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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Magang III Terintegrasi dengan Matakuliah Praktik Lapangan 

Terbimbing( PLT ) mempunyai kegiatan yang terkait dengan pembelajaran 

maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Magang III 

Terintegrasi dengan Matakuliah PLT diharapkan dapat memberikan pengalaman 

belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas 

wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam 

bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan 

kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan khususnya pada Bab V Pasal 26 Ayat 4 yang berbunyi “Standar 

kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, 

memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat 

bagi kemanusiaan”. Selanjutnya ditegaskan pula pada Bab VI Pasal 28 Ayat 1 

yang berbunyi “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Magang III terintegrasi dengan 

matakuliah PLT juga mengacu pada Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 

Tahun 2005, khususnya yang berkenaan dengan empat kompetensi guru, yaitu: 
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kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. 

Pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan ditetapkan sebagai 

berikut: “Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan 

nasional dapat terwujud apabila proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan 

efisien. Pembelajaran merupakan proses utama yang diselenggarakan dalam 

kehidupan sekolah, kegiatan pembelajaran melibatkan komponen guru, siswa, 

metode, lingkungan, media, sarana dan prasarana pembelajaran yang saling terkait 

antara satu dengan lainnya Suprihatiningrum (2013: 73). 

Pendidikan Jasmani (penjas) menurut Lutan (2002: 14) merupakan bagian 

dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pembelajaran penjas merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang 

mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Melalui aktivitas jasmani anak memperoleh berbagai macam pengalaman yang 

berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, dan 

keterampilan. Tujuan umum penjas juga selaras dengan tujuan umum pendidikan. 

Penjas merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya, aktivitas 

jasmani dan olahraga hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan pada umumnya. 



3 

 

Pada lingkungan sekolah pendidik biasanya disebut dengan guru. Guru 

mengajar dengan maksud agar terjadi proses pembelajaran. Pendidik atau guru 

sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu 

mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu 

menghasilkan peserta didik yang berkompetensi tinggi, dan mampu menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidik menurut Siswoyo, dkk (2013: 

120), pendidik merupakan sosok yang memiliki kedudukan yang sangat penting 

bagi pengembangan segenap potensi peserta didik. Guru menjadi orang yang 

sangat menentukan dalam perancangan dan penyiapan proses pendidikan dan 

pembelajaran di kelas, sangat menentukan dalam pengaturan kelas dan 

pengendalian siswa, serta dalam penilaian hasil pendidikan dan pembelajaran 

yang dicapai oleh siswa. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen menyebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada pasal 10 undang-

undang tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Faktanya pada saat peneliti melaksanakan praktik pengalaman 

lapangan(PPL) yang sekarang berganti menjadi Magang III Terintegrasi 

Matakuliah Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SD Negeri 2 Wates 

Kulonprogo Yogyakarta pada tahun ajaran 2016/2017, proses pelaksanaan 
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pembelajaran penjas belum berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa 

masalah. Banyak permasalahan terjadi dalam proses pembelajaran penjas di SD 

Negeri 2 Wates Kulonprogo Yogyakarta yang meliputi dalam perencanaan 

pembelajaran penjas, pelaksanaan pembelajaran penjas, dan penilaian hasil 

pembelajran penjas. Guru penjas SD Negeri 2 Wates Kulonprogo Yogyakarta 

selaku menjadi guru pembimbing mahasiswa praktik lapangan terbimbing tidak 

memperbarui silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Efek dari tidak 

diperbaruinya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran ini mengakibatkan 

pelaksanaan pembelajaran penjas tidak berjalan dengan efektif dan efisien. 

Pelaksanaan pembelajaran tidak diawali dengan pemanasan yang baik dan benar. 

Metode pembelajaran penjas yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung 

tidak bervariasi sehingga membuat proses pembelajaran penjas berjalan secara 

monoton dan cenderung membosankan. Pada saat pembelajaran penjas berakhir 

belum ada evaluasi pembelajaran, pembelajaran penjas ditutup hanya dengan 

pedinginan dan berdoa saja. 

Masalah-masalah di atas merupakan faktor-faktor penyebab proses 

pelaksanaan pembelajaran penjas di SD Negeri 2 Wates Kulonprogo Yogyakarta 

belum berjalan dengan baik. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada saat 

pembelajaran penjas di SD Negeri 2 Wates Kulonprogo Yogyakarta, peneliti ingin 

mengetahui apakah masalah-masalah diatas yang dialami oleh peneliti apakah 

juga terjadi di sekolah dasar lainnya. Peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa 

baik persepsi mahasiswa Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) prodi PGSD Penjas 
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terhadap proses pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo 

tahun ajaran 2017/2018. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran penjas. 

2. Pelaksanaan pembelajaran penjas. 

3. Penilaian hasil pembelajaran penjas. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar lebih fokus dalam melaksanakan penelitian, maka dilakukan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan proses pembelajaran penjas yang meliputi: 1. Perencanaan 

pembelajaran penjas, 2. Pelaksanaan pembelajaran penjas, dan 3. Penilaian hasil 

pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 

2017/2018. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Seberapa baik 

persepsi mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas terhadap proses pembelajaran penjas 

di Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018?”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik persepsi 

mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas terhadap proses pembelajaran penjas di 

Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis: 

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teori pembelajaran khususnya dalam proses pembelajaran penjas di sekolah 

dasar serta pelaksanaannya. 

2. Manfaat secara praktis: 

a. Bagi Lembaga 

Penelitian ini akan memberikan informasi bagi lembaga mengenai 

proses pembelajaran penjas di sekolah dasar. Informasi tersebut 

diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi terhadap kinerja guru penjas di 

sekolah dasar. 

b. Bagi Guru Penjas 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru penjas sekolah 

dasar untuk mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran penjas di 

sekolah dasar. 
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c. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi tentang proses pembelajaran penjas di 

sekolah dasar. Sehingga dapat menjadi bahan acuan atau dasar penelitian 

lanjutan mengenai proses pembelajaran penjas sekolah dasar. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

masyarakat tentang proses pembelajaran penjas di sekolah dasar. 


