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Latar Belakang
Pembelajaran pendidikan jasmani menjadi suatu proses yang amat penting dalam keseluruhan tahap pendidikan yang ada di sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran penjas, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik, permainan dan olahraga, nilai-nilai (sportifitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain) serta pembiasaan pola hidup sehat. Dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif dalam mempelajari suatu gerak yang nantinya akan dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan suatu keterampilan dalam olahraga tertentu. Aktivitas gerak yang harus dilakukan siswa dalam pendidikan jasmani sangat bervariasi, antara lain yang tercantum dalam ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani di KTSP 2006 (Samsudin, 2008: 141), yaitu: 
	permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, atletik, bela diri, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan manipulatif serta aktivitas lainnya.

aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya.
	Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya
	Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas lainnya.
	Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air,  dan renang serta aktivitas lainnya. 
	Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung.
	Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari- hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur  waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. 
Pendidikan jasmani menjadi salah satu mata pelajaran favorit bagi anak-anak sekolah dasar. Hal itu tidak terlepas dari luasnya ruang lingkup penjas dan aktivitas-aktivitas yang terkandung di dalamnya. Aktivitas permainan seperti permaianan bola besar, bola kecil, dan permaianan net adalah yang paling digemari anak-anak pada umumnya. Pendekatan melalui permainan yang diterapkan pada sebagian besar aktivitas penjas, membuat anak-anak dengan sukarela melakukannya, karena pada dasarnya masa anak-anak adalah masa bermain. Bahkan olahraga altetik, senam, renang, dll yang terkesan sangat mengandalkan teknik dalam pelaksanaannya bisa dikemas dalam bentuk permainan saat pembelajaran penjas. 
Semua kegiatan dalam ruang lingkup pendidikan jamani harus bisa dilaksanakan dengan baik oleh guru penjas. Seorang guru penjas diharapkan bisa membuat suasana yang menyenangkan saat pembelajaran dan mampu menciptakan suasana yang aman serta nyaman. Tercapainya tujuan pembelajaran tentunya merupakan sasaran utama yang harus diraih, namun faktor keselamatan siswa adalah hal yang harus paling diutamakan. Faktor keamanan menjadi salah satu kunci penting guna menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif. 
Pendidikan jasmani harusnya bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan kecemasan dalam diri siswa akan resiko cedera yang akan dialami. Namun memang tak bisa dipungkiri bahwa dalam penjas banyak sekali aktivitas yang berpotensi mendatangkan cedera. Sebagai contoh, salah olahraga yang paling digemari anak laki-laki dan sering menimbulkan cedera adalah permainan sepak bola. Cedera kaki yang sering terjadi disebabkan karena olahraga ini sering melibatkan kontak fisik antar pemain saat memperebutkan bola. Contoh lainnya adalah senam ketangkasan yang banyak memanfaatkan kelentukan otot dan sendi tubuh, akan menimbulkan cedera jika tidak melakukan stretching dengan benar. Pada permainan bola voli, tangan sering mengalami cedera jika perkenaan bola pada tangan tidak tepat atau tidak melakukan gerakan yang benar. Serta masih banyak lagi aktivitas dalam pendidikan jasmani yang nantinya bisa menimbulkan resiko cedera pada diri siswa.
