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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian belajar gerak tidak terlepas dari belajar pada umumnya. Belajar 

gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau 

perasaan dan aktifitas fisik. Belajar yang menekankan pada berfikir disebut 

kognitif, yang menekankan pada aktifitas emosi atau perasaan disebut afektif 

yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotorik. 

Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik masing-masing yang bisa 

dilihat dari materi yang dipelajarinya, proses pembelajarannya, kondisinya 

interaksi dan hasil dari proses pembelajarannya. Di dalam pelajaran pendidikan 

jasmani yang dipelajari adalah pola gerak ketrampilan tubuh yang proses 

pembelajarannya meliputi pengamatan gerak ketrampilan tubuh yang benar sesuai 

dengan anatomi tubuh.  

Di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru diharapkan bisa 

mengembangkan kreatifitasnya optimal mungkin. Guru seyogyanya 

menghidupkan proses pembelajaran agar mendapatkan hasil yang optimal. 

Namun guru juga harus mengetahui karakteristik dari siswa yang diajarnya. 

Menurut Sugiyanto (2003: 39) di dalam melakukan aktifitas jasmani dan kegiatan 

fisik ada dua aspek pokok di dalamnya. Aspek yang pertama untuk meningkatkan 

fisik sedang aspek yang kedua untuk meningkatkan kwalitas gerak. Untuk 

meningkatkan kwalitas fisik, kegiatan yang diperlukan mengacu pada prinsip-
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prinsip latihan fisik (Physical Triming) sedangkan untuk meningkatkan kwalitas 

gerak mengacu pada prinsip-prinsip belajar gerak (Motor Learning). 

Di dalam pembelajaran pendidikan jasmani arah yang di tuju 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sama halnya dengan pembelajaran 

kekuatan dan kelincahan harusnya juga bisa meningkatkan kebugaran siswa 

menjadi lebih baik. Dengan tingkat kebugaran yang baik maka siswa dapat 

melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan lancar. 

Pada pembelajaran kekuatan dan kelincahan guru bisa mendesain kegiatan 

agar siswa aktif mengikuti pembelajaran. Dengan interaksi yang aktif dan dinamis 

dalam pembelajaran olahraga maka tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 

karena disini seorang guru harus bisa memodifikasi dan berkreasi menciptakan 

gerakan-gerakan yang mendukung kekuatan dan kelincahan. Dengan modifikasi 

gerakan-gerakan dalam pembelajaran kekuatan dan kelincahan siswa akan 

termotivasi untuk melakukan gerakan secara aktif meskipun waktu pembelajaran 

sudah habis, siswa masih belum mau berhenti untuk melakukan aktifitas 

pembelajaran. Keadaan ini bisa terjadi bila guru mampu mengembangkan 

kreatifitasnya dengan memodifikasi pembelajaran gerak yang menyenangkan. 

Guru harus bisa membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga siswa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Bila suasana itu 

bisa tercipta nantinya akan terjadi pembelajaran yang aktif dan tidak ada 

diskriminasi. Semua siswa melakukan perintah dan instruksi guru dan siswa yang 

berprestasi akan mengajari temannya yang belum mampu. Hasil dari suasana 
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yang menyenangkan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak psikologis 

pada siswa, seperti rasa gembira, percaya diri dan bertanggung jawab. 

Untuk meningkatkan proses pembelajaran salah satu yang seharusnya 

dilakukan seorang guru adalah membangkitkan perhatian siswa terhadap jalannya 

pembelajaran. Guru diharapkan bisa melakukan pengelolaan kelas dengan baik, 

dengan memberikan perhatian pada seluruh siswa. Siswa akan merasa senang bila 

mendapat perhatian dari gurunya, salah satunya dengan melakukan pujian 

terhadap siswa ang melakukan gerakan baik dan benar. 

Keterbatasan sarana dan prasarana hendaknya tidak dibuat masalah dalam 

pembelajaran. Sarana dan prasarana bisa dimodifikasi oleh seorang guru, jadi 

tidak perlu dengan yang standar. Kreatifitas untuk mengembangkan sarana dan 

prasarana adalah harapan yang harus diwujudkan oleh guru pendidikan jasmani. 

Apabila semua guru pendidikan jasmani bisa mengembangkan dan memodifikasi 

sarana dan prasarana yang seadanya maka pembelajaran akan dapat berjalan 

dengan lancar. 

Dari uraian di atas yang berupa harapan tentang jalannya pembelajaran 

pendidikan jasmani ternyata di lapangan tidaklah demikian. Biasanya siswa tidak 

menyenangi keterangan yang berbelit-belit. Siswa SD Kelas V lebih senang dan 

gembira bila pembelajaran olahraga dapat menyalurkan hasrat gerak siswa. 

Kurangnya kreatifitas guru dalam menciptakan gerakan-gerakan yang menarik 

siswa sering terjadi. Pemahaman dan ketrampilan dalam mengkombinasikan 

metode, media dan strategi pembelajaran sangatlah kurang dipahami oleh guru 

olahraga. Menurut Beny A Pribadi (2009: 185) hasil studi menunjukkan bahwa 
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proses pembelajaran akan berlangsung efektif jika siswa berada dalam situasi 

emosi yang positif dengan kata lain suasana hati sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam menyerap pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari. 

Selama ini kenyataan di lapangan pendidikan jasmani di sekolah hanya 

dipandang sebagai pelengkap saja dari sekian banyak mata pelajaran yang ada. 

