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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan manusia 

yang berkualitas, karena pendidikan adalah usaha yang terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan 

negara (UU RI NO. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1). Menurut Sukintaka (2004:17), 

mengatakan bahwa “pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

pendidikan total, yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan 

kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat, dengan 

wahana aktivitas  jasmani”. Program pendidikan jasmani harus dapat 

membangkitkan motivasi untuk mencapai pola hidup sehat, toleransi, dan selain 

itu memperkenalkan kenikmatan jasmani dari kegiatan berolahraga. Selain 

merupakan bagian integral dari pendidikan total, pendidikan jasmani merupakan 

bentuk pendidikan gerak untuk kualitas kehidupan manusia.  

Pendidikan gerak perlu menjadi referensi dalam penyelenggaraan 

pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani di sekolah bukanlah hanya sekedar 

mendidik melalui aktivitas jasmani, akan tetapi proses pembelajaran pendidikan 

jasmani juga dijadikan sebagai salah satu media untuk memecahkan masalah 

gerak. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang baik harus mampu 
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meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan 

tersebut akan membuat anak mampu memahami suatu keterampilan yang 

dipelajari sehingga seluruh gerakannya lebih bermakna. Dalam melaksanakan 

pendidikan ini diperlukan suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh ilmu dan 

keterampilan yaitu sekolah. Sekolah memiliki sistem kurikulum yang dijadikan 

pedoman agar tujuan pembelajaran lebih terarah . 

Di dalam Kurikulum 2013, pembelajaran tematik merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata 

pelajaran dalam berbagai tema. Menurut Abdul Majid (2014:80), menyatakan 

bahwa “pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(Integrated instruktion) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan 

otentik”. Pembelajaran dengan pendekatan tematik ini mencakup kompetensi 

mata pelajaran yaitu: PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni 

Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

Sedangkan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti tidak termasuk 

mata pelajaran dalam tematik.  

Pembelajaran berbagai aktivitas di dalam PJOK pada satuan pendidikan 

SD diarahkan untuk mencapai kompetensi dalam penyempurnaan dan pemantapan 

pola gerak dasar, pengembangan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat pada 

kelas rendah (kelas I-III) melalui berbagai permainan sederhana dan tradisional, 

aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, aktivitas air, dan materi kesehatan, 

sedangkan pada kelas tinggi (kelas IV-VI) pengembangan pola gerak dasar 
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menuju kesiapan gerak spesifik, pengembangan kebugaran jasmani serta pola 

hidup sehat melalui permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, beladiri, 

senam, gerak berirama, aktivitas air, dan materi kesehatan. Cabang PJOK beladiri 

ada untuk meningkatkan kebugaran jasmani juga untuk menjaga diri dalam 

kehidupan sehari – hari. Terutama untuk siswa sekolah dasar yang masih rentan 

adanya kejahatan. Beladiri juga ditekankan pada pembelajaran yang dibutuhkan 

siswa dan perkembangannya semasa di sekolah dasar.  

Salah satu cabang beladiri yang ada di indonesia yaitu bela diri pencak 

silat dan asli lahir dari negara Indonesia. Pencak silat hadir dari berbagai 

perguruan dan berbagai daerah yang tersebar di seluruh nusantara. Menurut 

Nalapraya dalam Suryo Ediono (2013:349), “Pencak silat pada hakikatnya adalah 

suatu budi daya bangsa lndonesia yang telah dikembangkan secara turun-temurun 

sehingga mencapai bentuknya yang sekarang”. Pencak silat merupakan cara 

membela diri yang sesuai dengan kondisi alam sekitar yang telah berkembang 

pada zaman pra sejarah  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 25 

Oktober 2017 di SDN Tegalgondo, sekolah ini belum ada guru mata pelajaran di 

bidang PJOK. Sehingga, pada saat pembelajaran PJOK guru kelas yang 

membimbing siswa-siswa SDN Tegalgondo untuk  melaksanakan pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tersebut. Dari hasil wawancara 

tersebut kepala sekolah juga menyampaikan bahwa siswa tidak mempelajari 

materi pencak silat karena guru kurang menguasai materi tersebut. serta tidak ada 

ekstrakulikuler pencaksilat di SDN Tegalgondo.   
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Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 25 Oktober 2017 di SDN 

Tegalgondo, peserta didik juga kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran 

PJOK. Hal ini ditunjukkan respon siswa yang cenderung pasif dalam 

pembelajaran PJOK. Pada pembelajaran PJOK materi pencak silat juga tidak 

diberikan kepada siswa karena guru kelas tidak menguasai materi tersebut. 

