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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

 Pendidikan jasmani menurut UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem 

keolahragaan nasional pasal 1 bahwa pendidikan jasmani yang dilaksanakan 

sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk 

memproleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran 

jasmani (Wijayanto, 2014: 556). Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari 

pendidikan jasmani, melalui pendidikan jasmani manusia dapat belajar lebih 

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

merupakan bekal manusia untuk mencapai tujuan hidup (Nugroho, 2012: 4). 

Banyak kalangan mengatakan pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan 

secara keseluruhan. 

Namun, dalam pelaksanaanya belum efektifnya pengajaran pendidikan 

jasmani sesuai dengan yang di harapkan. Salah satu masalah utama dalam 

pendidikan jasmani di indonesia adalah di sekolah-sekolah belum aktifnya 

pengajaran pendidikan jasmani secara keseluruhan. Kondisi kualitas pengajaran 

pendidikan jasmani yang memprihatinkan disekolah dasar, sekolah lanjutan dan 

perguruan tinggi telah di kemukakan dan ditelaah dalam berbagai forum oleh 

beberapa pengamat pendidikan jasmani dan olahraga (Samsudin, 2017: 11). 

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kemampuan
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guru pendidikan jasmani yang terbatas dan sumber-sumber yang digunakan untuk 

mendukung proses pengajaran pendidikan jasmani terbatas. 

Gaya mengajar cenderung tradisional, masih banyak dijumpai gaya mengajar 

guru penjas belum memanfaatkan kemampuanya secara maksimal. Selama ini, 

pembelajaran olahraga dilakukan secara konvensional tanpa melakukan variasi 

dan pengembangan model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan (Pamadi, 2013: 2). Pembelajaran konvensional merupakan metode 

pembelajaran yang secara rutin dilakukan dengan cara dan urutan yang relatif 

sama.  Guru menjadi pusat dalam pembelajaran, menjadikan siswa tertekan dan 

menjadi tidak kreatif, sehingga berakibat pada rasa malas dan jenuh setiap kali 

siswa akan mengikuti pelajaran. Guru hanya ceramah kemudian memberikan 

contoh, kemudian siswa mempraktekan materi yang telah disampaikan oleh guru, 

sedangkan guru biasanya hanya mengawasi (Samsudin, 2017: 13). Untuk 

mengatasi hal tersebut guru dalam hal ini dituntut memiliki kemampuan untuk 

melakukan modifikasi keterampilan yang hendak di ajarkan agar sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak.  

Maka guru pendidikan jasmani dituntut untuk bisa membuat pembelajaran 

pendidikan jasmani menjadi aktif dan menyenangkan agar standar kompetensi 

pembelajaran penjas dapat tercapai. Menurut (Ardhika, 2015: 8) bermain adalah 

salah salah satu model pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

anak SD. Sebab, dunia anak adalah dunia bermain. Perkembangan anak dapat 

ditumbuhkan sehingga anak-anak menjadi lebih sehat dan cerdas melalui kegiatan 

bermain. Melalui kegiatan bermain, daya pikir anak terangsang untuk mendaya 
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gunakan aspek emosional, sosial, serta fisiknya (Andriana, 2011: 45). Elemen 

pokok dalam bermaian yang didapatkan anak adalah kesenangan. Permainan itu 

menyenangkan, sehingga membangunkan dapat sekaligus membangkitkan minat 

yang besar bagi peserta didik akan topik tertentu. Permainan yang didesain 

dengan baik akan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam hal tertentu, 

karena peserta didik menyukai hal tersebut (Yumarlin, 2013: 76).  

Berdasarkan kurikulum dan kompetensi dasar, keterampilan teknik dasar 

beberapa cabang olahraga merupakan ciri-ciri dari pendidikan jasmani di sekolah 

dasar. Dengan menguasi keterampilan gerak dasar maka keterampilan teknik 

dasar olahraga ini akan dapat dikuasai dengan baik (Prakoso, dkk, 2013: 2261). 

