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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan 

manusia sebagai kebutuhan untuk mewujudkan suasana belajar di dalam proses 

pembelajaran dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia. Menurut 

(UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003)  “Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”. 

Tujuan pendidikan yaitu memberikan arahan kepada kegiatan pendidikan dan 

sebagai sesuatu yang hendak dicapai oleh segenap kegitan pendidikan 

(Tirtarahardja 2008). Tercapainya tujuan pendidikan, tidak terlepas dari adanya 

perencanaan suatu kelas dengan pembelajaran yang efektif agar siswa dapat 

mengembangkan kompetensinya.  

Terciptanya pembelajaran yang efektif, tergantung pada pengelolaan 

kelas yang dilakukan oleh seorang pendidik. Pengelolaan kelas merupakan 

serangkaian usaha tindakan seorang guru dalam rangka menciptakan kondisi 

kelas agar pembelajaran di kelas dapat berjalan sesuai dengan tujuan (Surjana 

2004). Pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan efisien.  

Cara menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien yaitu : 

mengatur waktu pembelajaran, membuat review materi, mengembangkan 
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materi pembelajaran, membuat kesimpulan materi pembelajaran, memilih 

sumber belajar, dan yang terakhir adalah menggunakan media pembelajaran 

(Haryono 2015). Media pembelajaran merupakan suatu sarana atau alat yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak 

lainnya (Malik 2013). Media pembelajaran merupakan alat bantu yang 

digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk 

menyampaikan pesan sehingga dapat memudahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Melalui penggunaan media pembelajaran di kelas, peserta didik dapat 

termotivasi, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memaksimalkan seluruh 

indera peserta didik, dan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna 

(Fadhli 2015). Media pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran karena mampu menjadi sarana untuk menyampaikan gagasan 

atau materi kepada penerimanya. Hal inilah yang menjadi alasan terdapat 

banyak pengembangan media yang mengembangkan media pembelajaran 

dalam rangka upaya pencapaian kompetensi peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Namun karena keterbatasan media pembelajaran di tiap-tiap sekolah, 

banyak guru yang enggan menggunakan media sebagai sarana penyampaian 

materi dalam proses pembelajarannya. Padahal penggunaan media 

pembelajaran sangat besar pengaruhnya dalam pemberian pemahaman siswa, 

khususnya dalam pembelajaran penjas orkes. Sehingga pembelajaran penjas 

orkes di sekolah seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Hal ini ditunjukan dengan masih banyaknya peserta didik yang kesulitan dalam 
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memahami konsep  gerak dasar dalam materi penjas orkes, khususnya dalam 

materi gerak dasar lempar lembing. Lempar lembing merupakan salah satu 

nomor lempar dalam nomor atletik pada cabang olahraga (Leo Rizky 2013). 

Hasil wawancara dengan salah satu guru penjas orkes pada salah satu 

sekolah di kabupaten Malang, khususnya SDN Tulusrejo 2 Malang, 

mengatakan bahwa di sekolah tersebut tidak terdapat media lembing satupun, 

guru penjas orkes juga tidak mengganti atau memodifikasi penggunaan media 

lembing, beliau mengatakan bahwa materi lempar lembing belum disampaikan.  

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 November 2017 

dengan menggunakan angket terhadap satu kelas atau sebanyak 33 siswa 

menyatakan 63% diantaranya mengaku bahwa mereka tidak pernah melakukan 

gerak dasar lempar lembing. Bahkan menurut hasil observasi terhadap siswa 

kelas V SDN Tulusrejo 2 Malang,  51% diantaranya menyatakan bahwa tidak 

tahu apa itu lempar lembing. Sehingga ini menjadi hal yang sangat serius untuk 

dibenahi lagi.  