Berbeda lagi dengan SDN Punten 2 Batu berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru PJOK pada saat proses magang 2 berlangsung guru  tidak berani 

memberikan materi pencak silat. Guru penjas menyampaikan bahwa guru tidak 

bisa menyampaikan karena tidak menguasai materi pencak silat.  Kemudian 

dalam mempelajari materi pencak silat juga sangat dibutuhkan kondisi fisik yang 

prima. Karakteristik pencaksilat yang unik membutuhkan kemampuan fisik yang 

unik pula.  Dari hasil wawancara tersebut peneliti mencoba mencari jalan keluar 

dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. 

Materi akan dikemas dengan menggunakan media audio visual menjadi rangkaian 

gerak dasar pencak silat yang aman, menarik, dan tidak berat sehingga gerakan ini 

mampu dilakukan oleh guru dan siswa dengan ringan, senang, menarik, 

menantang dan merangsang untuk berfikir.  

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses 

belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi psikologi siswa. Oleh sebab itu 

secara nyata media membantu dan mempermudah proses belajar mengajar karena 

dapat digunakan secara tepat, sehingga hasil pembelajaran akan lebih optimal. 

Pemanfaatan senam gerak dasar pencak silat oleh guru dimaksudkan untuk 

membangkitkan semangat dan minat siswa dalam mempelajari pencak silat, selain 
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itu senam gerak dasar pencak silat membantu guru dalam menyampaikan materi 

pencak silat. Senam gerak dasar pencak silat  ini juga dapat menarik minat dan 

perhatian siswa, sehingga siswa lebih memahami gerak-gerak dasar pencak silat 

dengan lebih bermakna.  

Menurut uraian permasalahan yang ada dalam latar belakang, peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian pengembangan dengan judul 

“Pengembangan Gerak Dasar Senam Pencak Silat untuk Sekolah Dasar.” 

Pengembangan gerak dasar senam pencak silat untuk sekolah dasar  juga 

diperkuat oleh penelitian relevan yang dilakukan oleh Irwan Rinaldi pada tahun 

2011 dengan judul “Penelitian Irwan Rilandi (2007) yang berjudul 

“Pengembangan Compact Disc Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Materi Pencak Silat Bagi Siswa 

SMA”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat validasi compact disc 

pembelajaran interaktif mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

berdasarkan ahli media, materi dan guru adalah valid dan layak, uji coba video 

pada kategori sangat layak sebesar 16,67% dan kategori layak sebesar 83,33%.”. 

Hasil penelitian pengembangan ini berupa produk media pembelajaran dengan 

data validasi dari ahli materi “sangat baik” dengan skor 4,3. Menurut ahli media 

adalah “sangat baik” dengan rerata skor 4,27. Sedangkan penilaian siswa secara 

keseluruhan adalah “baik” 36 dengan rerata skor setiap aspek adalah; pada aspek 

tampilan memiliki rerata , aspek isi atau materi memiliki rerata skor 3,9, dan 

aspek pembelajaran memiliki rerata skor 3,5. Kesimpulan secara keseluruhan 

penilaian siswa adalah 3,8 termasuk kriteria baik. Pengembangan media 

pembelajaran sangatlah penting untuk menarik minat peserta didik serta dapat 
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mempermudah guru untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. 

Pengembangan gerak dasar senam pencak silat untuk sekolah dasar dapat 

dijadikan alternatif untuk membantu siswa dalam menguasai teknik gerak dasar 

pencak silat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan gerak dasar senam pencak silat untuk sekolah 

dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mengembangkan gerak dasar senam pencak silat untuk sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk media pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan dalam bentuk CD (compact disk) yang diharapkan dalam penelitian 

pengembangan ini memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a) Konstruk: 

1. Produk yang dihasilkan berbentuk CD (compact disk). 

2. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai 

rencana pembelajaran dan sebagai bahan ajar untuk peserta didik sekolah 

dasar. 

3. Produk ini berisi materi tentang pengembangan gerak dasar pencak silat yang 

dikemas dalam bentuk senam untuk peserta didik sekolah dasar. 

b) Konten : 

1. Didalam produk ini memuat 12 gerak dasar pencak silat yang digabungkan 

dengan gerak senam pada umumnya. 
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2. Gerakan senam yang akan diciptakan memiliki 3 tahap inti diantaranya : 

pemanasan, inti, pendinginan. 