Pendidikan jasmani mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan  dengan 

belajar gerak dimana belajar gerak merupakan salah satu bentuk belajar yang 

mempunyai tujuan dalam peningkatan kualitas gerak tubuh (Erlina dkk, 2012: 

105). Jalan, lari, lompat, dan lempar pada dasarnya merupakan gerak dasar 

manusia yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Keterampilan gerak dasar 

disekolah dasar itu dapat dibagi kedalam beberapa kategori meliputi tiga 

macam,yaitu: lokomotor, non lokomotor, dan manipulasi (Setiadi dkk, 2013: 5). 

Perlunya bimbingan dan latihan  dalam melakukan gerak dasar lokomotor agar 

anak dapat melakukan gerak lokomotor dengan baik. Dalam jurnal  Gerak 

lokomotor merupakan gerakan berpindah tempat dengan menggunakan seluruh 

tubuh dari tempat yang satu ketempat yang lain. Jenis gerakan lokomotor salah 

satunya adalah melompat. 
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Lompat dapat diartikan aktifitas untuk mengembangkan kemampuan daya 

gerak yang dilakukan dari tempat yang satu ketempat yang lain. Menurut 

Syarifuddin (Erlina, 2012:105) mengartikan bahwa, lompat adalah suatu bentuk 

gerakan lompatan dengan tujuan untuk memperoleh hasil lompatan yang jauh dan 

setinggi-tingginya dengan menggunakan tolakan satu kaki. Sedangkan Munafisah 

(Setiadi, 2013: 270),  lompat juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang 

menolakkan tubuh dengan kedua kaki atau satu kaki ke berbagai arah. 

Keterampilan gerak dasar lompat tersebut antara lain gerak awalan, gerakan 

menumpu, gerakan melayang dan gerakan mendarat (Bahrun dkk, 2013: 105). 

Oleh karena itu melalui proses pembelajaran gerak dasar lompat idealnya harus di 

kuasai dengan baik oleh siswa. Dalam praktiknya pembelajaran pendidikan 

jasmani yang dilaksanakan di SDN Tulusrejo 2 Malang, khususnya dalam 

mengajar keterampilan gerak dasar lompat belum mencapai hasil pembelajaran 

yang optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peneliti melakukan 

wawancara dengan guru penjas dan observasi pada siswa SDN Tulusrejo 2 

Malang.  

Hasil wawancara kepada guru penjas SDN Tulusrejo 2 Malang bahwa guru 

belum memiliki bahan ajar yang menarik khususnya dalam pembelajaran gerak 

dasar lompat. Kemudian dalam pembelajaran gerak dasar lompat guru jarang 

menggunakan media atau memodifikasi media pembelajaran gerak dasar lompat. 

Guru dalam praktiknya hanya meminta siswa untuk mempraktikkan gerak dasar 

lompat secara individu kemudian guru memberikan penilaian kepada siswa dalam 

mempraktikkan gerak dasar lompat. 
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Selain melakukan wawancara dengan guru penjas, peneliti juga melakukan 

observasi pada siswa kelas IV SDN Tulusrejo 2 Malang dengan jumlah 18 siswa. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti memberikan lembar angket 

kepada siswa kelas kelas IV. Hasil angket menunjukkan 15 siswa menjawab tidak 

pernah diberikan pembelajaran gerak dasar lompat dengan permainan yang 

menarik, dengan persentase sebesar (83.4%). Kemudian sebanyak 3 siswa 

menjawab kadang-kadang pernah diberikan pembelajaran gerak dasar lompat 

dengan permainan yang menarik, dengan persentase sebesar (16.6%). Siswa yang 

menjawab Ya, pernah diberikan pembelajaran gerak dasar lompat dengan 

permainan yang menarik tidak ada sama sekali, dengan persentase (0%). Dari 

hasil pertanyaan yang lain hasil angket menunjukkan sebanyak 12 siswa 

menjawab dalam pembelajaran gerak dasar lompat tidak pernah didukung dengan 

media pembelajaran yang menarik, dengan persentase sebesar (66.8%). Sebanyak 

3 siswa menjawab kadang-kadang didukung dengan media pembelajaran yang 

menarik, dengan persentase (16.6%). Sebanyak 3 siswa menjawab Ya didukung 

dengan media pembelajaran yang menarik, dengan persentase sebesar (16.6%). 

