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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas (2012:2)  

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memilik kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Setiap individu berhak menerima pendidikan 

secara baik, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk 

karakteristik setiap individu. 

Pendidikan di Sekolah Dasar memiliki beberapa mata pelajaran salah 

satunya adalah mata pelajaran pendidikan jasmani. Menurut Sukintaka (dalam 

Suherman 2018:8) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungan melalui aktivitas jasmani yang 

disusun secara sistematis untuk menuju indonesia yang seutuhnya..Pendidikan 

jasmani bertujuan untuk membentuk kepribadian individu, baik kognitif, efektif 

dan psikomotor.Menurut Rahayu (2016:19) menyatakan bawah pendidikan 

jasmani memiliki tujuan yaitu : (1) Meletakkan landasan karakter yang kuat 

melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, (2) Membangun landasan 

kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks 

kemajemukan budaya, etnis dan agama, (3) Menumbuhkan kemampuan berfikir 

kritis melalui tugas tugas pembelajaran Pendidikan Jasmani, (4) Mengembangkan 
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sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan 

demokratif melalui aktivitas jasmani, (5) Mengembangkan keterampilan gerak 

dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permaian dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, senam, attuvitas ritmik, akuatik(aktivitas air) dan Pendidikan luar 

kelas (Outdoor education), (6) Mengembangkan keterampilan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melalui aktivitas jasmani, (7) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga 

keselamatan diri sendiri dan orang lain, (8) Mengetahui dan memahami konsep 

aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan 

pola hidup sehat, (9) Mampu mengis waktu luang dengan aktivitas jasmani yang 

bersifat rekreatif. 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani guru dituntut untuk melakukan 

pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada siswa. Model yang 

berpusat kepada siswa menuntut siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran 

Pembelajaran yang menyenangkan tidak lepas dari pemilihan model pembelajaran 

yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran memiliki 

makna suatu obyek atau sistem yang menyatukan bagian-bagian khusus tertentu 

dari suatu obyek aslinya Hamalik (dalam Rahayu 2016:188). Selain itu model 

pembelajaran  Menurut Martono, dkk. (2015 : 71)  adalah seperangkat rencana 

atau pola yang dapat dipergunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran 

serta bimbingan aktivitas pembelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang 

melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Salah satu model yang berpusat 

kepada siswa yaitu model inkuiri. Oleh karena itu pemilihan model yang tepat 

dapat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan pembelajaran.  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal pada tanggal 7 

November 2018  yang dilakukan di SDN Kauman 2 Kota Malang. Menemukan 

sebuah kondisi yang tidak ideal, sehingga pada waktu pembelajaran mata 

pelajaran jasmani materi gerak dasar lokomotor, non lomokomotor, dan 

manipulatif. Sebagian besar peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan 

untuk melakukan gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif yang 

kurang baik. Siswa cenderung mempraktekkan tanpa mengetahui gerakan yang 

dilakukan. Selain itu guru pendidikan jasmani di SDN Kauman 2 cenderung 

menggunakan model pembelajaran gaya komando. Model pembelajaran gaya 

komando mengakibatkan pembelajaran kurang menarik bagi siswa dikarenakan 

semua keputusan dikontrol oleh guru. Siswa cenderung melakukan sesuatu yang 

diperintahkan oleh guru. Guru yang mengontrol semua kegiatan yang dilakukan 

siswa yang mengakibatnya partisipasi siswa menjadi rendah dalam mata pelajaran 

Penjaskes. Partisipasi siswa yang rendah dapat dilihat dari banyak siswa yang 

tidak mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani. Disaat pembelajaran siswa 

cenderung tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Pertisipasi yang rendah 

terlihat pada siswa kelas IV. Pada siswa kelas IV umumnya  perkembangan 

motorik siswa lebih halus dan lebih terkoordinasi. siswa kelas IV memiliki 

kemampuan memperlihatkan keterampilan dengan gerakan lebih cepat dan rumit 

layaknya orang dewasa. Mengembangkan gerak motorik siswa dianjurkan  

melakukan aktivitas permainan dan olahraga. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan  kelas IV  sebagai subjek penelitian . 

Pemilihan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara 

objektif, peneliti menentukan SDN Kauman 2 sebagai tempat penelitian karena 
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SDN Kauman 2 Kota Malang salah satu sekolah dasar favorit di Kota Malang. 

Sebagian guru yang mengajar di SDN Kauman 2 Kota Malang kebanyakan guru 

senior. Dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru senior cenderung lebih 

klasikal dimana guru yang berperan aktif  dalam proses pembelajaran, berbanding 

terbalik dengan proses pembelajaran dalam  kurikulum 2013 yang menuntut siswa 

cenderung lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator yang mengakibatkan 

pembelajaran kurang efektif. 