3. Pada halaman awal terdapat logo Universitas Muhammadiyah Malang. 

4. Pada halaman kedua adanya nama pembuat senam. 

5. Halaman ketiga adanya sambutan dari pembuat senam. 

6. Pada gerakan pemanasan, diawali dengan sikap berdiri tegak, kemudian 

gerakan jogging, dan gerakan pemanasan yang di mulai dari kepala hingga 

kaki seperti pada gerakan senam semestinya. 

7. Pada gerakan inti terdapat gerakan katak melempar tubuh 1, rajawali 

membuka sayap, rajawali mengibas sayap, lembu, tandukan naga,belitan 

tangkai mawar, dan ikan terbang menerjang sarang. 

8. Pada gerakan pendinginan terdapat gerakan bunga mawar mekar 1, bunga 

mawar layu tertiup angin, serta kombinasi gerakan penutup pada senam. 

E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

untuk jenjang sekolah dasar adalah permainan dan olahraga meliputi: olahraga 

tradisional, permainan. eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-

lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola 

basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta 

aktivitas lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada 

tanggal 25 Oktober 2017 di SDN Tegalgondo, sekolah ini belum ada guru mata 

pelajaran di bidang PJOK. Sehingga, pada saat pembelajaran PJOK guru kelas 

yang membimbing siswa-siswa SDN Tegalgondo untuk  melaksanakan 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tersebut. Dari hasil 
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wawancara tersebut kepala sekolah juga menyampaikan bahwa siswa tidak 

mempelajari materi pencak silat karena guru kurang menguasai materi tersebut. 

serta tidak ada ekstrakulikuler pencaksilat di SDN Tegalgondo. Hasil 

pengembangan media ini diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran yang 

menarik serta mempermudah guru dalam penyampaian materi khususnya materi 

gerak dasar pencak silat. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan gerak dasar senam pencak silat untuk sekolah dasar ini 

didasarkan karena beberapa asumsi : 

1. Materi pencak silat dapat disampaikan kepada anak usia sekolah dasar dengan 

begitu tuntutan dari kompetensi dasar dapat terpenuhi.  

2. Memudahkan guru menyampaikan materi pencak silat. 

Selain asumsi yang dipaparkan diatas pengembangan media ini juga 

memiliki keterbatasan :  

1. Media ini dibatasi pada pembelajaran PJOK pada anak usia sekolah dasar. 

2. Materi mencangkup gerak dasar pencak silat dan senam. 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis dan 

terencana untuk untuk menghasilkan perubahan tertentu pada peserta didik. 

2. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran wajib di 

sekolah termasuk sekolah dasar, karena pendidikan jasmani masuk dalam 

kurikulum. Tujuan pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan jasmani, 
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mental, emosi, dan sosial anak menjadi baik, dengan aktivitas jasmani sebagai 

wahananya. 

3. Senam Irama / Senam Ritmik 

Senam irama merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa 

seni atau rasa keindahan atau untuk membina dan meningkatkan rasa gerak. 

Secara prinsip antara senam irama dengan senam biasa tidak ada perbedaanya. 

Hanya saja pada senam irama ditambahkan irama (ritme). Tekanan yang harus 

diberikan pada senam irama adalah irama, kelentukan tubuh, dan kontinuitas. 

4. Gerak Dasar 

Gerak dasar dapat diartikan sebagai gerak pengulangan yang dilakukan terus 

menerus dari kebiasaan serta menjadikannya sebagai dasar dari pengalaman 

yang dibagi menjadi tiga pola atau kategori, yaitu gerak lokomotor, gerak non-

lokomotor dan gerak manipulatif. 

5. Pencak Silat 

Suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali, yang 

mempunyai empat aspek sebagai satu kesatuan yaitu aspek mental spiritual, 

aspek beladiri, aspek olahraga, aspek seni budaya. 

6. Media Audio Visual 

Media atau alat bantu yang dapat digunakan melalui indra pendengaran dan 

indra penglihatan. Media ini mengandung sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, kreativitas, dan inovatif siswa tetapi menuntut kemampuan 

daya dengar dan menyimak siswa. 
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7. Karakteristik Anak Sekolah Dasar (SD)

Karakteristik anak sekolah dasar adalah cenderung bermain. Oleh karena 

itu, didalam pembelajaran seorang guru hendaknya harus mampu memberikan 

variasi pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 