Dipertanyaan terakhir 18 siswa menjawab menyukai permainan, dengan 

persentase (100%). 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru penjas dan observasi pada siswa 

SDN tulusrejo 2 Malang dapat disimpulkan bahwa, Guru penjas belum memiliki 

sumber ajar yang menarik yang dapat digunakan dalam pembelajaran gerak dasar 

lompat. Kemudian siswa kelas IV SDN Tulusrejo 2 Malang dalam pembelajaran 

gerak dasar lompat tidak pernah diberikan pembelajaran yang menarik dalam 
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bentuk permainan oleh Guru penjas. Kemudian tidak adanya sarana dan prasana 

yang memadai yang digunakan oleh guru penjas dalam pembelajaran gerak dasar 

lompat. Hal tersebut menyebabkan siswa cenderung malas dan kurang tertarik 

dalam pembelajaran gerak dasar lompat, dan menyebabkan penguasaan 

keterampilan gerak dasar lompat siswa SDN Tulusrejo 2 Malang menjadi rendah.  

Hasil analisis kebutuhan kompetensi dasar, materi, bahan ajar, media, model 

pembelajaran penjas materi gerak dasar lompat ada beberapa permasalahan, yaitu 

guru belum memiliki sumber belajar yang menarik yang digunakan dalam 

pembelajaran gerak dasar lompat, dalam pembelajaran gerak dasar lompat guru 

tidak menggunakan media yang menarik, guru tidak menggunakan model 

pembelajaran gerak dasar lompat dengan model permainan yang menarik. 

Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk menyusun skripsi yang 

berjudul. “Pengembangan Permainan Gerak Dasar Lompat  pada Pembelajaran 

Penjas Kelas IV Siswa Sekolah Dasar”. Peneliti bermaksut membuat 10 

permainan gerak dasar lompat dengan cara memodifikasi baik peraturan, sarana, 

dan lapangan yang sesuai dengan karakteristik siswa.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana pengembangan permainan gerak dasar lompat  pada pembelajaran 

penjas Siswa SDN Tulusrejo 2 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

Mengetahui pengembangan permainan gerak dasar lompat pada pembelajaran 

penjas siswa SDN Tulusrejo 2 Malang. 

D. Spesifikasi produk yang di harapkan 

Produk yang diharapkan dalam penelitian  dan pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Konten/ isi 

Konten/ isi pada produk yang diciptakan adalah 10 permainan gerak 

dasar lompat yang dibukukan. 10 permainan gerak dasar lompat yang 

dijadikan buku panduan adalah: sepak bola karung, game injak kaki, estafet 

pesawat terbang, lompat geometri, lompat ular tangga, lompat warna-warni, 

lompat hewan, lompat benar salah, lompat mencari mangsa, dan yang terakhir 

adalah lompat sendakep. Setiap permainan ditentukan tujuanya, alat dan 

bahan, jumlah personil, waktu, dan prosedur permainan. Kemudian format 

buku panduan terdiri dari cover, kata pengantar, kalimat pengantar, materi, 

dan petunjuk cara melakukan 10 permainan gerak dasar lompat. 

2. Konstruk/ tampilan 

Dari 10 permainan gerak dasar lompat nantinya akan dijadikan sebuah 

buku panduan, dengan ukuran kertas B5 (176x250mm). Untuk sampul buku 

panduan berwarna hijau dan terdapat ilustrasi gambar anak sedang melakukan 

permainan lompat tali, dibagian atas sampul terdapat judul buku panduan, 

kemudian sampul bagian bawah terdapat nama penulis. Didalam buku 
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tersebut juga disertai gambar ilustrasi cara melakukan permainan gerak dasar 

lompat sehingga memudahkan guru atau siswa dalam menerapkan permainan 

gerak dasar lompat.  