Hasil observasi diatas menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru belum dilaksanakan secara optimal dari aspek pemilihan model 

pembelajarannya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan suasana 

belajar yang menarik dan menyenangkan. Salah satu pembelajaran yang menarik 

dengan menggunakan model inkuiri berbasis permainan. Model inkuiri berbasis 

permainan tersebut akan menumbuhkan rasa semangat belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan tidak membutuhkan lahan yang luas dalam 

menerapkannya. Pengembangan model inkuiri berbasis permainan yang akan 

dikembangkan peneliti merupakan model pembelajaran yang fokus kepada 

penerapan yang berfokus kepada siswa  . Dalam mengembangkan model inkuiri 

berbasis permaian peneliti ingin siswa lebih aktif dengan sebuah permasalahan 

yang diberikan didalam sebuah permainan yang  mengkombinasikan materi gerak 

dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif.  

Pengembangan model inkuiri berbasis permainan yang dilakukan oleh 

peneliti relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya 

yaitu, Suryaningsih, Ni Made Ayu, dkk (2016) yang berjudul :”Implementasi 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis permainan dalam meningkatkan 
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kreatifitas anak usia dini”.  Peneliti terdahulu menggunakan inkuiri berbasis 

permainan untuk meningkatkan kreatifitas anak dengan memberikan masalah 

kepada anak. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih, Ni Made Ayu, dkk 

akan diimplementasikan untuk anak usia dini. Kesamaan yang dilakukan oleh 

Suryaningsih, Ni Made Ayu, dkk adalah menggunakan model inkuiri berbasis 

permainan. Hal yang membedakan adalah peneliti terdahulu berfokus pada 

kreatifitas anak sedangkan peneliti yang sekarang berfokus pada pengembangan 

model inkuiri berbasis permainan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut peneliti sekarang 

mengembangkan model inkuiri berbasis permaian pada materi gerak dasar 

lokomotor, non lokomotor dan manipulatif kelas IV. Pada penelitian tersebut 

diharapkan dapat membantu proses pembelajaran di Sekolah Dasar. Model yang 

dikembangkan diharapkan dapat mempermudah pemahaman siswa, dapat 

menambah semangat belajar siswa, dapat meningkatkan partisipasi siswa, dapat 

menjadi alternatif pemilihan model yang digunakan dalam proses pembelajaran, 

dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan dapat membantu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumumuskan 

masalah yaitu : 

  Bagaimana pengembangan model inkuiri berbasis permaian pada materi 

gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif untuk kelas IV sekolah  

 dasar? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Mengembangkan model inkuiri berbasis permaian pada materi gerak dasar  

lokomotor, non lokomotor dan manipulatif untuk kelas IV sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dimaksud adalah untuk memberi gambaran penuh 

tentang produk yang diharapkan. Adapun spesifikasi produk pengembangan gerak 

dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif berbasis permaianan yang 

diharapakan sebagai berikut : 

1. Konten Model Inkuiri Berbasis Permainan  

Pengembangan model inkuiri berabsis permainan mencantumkan 

Kompetensi Dasar yaitu: 3.2 Memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-

lokomotor, dan manipulative sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 

keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. 4.2 

Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulative 

sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan 

bola kecil sederhana dan atau tradisional 

2. Konstruk Model Inkuiri Berbasis Permainan  

Pengembangan model inkuiri berbasis permainan mencantumkan sintaks 

sebagai berikut: 

No Tahap Kegiatan 

1 Tahap 1 

(orientasi) 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

b. Setelah itu guru menjelaskan sedikit tentang materi yang akan 

di pelajari  

2 Tahap 2 

(Merumuskan  

Masalah) 

a. Guru memberikan sebuah permasalahan yang akan 

dipecahkan atau dijawab yaitu gerak dasar lokomotor, non-

lokomotor, dan manipulatif  dengan sebuah permaianan  

b. Guru menjelaskan tentang aturan permainan yang akan 

dimainkan  

3 Tahap 3 

(membuat 

hipotesis) 

a. Sebelum permainan dimulai siswa diperintahkan guru 

membuat sebuah hipotesis dari permasalah yang telah 

diberikan yaitu tentang gerak dasar lokomotor, non-



7 
 

 
 

No Tahap Kegiatan 

lokomotor, dan manipulatif 

3 Tahap 4 

(mengumpulkan 

data) 

a. Siswa mencari informasi, data dan fakta yang diperlukan untuk 

menjawab hipotesis.Untuk mencari sebuah informasi atau data 

guru mempersiapkan sebuah permainan yang didalamnya 

terdapat sebuah jawaban dari permasalahan yang diberikan.  

b. Petunjuk permainan : 

    (1) Diawali dengan pembagian kelompok,(2)kemudian siswa 

dibagi menjadi 2 tim, (3) permainan dimulai, siswa berlari 

mengambil bola yang ada dikotak,(4) berlari menuju 

keengklek dan melewati engklek,(5) memasukan bola yang 

telah diambil kedalam kotak yang terdapat didepan engklek,(6) 

setelah memasukkan bola berlari kebelakang menuju ketim 

kemudian anak  paling depan berlari dan melakukan 

permainan yang sama . 

