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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan. Bertujuan mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan social, penelaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek 

pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan hidup yang bersih.  

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan diajarkan disekolah 

memiliki peran yang sangat penting yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang dilakukan secara 

sistematis.  

Menurut Bandi Utama (2012:2) pendidikan merupakan usaha sadar 

untuk mempengaruhi siswa agar mampu mengembangkan dan 

mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki siswa agar mampu 

menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Potensi yang ada dalam diri setiap 

siswa ada yang positif da nada juga yang negatif. Potensi mana yang 

berkembang tergantung dari stimulasi atau lingkungan yang 

mempengaruhinya.  

Menurut Williams dalam Bandi Utama (2012:2), menyatakan 

pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya 

dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan ingin dicapai. Adapun salah satu 
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tujuan dari pendidikan jasmani ialah untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan gerak dasar pada diri siswa. SK Mendikbud 413/U 

menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian yang intergral dari 

pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan 

individu secara organic, neuoromusculer, intelektual, dan emosional.  

Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (PJOK) pada 

dasarnya sama dengan pendidikan pada umumnya, karena pendidikan 

jasmani merupakan bagian intergral dari pendidikan yang diwujudkan 

melalui  aktivitas fisik atau kegiatan jasmani yang berfungsi sebagai alat 

atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani.  

Atletik merupakan aktivitas jasmani yang kompetitif / dapat di adu, 

meliputi beberapa lomba yang terpisah berdasarkan kemampuan gerak 

dasar manusia seperti : berjalan, berlari, melompat, dan melempar, (PASI, 

1993 : 1 ). Selain itu dalam kejuaraan atletik teerdapat nomor-nomor yang 

diperlombakan, diantaranya : nomor jalan, nomor lari, nomor lompat dan 

nomor lempar. Tolak peluru adalah olahraga dengan menolakkan peluru 

(alat bundar seperti bola yang terbuat dari besi, atau kuningan) (PASI, 

2003 : 6).  Tolak peluru adalah salah satu cabang atletik dalam nomor 

lempar. Atlet tolak peluru menolakkan bola besi yang berat sejauh 

mungkin. Peluru ini merupakan peralatan utama dalam olahraga ini. 

Bentuknya bulat seperti bola dan terbuat dari besi. Berat peluru 

disesuaikan dengan penggunaannya, antara lain : untuk senior puta = 7,257 

kg, untuk senior putri = 4 kg, untuk junior putra = 5 kg, dan untuk junior 

putri = 3 kg. 
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Disekolah dasar masih banyak peserta didik yang belum cukup 

bisa melakukan aktivitas menolak peluru, sebagian besar siswa melakukan 

aktivitas melempar bukan aktivitas menolak. Pemahaman itu merupakan 

salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman belajar atletik tolak 

peluru pada diri siswa. Adapun faktor penyebab dari rendahnya 

pemahaman belajar atletik tolak peluru yaitu keterbatasan media 

pembelajaran yang digunakan.  

Dalam  proses pembelajaran atletik di sekolah dasar Ngenep 05 

Karangploso, terdapat adanya kendala dalam penggunaan  media 

pembelajaran hal ini pula yang menyebabkan rendahnya perolehan nilai 

tolak peluru yang masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), 

adapun KKM yang telah di harapkan 75. Adapun kendala-kendala yang 

dialami siswa dalam proses pembelajaran tolak peluru diantaranya: 

1. Media kurang sesuai dengan kebutuhan siswa 

2. Siswa masih banyak yang kurang percaya diri dalam melakukan 

gerakan menolak peluru terutama pada siswa putri. 

3. Kebanyakan siswa melakukan gerakan melempar bukan menolak.  

 Dari data yang diperoleh peneliti bahwa anak yang nilainya sesuai 

KKM mencapai sebanyak 35% sedangkan yang 65% belum mencapai 

KKM. Di Sekolah  dasar negeri Ngenep 05 biasanya menggunakan media 

bola takraw. Dimana bola takraw disini dijadikan sebagai peluru dalam 

aktivitas tolak peluru. Namun dalam  melakukan aktivitas belajar tolak 

peluru masih banyak siswa yang belum cukup bisa membedakan aktivitas 

menolak dan aktivitas melempar, sehingga hasilnya siswa lebih banyak 
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melakukan aktivitas melempar bukan aktivitas menolak sehingga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain itu karena ukuran dan bentuk 

dari bola takraw sendiri yang membuat siswa kesulitan untuk memegang 

bola takraw karena memiliki banyak lubang-lubang selain itu juga bola 

takraw  kurang memiliki berat yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam 

melakukan aktivitas menolak peluru sehingga cukup banyak siswa yang 

meremehkan media tersebut dan kurang bersunguh-sunguh dalam 

melakukan aktivitas menolak peluru.  

Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran atletik tolak peluru 

yaitu lapangan, sarana dan prasarana sekolah, serta media pembelajarana 

yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran penjaskes di sekolah dasar , media pembelajaran memiliki 

peran yang sangatlah penting untuk menunjang terjadinya proses 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Karena 

melalui media siswa dapat mengalami secara langsung aktivitas-aktivitas 

pembelajaran PJOK sehingga membuat siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran itu sendiri. Kesesuain media pembelajaran juga dibutuhkan 

agar dapat memanupulasi media pembelajaran Penjasorkes yang 

sesungguhnya. 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Lilik Novita Prasetyanti 

(2013) di SDN 2 Wadas Kabupaten Kendal  pada siswa kelas V dengan 

judul “ peningkatan hasil belajar tolak peluru melalui modifikasi 

permainan bola berekor pada siswa kelas V SDN Wadas Kabupaten 

Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media bola 
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berekor dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil pada siklus I 75,58%  siswa mencapai ketuntasan belajar dan 

siklus II 88,83% siswa mencapai ketuntasan belajar. Persamaan pada 

penelitian ini yaitu menggunakan media bola plastik , dan yang 

membedakan yaitu pada pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu 

ekor bola di letakkan didaerah depan tidak dibagian sisi belakang bola 

sehinnga menyerupai gurita jika ditokalan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peniliti 

bermaksud memecahkan permasalahan dengan menggunakan media bola 

gurita dengan menggunakan penelitian tindak kelas (PTK) dengan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Media bola Gurita  untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Tolak Peluru Siswa Kelas V SDN Ngenep 5 

Karangploso  Malang “.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana penerapan media bola gurita untuk meningkatkan 

kemempuan menolak peluru siswa kelas V Sdn Ngenep 5 Karangploso 

Malang ? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar tolak peluru dengan 

menggunakan media bola gurita pada siswa kelas V Sdn Ngenep 5 

Karangploso Malang ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah  
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1. Untuk mengetahui penerapan media bola gurita untuk meningkatkan 

kemampuan menolak peluru di kelas V SDN Ngenep 05 Karangplosos 

Malang. 

2. Untuk mengetahui kemampuan menolak peluru melalui media bola 

gurita untuk siswa kelas V SDN Ngenep 05 Karangploso Malang.  

D. Hipotesis Tindakan  

Dengan menggunakan media bola gurita maka kemapuan menolak 

peluru siswa kelas V SDN Ngenep 05 Karangploso Malang akan 

meningkat. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat tindakan kelas ini adalah diharapkan mampu memberikan 

manfaat dari berbagai pihak, antara lain : 

1. Secara Teori  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi kepentingan 

pengajar di lembaga pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan 

upaya meningkatkan hasil belajar tolak peluru siswa Sekolah Dasar. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan dan 

pengelolaan pembelajaran tolak peluru di dalam lembaga pendidikan. 

Dengan dilakukan penelitian ini, Seorang guru Pendidikan Jasmani di 

Sekolah Dasar dapat mengetahui potensi siswa dengan melalui 

penerapan media  pembelajaran ini dan memudahkan guru maupun 

siswa dalam pembelajaran tolak peluru di Sekolah Dasar. 
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F. Defenisi Operasional 

1. Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan  

Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan diajarkan disekolah 

memiliki oeran yang sangat penting yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik terlibat seara langsung dalam berbagai pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang 

dilakukan seara sistematis 

2. Atletik Tolak Peluru 

Tolak peluru merupakan salah satu nomor lempar dalam cabang 

olahraga atletik, peluru merupakan peralatan utama dalam olahraga ini 

dan memiliki karakteristik berbeda dari nomor lempar lain yaitu peluru 

di tolakkan bukan di lemparkan.  

3. Media bola gurita  

Media Bola gurita merupakan benda tiruan yang berbentuk 

bulat menyerupai bola dan diberikan pita dibagian depannya 

sehinnga menyerupai gurita yang nantinya akan dijadikan alat / 

peluru untuk melakukan  tolakan.   

 


