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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan pada hakikatnya merupakan 

proses pendidikan melalui aktivitas jasmani sebagai “alat” untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Tujuan pembelajaran jasmani diharapkan bersifat menyeluruh, 

meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, social dan moral. Begitu dekat pula 

tujuannya untuk pembinaan kesehatan dan kesadaran tentang lingkungan hidup. 

(Lutan, 2001:16). Sedangkan menurut Annarino (2004:16) pendidikan jasmani 

merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan 

jasmani yang telah dirumuskan dalam ranah fisik, psikomotorik, afektif dan 

kognitif. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan berusaha mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas 

gerak. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tidak hanya mengembangkan 

keterampilan gerak tetapi juga mengembangkan aspek lain seperti kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Namun yang menjadi fokus utama pengembangan pembelajaran 

jasmani adalah keterampilan gerak. 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang disajikan pada sekolah formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) 

sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembelajaran pendidikan jasmani, dan 

kesehatan bertujuan untuk membentuk kepribadian individu, baik pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. 
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Pelaksanaan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sudah tercantum 

dan diatur dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sehingga proses 

pengajaran dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sesuai 

dengan yang ada dalam KI dan KD. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan pada kelas IV terdapat berbagai materi yang diajarkan 

diantaranya adalah materi atletik, dalam pembelajaran atletik terdapat beberapa 

macam pembelajaran diantaranya jalan, lari, lompat, dan lempar.   

Saputra (2001:1) menyatakan bahwa: Istilah atletik berasal dari yunani, 

yaitu “Athlon” yang memiliki makna bertanding dan berlomba. Istilah athlon 

hingga saat ini masih digunakan seperti yang kita dengar kata “penthalon” atau 

“decathalon”. Penthalon memiliki makna pancalomba yakni perlombaan yang 

terdiri dari 5 jenis lomba, sedangkan Decathlon adalah dasar lomba dengan 

perlombaan terdiri dari 10 jenis lomba. Istilah yang digunakan di Indonesia saat ini 

diambil dari bahasa inggris yaitu Athletic yang berarti cabang olahraga yang 

meliputi jalan, lari, lompat dan lempar. 

Tujuan dari pengembangan gerak dasar lari harus dicapai oleh siswa, untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan suasana belajar yang menarik menyenangkan, 

salah satu bentuk pembelajaran yang menarik adalah dengan menggunakan 

berbagai model permainan  yang dimodifikasi. Permainan yang dimodifikasi 

tersebut akan membuat siswa senang dan bersungguh-sungguh saat pembelajaran 

berlangsung. Pemilihan modifikasi model permainan sengaja dipilih sebagai upaya 

pendidik dalam membantu proses pembelajaran karena mengetahui karakter siswa 

SD yang suka bermain. Namun tidak semua pendidik memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan model permainan untuk menunjang proses pembelajaran secara 
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langsung maupun terencana. Para pendidik sering kali membutuhkan pedoman 

dalam melaksanakan model permainan yang berupa buku atau media cetak. 

Hasil observasi dengan wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017 yang 

dilakukan di SDN Pakijangan 1 Pasuruan, materi lari diajarkan oleh pendidik 

dikelas IV, sebagian besar siswa  memiliki keterampilan lari yang kurang baik, serta 

sarana prasarana yang belum memadai.  Pendidik pendidikan jasmani di SDN 

Pakijangan 1 Pasuruan juga mengatakan bahwa beliau belum menggunakan 

permainan yang dimodifikasi sebagai model pembelajarannya. Hal itu merupakan 

upaya pendidik untuk meningkatkan keterampilan lari, namun itu kurang optimal 

sehingga pendidik merasa perlu adanya pengembangan model pembelajaran gerak 

dasar lari berbasis permainan berupa buku panduan untuk Sekolah Dasar. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan 

pengembangan model pembelajaran gerak dasar lari yang berbasis permainan. 

Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Model Pembelajaran Gerak Dasar Lari Berbasis Permainan Untuk 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana proses pengembangan model pembelajaran gerak dasar lari 

berbasis permainan untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana tingkat kevalidan dan keterterapan pengembangan model 

pembelajaran gerak dasar lari berbasis permainan untuk siswa kelas IV Sekolah 

Dasar? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan model pembelajaran gerak dasar lari 

serta mengembangkan pembelajaran dengan berbasis permainan untuk siswa 

kelas IV Sekolah Dasar.  

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kevalidan pengembangan terhadap model 

pembelajaran serta menerapkan pengembangan model pembelajaran gerak 

dasar lari yang berbasis permainan untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Konten  

a) Kompetensi Inti  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan  menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

b) Kompetensi Dasar 

3. Memahami variasi gerak dasar  jalan, lari,  lompat, dan lempar melalui 

permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. 

4. Mempraktikkan variasi pola dasar  jalan, lari,  lompat, dan lempar melalui 

permainan/olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. 
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c) Indikator 

Kognitif:  

1) Menjelaskan tehnik-tehnik yang benar dari permainan lari melengkung, lari 

bolak-balik, lari zig-zag, lari halanag rintang dan lari hijau hitam dan kuda 

kura. 