c. Kemudian setelah 2 kelompok bermaian kelompok yang lain 

memperhatikan kelompok yang bermain  

5 Tahap 5 

(kesimpulan) 

a. Setelah siswa melakukan permainan siswa diperintahkan 

menjawab masalah yang diberikan 

b.  Kemudian mengumumkan pemenang dari permainan yang 

telah dimainkan  

c. Membuat kesimpulan dari jawaban dan permainan yang telah 

dilakukan  

6 Tahap 6 

(mengaplikasikan 

kesimpulan ) 

a. Mempraktikan  kesimpulan, siswa diminta memperagkan 

jawaban yang telah dijawab 

b. Setiap kelompok memperagakan jawaban atau kesimpulan 

tentang gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipultif  

c. Guru bersama siswa memperhatikan dan meng evaluasi 

kelompok yang sedang mengaplikasikan kesimpulan  

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan tentang model inkuiri berbasis permaian 

pada materi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif  penting 

dilakukan di SDN Kauman 2 Kota Malang. Dalam pembelajaran permaian yang 

digunakan khususnya pada materi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan 

manipulatif dirasa kurang bervariasi, sehingga membuat partisipasi siswa 

terhadap pembelajaran pendidikan jasmani menjadi rendah, kemudian peserta 

didik merasa bosan dan kurang tertarik dikarenakan pemeblajaran yang kurang 

menarik. Oleh karena itu dilakukan penelitian dan pengembangan berupa 

pemebelajaran gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif berbasis 

permaianan. Adapun manfaat dari pengembangan model inkuiri berbasis 

permainan adalah sebagai berikut : 
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 Bagi Peneliti  

Manfaat bagi peneliti yaitu membantu peneliti melaksanakan tugas akhir 

dalam upaya mendapatkan gelar sarjana. 

1. Bagi Sekolah 

Manfaat dari model inkuiri berbasis permainan ini dapat membantu mencapi 

tujuan pembelajaran dengan mudah, kemudian dapat menjadi acuan dalam 

menyusun kurikulum. mengatur materi pembelajaran. 

2. Bagi Guru  

   Manfaat dari model inkuiri berbasis permainan bagi guru membantu guru   

dalam proses pembelajaran khususnya gerak dasar locomotor, non lokomotor, 

dan manipulatif kemudian menjadi opsi pemilihan model dalam melakukan 

pembelajaran khususnya gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan 

manipulatif. 

3. Bagi Siswa 

Manfaat dari model inkuiri berbasis permainan bagi siswa , membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. 

4. Bagi Peneliti yang lain  

Manfaat dari model inkuiri berbasis permainan bagi peneliti yang lain ini bisa 

menjadi refrensi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan model 

pembelajaran berbasis permainan khususnya pada materi gerak dasar 

lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Dalam penelitian dan pengembangan tentang model pembelajaran gerak 

dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif  berbasis permainan ini, 

diasumsikan bahwa: 

a. Siswa kelas IV SDN Kauman 2 Kota Malang lebih tertarik pada pembelajaran 

gerak dasar lokomotor, non- lokomotor, dan manipulatif berbasis permainan. 

b. Sebagai referensi guru dalam memilih permaian dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Dengan menggunakan model inkuiri berbasis permainan membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan yang mengakibatkan meningkatnya 

partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. 

2. Keterbatasan Peneliti dan Pengembangan 

Keterbatasan produk pengembangan model inkuiri berbasis permainan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan pembelajaran ini hanya difokuskan untuk pembelajaran gerak 

dasar lokomoto, non-lokomotor, dan manipulatif. 

b. Produk yang dikembangkan untuk siswa kelas IV SDN Kauman 2 Kota 

Malang. 

c. Penelitian akan diuji cobakan pada 21 siswa kelasIV SDN Kauman  2 Kota 

Malang. 

 

 

 



10 
 

 
 

G. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam menyampaikan 

sebuah materi kepada peserta didik agar peserta didik dapat cepat memahami 

materi yang disampaikan.  

2. Model Inkuiri   

Model Inkuiri adalah model yang menekankan pada siswa untuk terlibat 

secara aktif dalam menyelesaikan suatu topik permasalahan. 

3. Permainan  

 Permainan adalah cara bermain yang dilakukan individu atau kelompok 

untuk mencapai sebuah tujuan permainan. 

4. Gerak dasar lokomotor  

Gerak dasar lokomotor adalah gerakan tubuh berpindah tempat dari tempat 

semula. 

5. Gerak Dasar Non Lokomotor 

Gerak dasar non lokomotor adalah gerakan badan tidak berpindah tempat dari 

tempat yang sebelumnya. 

6. Gerak Dasar Manipulatif  

Gerak dasar Manipulatif adalah  gerakan badan yang menggunakan berbagai 

alat. 