 Hasil observasi peneliti terhadap lingkungan sekolah dapat diketahui 

bahwa lahan atau lapangan di SDN tersebut juga tidak memadai untuk 

melakukan kegiatan gerak dasar lempar lembing karena lapangan maupun 

halaman sekolah kecil, sempit, dan menggunakan pavling block, sehingga 

pembelajaran materi lempar lembing tidak dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya. 

Hasil observasi tersebut menjadi bukti bahwa tidak semua sekolah 

memiliki media lembing sebagai sarana pembelajaran penjas orkes di sekolah 

dasar. Selain itu, tidak semua sekolah pula memiliki lahan atau lapangan yang 
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luas sebagai tempat melakukan aktivitas lempar lembing, media lembing yang 

terbuat dari bambu atau fiber dan bisa dikatakan dapat membahayakan siswa 

pada usia sekolah dasar di lahan yang minim tersebut juga tidak luput  dapat 

dikatakan menjadi suatu masalah bahwa perlunya ada modifikasi dan 

pengembangan untuk mengganti  media lembing di sekolah dasar.   

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar 

perlu dibenahi lagi agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Salah 

satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru  yaitu dengan mengadakan 

pengembangan media pembelajaran, dimana fungsi dari media yang 

dikembangkan sama dengan media yang sebenarnya.  

Meninjau dari uraian permasalahan di atas, maka mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian di sekolah tentang “Pengembangan Media Roket 

sebagai Sarana Pembelajaran Gerak Dasar Lempar Lembing pada 

Pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dipecahkan untuk permasalahan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Roket sebagai Sarana Lempar 

Lembing pada Pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar” yaitu:  

1. Bagaimana Pengembangan Media Roket sebagai Sarana Pembelajaran 

Gerak Dasar Lempar Lembing pada Pembelajaran Penjas di Sekolah 

Dasar?. 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Meninjau dari adanya permasalahan-permasalahan di atas, membuat 

penulis merumuskan beberapa tujuan untuk memenuhi tujuan dalam 
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pengembangan media roket sebagai sarana pembelajaran gerak dasar lempar 

lembing yaitu: 

1. Menjelaskan Pengembangan Media Roket sebagai Sarana Pembelajaran 

Gerak Dasar Lempar Lembing pada Pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa media 

pembelajaran lempar lembing berbentuk roket. Media lempar lembing yang 

dibuat berbentuk roket diharapkan mampu menarik minat dan motivasi belajar 

siswa. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan terdiri dari dua bagian, 

yaitu: 

1. Konten/ isi  

Media pembelajaran roket digunakan sebagai sarana pembelajaran 

gerak dasar lempar lembing, nomor-nomor atletik khususnya nomor 

lempar, materi lempar lembing  dengan kompetensi dasar di kelas V 

Semester 2 yaitu 6.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang 

dimodifikasi, serta nilai semangat, sportivitas, kerjasama, percaya diri dan 

kejujuran. 

2. Konstruk/ tampilan 

Media pembelajaran yang dihasilkan berbentuk roket terbuat dari 

bahan utama busa hati sehingga media lembing yang digunakan ringan, 

dan aman. Panjang total media roket 70 cm. Adapun bagian-bagian dari 

media roket yaitu: 45 cm pada bagian badan roket; 15 cm pada bagian 

ekor roket; 10 cm pada bagian ujung/kepala roket; dan 7 cm pada diameter 

roket. Media roket diberi warna menggunakan cat, untuk menarik minat 
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dan motivasi belajar siswa. Media roket dilengkapi dengan speaker 

rekaman audio di bagian dalam, sedangkan pada bagian permukaan sisi 

tengah roket terdapat tombol on dan off untuk menghidupkan dan 

mematikan rekaman audio pada roket. Rekaman audio berfungsi sebagai 

cara penggunaan dan aba-aba untuk melempar roket. 

Adapun gambar rancangan media roket dibuat sebagai berikut:  

 

Gambar 1.1 Rancangan Media Roket 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian ini dilakukan oleh penulis karena keterbatasan 

media di setiap sekolah dan tidak semua sekolah memiliki media lempar 

lembing sebagai sarana pembelajaran materi gerak dasar lempar lembing. 