Psikomotorik: 

1) Melakukan permainan lari melengkung, lari bolak-balik, lari zig-zag, lari 

halanag rintang dan lari hijau hitam dan kuda kura. 

Afektif:  

1) Melakukan permainan dengan usaha keras yang dimiliki dengan semangat. 

2) Menjalankan permainan dengan mengikuti tata aturan kegiatan permainan 

yang telah disepakati bersama.  

3) Melakukan permainan dengan tidak melakukan kecurangan selama kegiatan 

permainan berlangsung. 

d) Tujuan  

1) Dengan penjelasan dari guru siswa dapat  memahami tehnik-tehnik yang 

benar dari permainan lari melengkung, lari bolak-balik, lari zig-zag, lari 

halanag rintang dan lari hijau hitam dan kuda kura. 

2) Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis permainan, siswa dapat 

melakukan permainan lari melengkung, lari bolak-balik, lari zig-zag, lari 

halanag rintang dan lari hijau hitam dan kuda kura. 

3) Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis permainan siswa dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan melatih fisik, kecepatan berlari, 

semangat, kekompakan dan kerjasama antar tim.   
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e) Materi  

Atletik adalah cabang olahraga yang meliputi nomor-nomor jalan, lari, 

lompat dan lempar. Di dalam atletik, khususnya pembelajaran lari terdapat tehnik-

tehnik berlari secara benar, yaitu: 

1) Sikap awal gerak lari, yaitu posisi badan agak condong ke depan, pandangan 

lurus ke depan, siku ditekuk, kepalkan telapak tangan dan setelah 

mendengar aba-aba misalnya lakukan sikap gerakan lari, maka anda cepat 

melakukan gerakan tersebut.  

2) Langkah kaki harus lebih panjang, yaitu pada awal kaki lepas dari balok 

start, selanjutnya agar keseimbangan badan tetap terjaga maka langkah kaki 

harus sudah mulai bergerak agak lenih pendek, tetapi dengan frkuensi gerak 

yang lebih cepat dan tetap. 

3) Saat pendaratan kaki, yaitu mendarat ke tanah yang terkena harus selalu 

pada ujung telapak kaki dengan posisi lutut agak dibengkokkan sedikit, agar 

lentur pada saat akan membuat langkah berikutnya. 

4) Gerakan lengan, yaitu jari-jari tangan dikepalkan atau dibuka dan rileks. 

Ayunan tangan harus dikoordinasi dengan gerakan kaki. Pada saat kaki kiri 

melangkah ke depan, maka tangan kiri harus beraada di belakang. Demikian 

sebaliknya pada saat kaki kanan melangkah ke depan, maka tangan kanan 

harus berada di belakang. 

2. Konstruk 

Spesifikasi produk yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran 

lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan 
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pengembangan. Adapun spesifikasi produk pengembangan gerak dasar lari berbasis 

permainan yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran berbasis permainan sehingga penggunaannya dalam 

pembelajaran memerlukan petunjuk/langkah-langkah pelaksanaannya berupa 

gambar antara lain: 

1) Gambar gerakaan yang benar 

2) Gambar gerakan dalam gerak dasar lari 

3) Gambar permainan yang dimodifikasi 

b. Pengembangan model pembelajaran gerak dasar lari berbasis permainan yang 

berbentuk buku panduan guru dan di dalamnya berisi langkah-langkah, gambar 

dan penjelasan. 

c. Dalam buku panduan guru ini berisi tentang model gerak dasar lari berbasis 

permainan, buku ini memuat pendahuluan, isi dan dilengkapi dengan gambar 

dan rpp untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

d. Jenis permainan hanya dibatasi pada permainan yang berkaitan dengan 

pembelajaran gerak dasar lari, mencakup: 

1) Permainan lari melengkung (Membawa dan memasukkan bola sesuai warna) 

Permainan ini adalah permainan lari dengan cara melengkung yang berbentuk 

setengah lingkaran. 

2) Permainan lari bolak-balik (Membawa dan memasukkan bendera) 

Permainan ini adalah permainan lari dengan cara bolak-balik. Aktivitas ini 

pelari harus melakukan lari dengan cepat. 

3) Permainan lari zig-zag (Berpasangan) 
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Permainan ini adalah permainan lari dengan menggunakan arah yang berbelok-

belok dengan membawa bola besar yang direkatkan di kepala masing-masing 

pasangan kelompok. Menghindari dari berbagai halangan benda yang ada di 

sekitarnya.  

4) Permainan lari halang rintang  

Permainan ini adalah permainan berlari lurus dengan melintasi beberapa 

rintangan dengan cara melompatinya, tanpa menyentuh antara rintangan dan 

kaki pelari.  

5) Permainan lari hijau hitam dan kuda kura 

Permainan ini adalah permainan berlari yang dimainkan oleh 2 tim mempunyai 

jumlah siswa sama banyak yang saling berhadapan. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Permainan yang digunakan pada materi gerak dasar lari di SDN Pakijangan 

1 Pasuruan kurang bervariasi, yang mengakibatkan siswa kurang antusias dan 

kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian dan pengembangan berupa pembelajaran gerak dasar lari 

dengan berbasis permainan yang dimodifikasi dan dilengkapi dengan buku panduan 

untuk pendidik. 

