalami kendala atau kesulitan, karena pada masa kanak-kanak 

kemampuan gerak lokomotor baru berkembang, sehingga pembelajaran 

pendidikan jasmnai tidak dapat dilaksnakan secara maksimal. Untuk mengatasi 

kendala atau kesulitan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, maka seorang 

guru harus mampu mencarikan solusi yang tepat agar tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani tercapai salah satunya dengan cara permainan. Lutan (2001: 

21) menyatakan bahwa kemampuan gerak dasar dapat diterapkan dalam aneka 

permainan, olahraga, dan aktivitas jasmani yang dilakukan sehari-hari. Melalui 

aktivitas bermain, sangatlah tepat untuk mengembangkan keterampilan gerak 

dasar anak di sekolah dasar, karena pada dasarnya dunia anak-anak adalah dunia 

bermain. Permainan merupakan salah satu jenis kegiatan yang sangat digemari 

oleh anak-anak. 

Guru pendidikan jasmani jarang sekali memperbaharui jenis- jenis media 

yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar sehingga hal ini 

mendorong peneliti untuk mencoba jenis-jenis media yang bisa digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar anak-anak. Media pembelajaran 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan gerak dasar melempar salah satunya yang 

berhubungan dengan kemampuan gerak dasar lokomotor. Di samping itu jenis 

media tersebut lebih mudah digunakan dan diterapkan pada siswa namun dari 
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jenis media tersebut belum diketahui tingkat efektivitasnya terhadap peningkatan 

kemampuan gerak dasar yang berhubungan dengan ketrampilan bagi pelakunya. 

Pembelajaran pendidikan jasmani di SD Muhammadiyah 5 Malang, 

terutama kelas IV masih menggunakan pembelajaran konvensional yaitu guru 

masih mengajar dengan apa adanya sehingga minat belajar siswa terhadap 

pembelajaran pendidikan jasmani masih sangat kurang. Selain itu hasil belajar 

siswa masih jauh dibawah penilaian KKM yang ditentukan sekolah yaitu 75, dari 

hasil nilai yang didapatkan oleh guru hasil belajar siswa tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh guru, hasil observasi di lapangan saat pembelajaran masih 

menggunakan peralatan dan keterampilan yang sebenarnya, contohnya lari 

memutari lapangan, jalan keliling kampung. sering kali dilaksanakan di jalan 

kampung sekitar sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran masih ada beberapa siswa 

yang tidak mengikuti pembelajaran dengan beberapa alasan, diantaranya: bosen, 

capek, tidak menyukai materi pembelajaran . Hal ini menyebabkan kemampuan 

gerak dasar siswa SD Muhammadiyah 5 Malang belum optimal, hal ini dibuktikan 

masih banyak siswa yang nilainya di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang harus dicapai adalah 75 

sedangkan yang mencapai baru 5 %. Apabila siswa kurang gerak dalam mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani maka akan berdampak pada tingkat kemampuan 

geraknya. Melalui media pirplas (piring plastik) diharapkan para siswa 

menemukan suasana baru yang menyenangkan dengan suasana yang 

menyenangkan siswa akan lebih tertarik dan senang dalam mengikuti 

pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif bergerak. Dengan siswa aktif bergerak, 

maka akan meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotornya.  
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Peneliti memberikan solusi dengan harapan nilai dan hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Solusi tersebut yaitu penggunaan media pirplas (piring plastic) 

untuk meningkatkan gerak dasar lokomotor siswa. Karena media pirplas merupan 

media yang mudah didapat serta mudah digunakan, sehingga siswa lebih mudah 

untuk menggunakan media tersebut. 