Setiap kegiatan mempunyai resiko. Resiko tersebut jika dibiarkan saja akan menjadi sebuah bahaya yang nantinya akan menimbulkan suatu kecelakaan/ cedera. Semua jenis kegiatan yang dilakukan sehari-hari, baik yang mempunyai intensitas gerak rendah maupun tinggi mempunyai potensi bahaya, termasuk pendidikan jasmani. Potensi kecelakaan/ cedera akan lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan yang banyak melakukan aktivitas fisik seperti pendidikan jasmani yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas dan gerak olahraga. Kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani memang mampunyai resiko yang cukup besar terhadap keselamatan siswa. Namun bukan berarti pendidikan jasmani harus ditiadakan karena semua resiko tersebut. Pendidikan jasmani bagi anak mempunyai banyak manfaat (Agus Mahendra: 2003), antara lain: memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya,menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, merupakan proses pendidikan yang serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Mengingat faedah yang disumbangkan pendidikan jasmani bagi perkembangan anak, baiknya semua resiko yang timbul karena aktivitas penjas bisa diminimalisir dengan berbagai upaya.
Guru penjas sebagai pemeran utama dalam usaha mendidik dan melatih keterampilan olahraga pada siswa diharapkan mampu meminimalisir resiko tersebut. Pengetahuan guru tentang konsep pendidikan keselamatan serta prinsip pencegahan dan perawatan cedera yang dimiliki, baik yang diperoleh selama proses pendidikan menjadi guru maupun yang diperoleh secara otodidak, diharapkan dapat diterapkan dengan baik saat menjadi guru penjas di sekolah dasar. Penerapan yang dimaksud di sini bukan sekedar teori yang diungkapkan, namun juga berupa realisasi tindakan-tindakan guna mencegah terjadinya cedera saat proses pembelajaran pendidikan jasmani. Tindakan pencegahan cedera yang dilakukan guru penjas secara otomatis akan meminimalisir potensi siswa untuk mengalami cedera saat pembelajaran berlangsung. Dengan minimalnya potensi cedera diharapkan proses pembelajaran pendidikan jasmani bisa berjalan dengan efektif sehingga tujuan dari penjas itu sendiri bisa tercapai dengan hasil yang memuaskan. 
Dari pengamatan yang telah dilakukan, beberapa guru pendidikan jasmani yang ada di Kecamatan Godean masih belum menerapkan upaya pencegahan cedera dengan maksimal. Beberapa guru kadang masih membiarkan siswanya memakai sepatu yang kurang sesuai untuk aktivitas olahraga, bahkan membiarkan siswa tidak memakai sepatu saat pembelajaran di lapangan berlangsung. Padahal pemakaian sepatu yang sesuai saat pembelajaran (kecuali pembelajaran tertentu seperti senam ketangkasan, renang, dan lain-lain) sangatlah penting guna melindungi jari-jari dan telapak kaki dari cedera. Ada juga guru yang melaksanakan pembelajaran hanya di tepi lapangan, padahal kontur tanah di area itu justru tidak rata dan banyak lubang. Hal ini akan menimbulkan resiko cedera karena anak-anak melakukan segala aktivitas di area tersebut saat pembelajaran berlangsung. Beberapa masalah tersebut menggambarkan bahwa beberapa guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Godean masih belum menerapkan upaya pencegahan cedera dengan maksimal.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah yaitu:
	Beberapa guru kadang masih membiarkan siswanya memakai sepatu yang kurang sesuai untuk aktivitas olahraga, bahkan membiarkan siswa tidak memakai sepatu saat pembelajaran di lapangan berlangsung.
	Beberapa guru melaksanakan pembelajaran hanya di tepi lapangan, padahal kontur tanah di area itu justru tidak rata dan banyak lubang.
	Belum diketahui seberapa besar upaya pencegahan cedera yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di SD Negeri se-Kecamatan Godean.

 Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, agar dalam pembahasan tidak menyimpang jauh maka perlu dibatasi pada permasalahan seberapa besar upaya pencegahan cedera yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Godean.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka dapat ditarik rumusan masalah “Seberapa besar upaya pencegahan cedera yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Godean ?”
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar guru-guru pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Godean melakukan upaya pencegahan cedera di sekolah yang mereka ampu.
Manfaat Penelitian
Teoritis
Dapat memberi gambaran tentang seberapa besar upaya pencegahan cedera yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Godean.
	 Praktis

	Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat dalam mendapatkan pengalaman penelitian mengenai  upaya pencegahan cedera yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Godean.
	Bagi guru pendidikan jasmani, penelitian ini dapat memberi masukan agar dapat mengoptimalkan upaya pencegahan cedera guna meminimalisir resiko terjadinya cedera pada siswa.