Berdasarkan analisis kebutuhan di atas, sekolah belum menggunakan model 

pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan siswa kelas IV Sekolah Dasar pada 

kegiatan pembelajaran gerak dasar lari. Maka diperlukannya sebuah pengembangan 

model pembelajaran yang dilaksanakan melalui sebuah penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Model Pembelajaran Gerak Dasar Lari Untuk Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar”  
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

 Dalam penelitian dan pengembangan tentang model pembelajaran gerak 

dasar lari ini, dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

a. Siswa kelas IV SDN Pakijangan 1 Pasuruan, sudah dapat berjalan dan berlari 

sehingga dapat melakukan pembelajaran gerak dasar lari dengan berbasis 

permainan.   

b. Model pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran gerak dasar lari 

kurang mendorong siswa untuk belajar secara individual maupun kelompok, 

sehingga perlu dikembangkan model pembelajaran dengan berbasis 

permainan.  

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Keterbatasan produk pengembangan gerak dasar ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan model pembelajaran ini hanya difokuskan untuk pembelajaran 

gerak dasar lari. 

b. Objek pengembangan pada penggunaan model pembelajaran gerak dasar lari 

berbasis permainan untuk siswa kelas IV SDN Paijangan 1 Pasuruan.  

G. Definisi Istilah 

1. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan aktivitas jasmani 

untuk mencapai tujuan dalam ranah fisik, pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Annarino, Cowell, dan Hazelton (dalam Sukintaka 2004:16). 

Sedangkan Rijsdorp (dalam Sukintaka 2004:16) pendidikan jasmani 

merupakan sebuah pedagogik dalam bidang kebugaran dan gerak. 



10 

 

 
 

Berdasarkan pendapat diatas, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan berusaha mencapai tujuan pendidikan melalui aktifitas gerak. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tidak hanya mengembangkan 

keterampilan gerak tetapi juga pengetahuan, sikap dan keteraampilan. Akan 

tetapi keterampilan gerak yang menjadi terutama dalam pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan. 

2. Permainan adalah sebuah hiburan yang mengikut sertakan aktivitas fisik serta 

memiliki peraturan, kerjasama dan persaingan terhadap teman atau orang lain. 

Hastie (2006:6). Sedangkan menurut Freeman dan Munandar (dalam Ismail, 

2006: 11) mendefinisikan permainan sebagai aktivitas yang membantu anak 

mencapai perkembangan baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan 

emosional. 

Berdasarkan pendapat di atas, permainan adalah suatu kegiatan yang 

menimbulkan rasa kesenangan atau kegembiraan. Selain itu permainan juga 

bertujuan untuk melepaskan energi yang dilakukan tanpa adanya paksaan, suka 

rela, rasa tanggungjawab, dan berfungsi sebagai pengembangan potensi dan 

kreativitas pada anak. 

3. Atletik merupakan ibu dari semua cabang olahraga, karena terdapat unsur-

unsur gerak dasar yang dibutuhkan oleh semua cabang olahraga, seperti jalan, 

lari, lompat, dan lempar. Saputra (2001:2). Sedangkan menurut Wijianto dan 

Mu’arifudin (2013:2) atletik adalah cabang olahraga tertua sejak dahulu hingga 

sekarang, karena gerakan dalam atletik seperti jalan, lari, lompat dan lempar 

adalah gerakan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.  
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Berdasarkan pendapat di atas, atletik adalah memiliki sebuah unsur 

gerak dasar yang dibutuhkan semua cabang olahraga dan menjadi inti semua 

cabang olahraga. Adapun unsur-unsur yang ada dalam atletik mencakup jalan, 

lari, lompat dan lempar. 

4. Lari merupakan sebuah langkah dipercepat sehingga pada waktu berlari 

terdapat kecenderungan badan melayang, dan pada saat lari kedua kaki tidak 

menyentuh tanah, namun satu kaki tetap menyentuh tanah. Djumidar 

(2003:52). Sedangkan menurut Soegito (1993:7) lari adalah gerakan  maju  ke  

depan agar  dapat  mencapai  tujuan  (finish) secepat-cepatnya dan dengan 

waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, lari adalah gerakan maju ke depan dari 

seluruh tubuh, dan mengalami kecenderungan badan melayang di udara. Lari 

merupakan gerakan maju ke depan yang dilakukan oleh pelari agar dapat 

mencapai tujuan (finish) secepat mungkin atau dalam waktu sesingkat-

singkatnya. 

5. Penelitian dan Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan sebuah produk, dan menguji keefektifan metode tersebut. 

Sugiyono (2009: 297). Sedangkan menurut Soenarto (2008) penelitian dan 

pengembangan memiliki tujuan menghasilkan dan mengembangkan desain, 

materi pembelajaran, media, strategi pembelajaran, dan sebagainya.  

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian dan pengembangan adalah 

suatu penerapan dalam langkah-langkah tertentu. Selain itu, digunakan untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah 

ada. 