Selain itu, tidak semua sekolah memiliki lahan atau lapangan luas sehingga 

dengan lahan yang minim penggunaan lembing cenderung menjadi berbahaya 

terhadap anak sekolah dasar. Meninjau dari adanya permasalahan tersebut, 

penulis memodifikasi media pembelajaran lempar lembing berupa media roket 
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sebagai sarana gerak dasar lempar lembing pada pembelajaran penjas di SDN 

Tulusrejo 2 Malang, khususnya pada siswa kelas V.  

Pentingnya penelitian dan pengembangan dijabarkan dalam beberapa 

manfaat berikut ini: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan keilmuan khususnya pada mata pelajaran penjas 

orkes di sekolah dasar 

b.  Untuk mengembangkan media pembelajaran, khususnya media roket. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa  

Diharapkan dengan adanya pengembangan dan modifikasi media 

roket sebagai sarana gerak dasar lempar lembing ini dapat membantu 

siswa dalam memahami teknik gerak dasar lempar lembing, dan 

membuat pembelajaran menjadi lebih berkesan, menyenangkan, dan 

tidak membosankan, sehingga pembelajaran menjadi efektif. 

b. Manfaat bagi guru 

Penelitian ini bermanfaat bagi guru untuk mengetahui 

keefektifitasan media roket sebagai sarana gerak dasar lempar lembing 

dalam pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar. 

c. Manfaat bagi sekolah 

SD Negeri Tulusrejo 2 akan mengambil manfaat bahwa dengan 

adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai masukan data dan 
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rujukan dalam pengambilan keputusan pada proses pembelajaran di 

masa yang akan datang. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Permasalahan yang terdapat di sekolah dasar cukup kompleks seperti 

keterbatasan media pembelajaran di setiap sekolah, dan kurangnya 

ketersediaan lapangan sehingga penggunaan media lembing yang dapat 

membahayakan siswa dengan lahan yang minim menjadi permasalahan 

penyelenggaraan penjas orkes di sekolah dasar.  

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Meninjau dari adanya uraian permasalahan di atas, diharapkan media 

roket dapat digunakan sebagai pengganti media lembing, agar siswa dapat 

menggunakan media roket sebagai sarana pembelajaran gerak dasar lempar 

lembing pada pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar. 

2.  Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media roket memiliki keterbatasan, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Media roket hanya dirancang untuk pembelajaran penjas orkes di 

sekolah dasar 

b. Media roket hanya membahas materi gerak dasar lempar lembing di 

sekolah dasar. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional yaitu  makna istilah yang akan dijelaskan sesuai 

dengan judul penelitian dan pengembangan. Definisi operasional penting untuk 

mengantisipasi adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam judul. 
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Adapun definisi operasional dengan judul penelitian “Pengembangan Media 

Roket Sebagai Sarana Pembelajaran Gerak Dasar Lempar Lembing pada 

Pembelajaran Penjas Di Sekolah Dasar” yaitu: 

1. Media Roket  : Media roket merupakan alat yang dirancang menyerupai 

roket, digunakan sebagai sarana penyampaikan pesan atau informasi  

untuk menjelaskan materi gerak dasar lempar lembing. 

2. Gerak Dasar : Gerak dasar merupakan  aktivitas yang dilakukan dalam 

pembelajaran jasmani secara dasar sebagai pengalaman awal.  

3. Lempar Lembing: Merupakan salah satu nomor atletik pada nomor lempar 

dalam pembelajaran penjas dengan menggunakan media lempar lembing 

sesuai dengan teknik yang telah ditentukan. 

Pendidikan Jasmani: Merupakan aktivitas jasmani yang dilakukan di jenjang 

sekolah dasar yang bertujuan agar tubuh menjadi sehat dan bugar. 