Namun penggunaan media pirplas (piring plastik) ini belum diketahui 

bagaimana kemampuan gerak dasar lokomotor. Untuk membuktikan apakah 

media pirplas (piring plastik) dapat meningkatkan gerak dasar lokomotor, maka 

perlu dibuktikan, melalui penelitian tindakan kelas (PTK). PTK ini merupakan 

upaya untuk mengetahui bagaimana penerapan media pirplas (piring plastik)  bagi 

peningkatan kemampuan gerak dasar lokomotor anak. Sutama dan Sufanti (2009: 

7) berpendapat: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian yang 

bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan riil yang 

dihadapi oleh praktisi pendidikan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, 

kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan tindak lanjut 

dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur. Untuk mengetahui 

apakah media pirplas (piring plastik) dapat mengoptimalkan kemampuan gerak 

dasar lokomotor, maka perlu dilakukan Penelitian Tindakan Kelas. 

1.2. Fokus Masalah  

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan yang  

menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 05 

Malang dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk itu peneliti memfokuskan 

pada siswa dalam materi tersebut yaitu siswa mampu mendeskripsikan hubungan 

antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan. Peneliti mencoba menggunakan 
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media piring plastik sebagai media dan membantu dalam upaya meningkatkan 

ketangkasan gerak lokomotor anak melalui lempar cakram dengan menggunakan 

media modifikasi piring plastik di SD Muhammadiyah 5 malang.  

 
1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang diajukan 

adalah:  

a. Bagaimana penggunaan media pirplas dapat meningkatkan ketangkasan gerak 

lokomotor siswa pada siswa SD Muhammadiyah 5 Malang? 

b. Bagaimana peningkatan gerak lokomotor anak dengan lempar cakram melalui 

media pirplas di SD Muhammadiyah 5 Malang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui penggunaan media pirplas (piring plastik) bagi peningkatan 

ketangkasan gerak lokomotor siswa SD Muhammadiyah 5 Malang 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar gerak lokomotor 

anak dengan lempar cakram melalui media pirplas di SD Muhammadiyah 05 

Malang  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembelajaran 

tema Indahnya negeriku. Kontribusi yang diberikan yaitu sebagai berikut : 
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a) Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan teori pendidikan khususnya tentang inovasi-inovasi 

media pembelajaran. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pendidikan khususnya pada pengembangan media pembelajaran 

pada pembelajaran penjaskes. 

b) Manfaat Praktis 
1. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai masukan dalam 

perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendidikan di SD 

Muhammadiyah 5 Malang. 

2. Bagi Guru 

1) Memberikan informasi kepada guru mengenai situasi pembelajaran 

Penjaskes  

2) Sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam usahanya meningkatkan 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi siswa 

1) Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mempelajari gerak lokomotor melalui media pirplas. 

2) Sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan 

siswa dalam berpikir kompleks. 

3) penggunaan media pirplas (piring plastik) ini dapat lebih 

menyenangkan, mendorong, dan merangsang timbulnya 

antusiasme  siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif . 
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4) Sebagai umpan balik terhadap keberhasilan belajar siswa. 

4. Bagi peneliti 

Sebagai sarana menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah 

penelitian tindakan kelas, dan sebagai pengalaman baru bagi peneliti. 

1.6 Definisi Istilah 

a. Ketangkasan Gerak lokomotor 

Ketangkasan adalah kemampuan untuk mengubah posisi dan arah 

dengan cepat,  dengan tepat dan tanpa kehilangan keseimbangan. 

Ketangkasan tergantung pada kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan 

koordinasi  (Sharkey, 2003:168). Karena pada dasarnya gerak motorik 

kasar berkembang lebih dulu dari pada motorik halus. Ketangkasan 

gerak lokomotor sangat penting bagi anak untuk mengembangkan 

kesadaran akan tubuhnya dalam ruang. 

b. Lempar Cakram 
 
Lempar cakram adalah salah satu nomor lomba dalam atletik yang 

menggunakan sebuah benda kayu yang berbentuk piring bersabuk besi, 

atau bahan lain yang bundar pipih yang dilemparkan. (wikipedia 

indonesia) 

c. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai pembelajaran tertentu (Sumanto, 2011:36). 

 