Dalam penyajian-penyajian pendidikan jasmani terkesan asal-asalan, monoton, 

tidak terencana dan terprogram bahkan membosankan sehingga indikator 

keberhasilan pembelajaran hanya 40 % saja dari 80 % yang diharapkan. Guru 

tidak bisa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, sehingga siswa yang 

mengikuti pembelajaran merasa kecewa, karena tidak menarik materinya. Dengan 

kenyataan itu maka hasrat gerak dari siswa tidak bisa terpenuhi karena guru 

kurang bisa mengerti yang diinginkan oleh siswanya. Kalau sudah terjadi situasi 

yang demikian tentunya tujuan dari pembelajaran tidak tercapai. 

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru pendidikan jasmani demi 

lancarnya pembelajaran. Guru tahu dan sadar akan kemampuannya 

mengembangkan metode pembelajaran, tetapi kebanyakan mereka tidak 

melakukannya, sehingga ketika guru menyampaikan materi pembelajaran 

kekuatan dan kelincahan pada siswa maka reaksi yang pertama adalah berupa 

ucapan “Capek pak, Tidak bisa pak, Malas pak”. Guru pendidikan jasmani tidak 

bisa membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan kesannya 

pembelajaran berjalan secara tegang, harus mendengar perintah dari guru dan 

melaksanakannya. Disini terjadi keterpaksaan dalam melaksanakan pembelajaran, 
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sehingga pembelajaran tidak bisa optimal. Keadaan demikian membuat tujuan 

dari proses pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai. 

Di lapangan banyak terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh seorang 

guru, sehingga motivasi siswa untuk melaksanakan pembelajaran gerak tidak 

optimal. Salah satu diskriminasi yang dilakukan adalah adanya perhatian kepada 

siswa, mereka yang kurang mendapat perhatian biasanya asal-asalan dalam 

melakukan kegiatan, bahkan ada yang hanya duduk di pinggir lapangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang guru tidak terlepas dari 

adanya sarana dan prasarana. Tapi ironisnya masalah sarana dan prasarana inilah 

yang sering digunakan sebagai alasan kendala pembelajaran. Guru tidak bisa 

memodifikasi alat pembelajaran yang ada di lingkungannya. Sekolah Dasar 

Negeri Banaran 1 adalah sekolah yang mempunyai karakteristik lingkungan yang 

berprestasi dalam cabang sepakbola. Bahkan setiap jam pembelajaran olahraga 

pasti siswanya meminta pelajaran sepakbola dan kasti. 

Berdasarkan uraian diatas ada kesenjangan yang sangat nyata. Melihat hal 

itu maka peneliti melakukan “Penelitian Tindakan Kelas” untuk mengatasi proses 

pembelajaran yang tidak optimal hasilnya. Harapan peneliti nantinya dengan 

penelitian tindakan kelas ini dapat menhilangkan kesenjangan yang ada. Adapun 

penelitian ini adalah pembelajaran melalui bermain yang berjudul “Upaya 

peningkatan pembelajaran kekuatan dan kelincahan melalui bermain pada siswa 

Kelas V Sekolah Dasar Negeri Banaran 1 Grabag, Magelang” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil 

kesimpulan tentang identifikasi masalahnya, sebagai berikut : 

1. Siswa kurang motivasi dalam pembelajaran kekuatan dan kelincahan. 

2. Siswa kurang perhatian terhadap proses pembelajaran kekuatan dan 

kelincahan. 

3. Siswa kurang saling kerjasama dalam pelaksanaan pembelajaran kekuatan dan 

kelincahan. 

4. Sarana dan prasarana olahraga yang masih terbatas 

5. Pembelajaran melalui bermain pada siswa Kelas V SD Negeri Banaran 1, 

Grabag, Magelang belum pernah dicoba 

C. Batasan Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas 

maka peneliti menuliskan batasan masalah sebagai berikut  “ Upaya Peningkatan 

Proses Pembelajaran Kekuatan dan Kelincahan Melalui Bermain Ditekankan 

Kekuatan Otot Tungkai dan Kecepatan Mengubah Arah Tungkai Serta Suasana 

Kelas yang Meliputi Kerjasama, Tanggungjawab dan Kejujuran Pada Siswa Kelas 

V SD Negeri Banaran 1 Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang”. 

D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang ada maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut “Seberapa besar bermain dapat 

meningkatkan proses pembelajaran kekuatan dan kelincahan pada siswa Kelas V 

SD Negeri Banaran 1, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Dengan penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah untuk 

meningkatkan proses pembelajaran kekuatan dan kelincahan melalui bermain 

pada siswa Kelas V SD Negeri Banaran 1 Grabag Kabupaten Magelang. 

 
F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan efektifitas pembelajaran pendidikan jasmani pada 

sekolah dasar 

b. Untuk mengembangkan wawasan bagi guru pendidikan jasmani dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Menanamkan pengetahuan tentang belajar kekuatan dan kelincahan pada 

siswa Kelas V SD Negeri Banaran 1, Grabag, Magelang 

b. Menjadi masukan bagi guru pendidikan jasmani untuk selalu 

mengembangkan kreatifitas dalam pembelajaran di sekolah dasar.                          

c. Memberikan wacana baru bagi sekolah dasar negeri Banaran 1 untuk 

dikembangkan dan disempurnakan dalam penggunaan metode 

pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga selanjutnya.  