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Penerapan permainan gerak dasar lompat pada pembelajaran penjas materi 

gerak dasar lompat kelas IV SD dikatakan penting karena dapat memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak: 

1. Bagi siswa  

a. Adanya 10 permainan gerak dasar lompat diharapkan siswa dapat 

menerapkan gerak dasar lompat dengan baik, sehingga siswa dalam 

pembelajaran gerak dasar lompat lebih aktif, kreatif, dan senang untuk 

melakukan aktifitas gerak dasar lompat. 

b. Kemudian siswa tidak cepat bosan untuk melakukan aktifitas gerak 

dasar lompat. Siswa juga dapat melatih gerak dasar lompat dengan 

baik dan benar. 

2. Bagi Guru 

a. Adanya 10 model permainan gerak dasar lompat diharapkan dapat 

digunakan guru sebagai bahan ajar dalam pembelajaran gerak dasar 

lompat dan mempermudah guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa khususnya dalam pelajaran penjas di SD, dan lebih bervariatif 

dalam menggunakan model pembelajaran.  
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b. Membantu guru dalam menyempaikan materi gerak dasar lompat 

kepada siswa, kemudian menambah wawasan dan pengalaman guru 

penjas dalam melakuan variasi model pembelajaran penjas. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat digunakan untuk memotivasi guru bidang lain dalam 

menciptakan model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif untuk 

meningkatkan prestasi guru dan sekolah. 

b. Dapat digunakan sebagai tindak lanjut dalam menumbuhkan, 

meningkatkan prestasi siswa dengan biaya yang murah dan mudah 

didapatkan. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi penelitian & pengembangan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti mengembangkan gerak 

dasar lompat yaitu dengan model permainan gerak dasar lompat yang 

mengacu pada beberapa asumsi, yaitu: 

a. Siswa memahami gerak dasar lompat. 

b. Siswa dapat melakukan gerak dasar lompat. 

2. Keterbatasan penelitian & pengembangan 

Dalam pengembangan permainan gerak dasar lompat ini peneliti akan 

membatasi masalah yang akan dikaji, batasan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Permainan gerak dasar lompat ini hanya terfokus pada mata pelajaran 

penjas materi gerak dasar lompat. 
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b. Subjek penelitian ini dibatasi hanya untuk kelas IV sekolah dasar 

c. Pada permainan gerak dasar lompat ini tidak menggunakan media yang 

berbasis multimedia. 

G.    Definisi operasional 

 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah 

dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengembangan 

Permainan Gerak Dasar Lompat  Pada Pembelajaran Penjas Siswa Sdn 

Tulusrejo 2 Malang”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu: 

1. Bermain  

Yaitu aktivitas untuk mendapatkan kesenangan. Bermain dapat 

mendorong proses perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Inisiatif 

anak dalam bermain sangat diperlukan karena untuk menggali kemampuan 

pada diri anak. Bermain dapat menciptakan proses belajar pada anak apabila 

bermain dilakukan dengan rasa senang.  

2. Gerak dasar  

Merupakan gerak yang dilakukan setiap harinya oleh manusia untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. Kemampuan gerak dasar dibagi tiga yaitu: 

a) gerak dasar lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat yang lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti 

lompat. b) gerak non lokomotor, gerakan yang dilakukan tanpa 

memindahkan tubuh, gerakan ini dilakukan ditempat tanpa berpindah 
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tempat, contoh menarik dan mendorong. c) gerak manipulatif, gerak ini 

dilakukan secara terampil dan dilakukan lebih banyak oleh kaki dan tangan, 

contoh menendang, melempar. 

3. Lompat  

Dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang menolakkan tubuh dengan 

kedua kaki atau satu kaki ke berbagai arah. Gerak dasar lompat juga dapat 

diartikan suatu bentuk gerakan lompatan dengan tujuan untuk memperoleh 

hasil lompatan yang jauh atau setinggi-tingginya dengan menggunakan 

tolakan satu kaki atau 
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