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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul dalam pendidikan, salah satunya melalui 

pengembangan kurikulum. 

Menurut BSNP (2007: 3), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum yang berlaku di sekolah dasar 

perlu disempurnakan secara terus-menerus sejalan dengan dinamika 

perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya. Penyusunan KTSP berpedoman pada standar isi dan standar 

kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh 

BSNP.  

Salah satu mata pelajaran yang harus terus dikembangkan adalah 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes). Mata Pelajaran 

Penjasorkes di dalam kerangka dasar kurikulum menurut Peraturan 
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Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 

6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, 

kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas 5 kelompok, yakni mata pelajaran Penjasorkes termasuk kelompok yang 

ke-5. Cakupannya kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 

pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta 

membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat. Dalam strutur 

kurikulum SD/MI/SDLB memuat 10 mata pelajaran, muatan local, dan 

pengembangan diri. Mata pelajaran Penjasorkes termasuk nomor urut ke-9 

pada Struktur Kurikulum SD/MI/SDLB. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran 

pratik dan 1 jam pelajaran teori per-minggu, tiap jam pelajaran 35 menit. 

Materi mata pelajaran Penjasorkes SD meliputi: pengalaman 

mempraktikkan keterampilan dasar permainan dan olahraga; aktivitas 

pengembangan; uji diri/senam; aktivitas ritmik; akuatik (aktivitas air); dan 

pendidikan luar kelas (out door) disajikan untuk membantu peserta didik agar 

memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan 

gerakan secara aman, efisien dan efektif. Dalam proses pembelajaran 

mengacu kepada Silabus yang memuat: standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/bahan/alat. Selain mengacu kepada silabus setiap akan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran guru membuat persiapan mengajar 

dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di 

dalamnya memuat: mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran; materi pembelajaran; metode 
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pembelajaran; langkah-langkah kegiatan pembelajaran; sumber belajar; dan 

penilaian (BNSP, 2007: 22). Di dalam KTSP mata pelajaran Penjasorkes di 

SD memiliki tujuan yang harus dicapai. Sesuai dengan implementasi KTSP 

dan ruang lingkup mata pelajaran Penjasorkes, maka guru harus mampu 

mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menguasai seluruh materi 

yang diajarkan dan dalam proses penyampaian materi pembelajaran harus 

disesuaikan dengan karakteristik tiap peserta didik.  

Materi senam merupakan salah satu materi pelajaran yang sangat 

penting hal tersebut tertuang dalam ruang lingkup pendidikan jasmani di 

KTSP. Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan-gerakan 

merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani, seperti kekuatan 

dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Sedangkan dalam pendidikan 

istilah senam sering disebut senam kependidikan. Senam kependidikan adalah 

istilah yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran senam yang sasaran 

utamanya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kependidikan. Dalam 

senam kependidikan, anak belajar pada tingkatannya masing-masing, untuk 

mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam menerapkan konsep 

gerak. Tetapi dalam bentuk senam kependidikan, guru memerintahkan siswa 

untuk melakukan rangkaian gerakan secara beruntut dan hasilnya biasanya 

semua berhasil, produk gerakan adalah nama-nama gerakan dalam senam 

lantai (misalnya hand stand, roll, back roll, kop stand dsb). Disamping 

berbeda dalam hal gaya mengajar, senam kependidikan lebih menitikberatkan 

tujuan pembelajarannya, pada pengembangan kualitas fisik dan pola gerak 
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yang menjadi dasar untuk menguasai keterampilan senam. Hal tersebut 

dikarenakan tujuan dari pelajaran senam di sekolah diantaranya menambah 

pengetahuan dan pengertian siswa  tentang  faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perkembangan dan kondisi, serta menambah kelentukan, kekuatan, 

daya tahan, keterampilan, dan efisiensi gerak. Namun dalam kenyataannya 

dalam proses pembelajaran senam, khususnya materi guling belakang masih 

terdapat banyak kendala yang dihadapai. Hal tersebut berdampak pada tujuan 

pembelajaran yang belum sepenuhnya tercapai.  

SD Negeri Cledok merupakan sekolah dasar yang terletak di Desa 

Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data dari 

perangkat desa, Desa Cledok terdapat 4 dukuh dengan luas desa adalah 4 km2 

yang terdiri dari 14 RT dan 2 RW. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa 

Cledok adalah 326 dan rata-rata warga desa Cledok merupakan petani. Hal 

tersebut berdasarkan data desa bahwa dari 1304 jiwa, sebanyak 925 jiwa 

sebagai petani, 50 jiwa pedagang, 3 jiwa sebagai PNS, dan sebanyak 326 

belum bekerja atau pengganguran. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

penghasilan dari masyarakat Cledok tergolong menengah ke bawah. 

Walaupun demikian, masyarakat Cledok memiliki motivasi dan semangat 

yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih baik.  

Selama ini di SD Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo, peserta didik kelas V masih banyak mengalami kesalahan saat 

melakukan guling belakang. Saat ditanya guru, peserta didik takut pusing saat 

melakukan guling belakang, karena pada saat melakukan guling belakang 

dagu tidak ditempelkan pada dada. Serta peserta didik saat melakukan guling 
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belakang posisi tangan sebagai tumpuan badan kurang kuat, sehingga posisi 

jatuh badan ada yang keluar dari matras atau tidak jatuh sesuai dengan jalur 

yang ditentukan. Selain itu, penguasaan guling belakang yang kurang baik 

tersebut mempengaruhi hasil belajar guling belakang peserta didik kelas V. 

Pada kenyataannya di SD Negeri Cledok banyak siswa yang menunjukkan 

tidak dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil 

observasi serta penilaian terhadap 24 siswa yang dinyatakan tuntas pada 

materi guling depan sebesar 54.17% (terlampir), sementara  kriteria  

ketuntasan  minimal  (KKM)  yang  harus  dicapai  siswa  pada materi guling 

depan adalah 70. 

Hal lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan sarana 

pembelajaran senam lantai yang masih kurang memadai, dikarenakan guru 

hanya menggunakan matras yang ada dan kurang layak digunakan untuk 

mendukung proses pembelajaran guling belakang, sehingga pada saat 

mempraktikkan gerakan guling belakang dimatras banyak yang pundak atau 

bahkan kepala sakit. Dikarenakan SD Negeri Cledok yang terletak di daerah 

terpencil dan kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kebutuhan 

penjasorkes masih jauh dari standar. Selain itu, semua bantuan pendidikan 

semua hanya disalurkan ke sekolah yang lebih maju atau yang berprestasi. 

Hal tersebut berdampak terhadap kurang lengkapnya sarana penjasorkes dan 

kebutuhan sarana pembelajaran yang memadai untuk peserta didik atau media 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, khususnya mata 

pelajaran penjasorkes. 
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Peran guru sangatlah penting dalam mendidik semua peserta didik, 

untuk dapat menunjang proses pembelajaran yang optimual diperlukan suatu 

metode atau model pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dan 

berpikir kreatif. Selama ini guru belum menggunakan variasi metode atau 

model pembelajaran yang menarik, guru hanya menggunakan metode 

ekspositori atau metode demontrasi. Dimana peserta didik hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru dan kemudian mempraktiknya. Selain itu, 

guru juga mencoba menggunakan model pengajaran langsung (komando), 

dimana peserta didik mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan 

dasar senam secara selangkah demi selangkah melalui panduan guru, 

sehingga pembelajaran menjadi monoton dan kurang menyenangkan. Hal 

tersebut dikarenakan pengetahuan guru mengenai teori belajar masih kurang, 

sehingga pada waktu proses pembelajaran guling belakang terasa 

menjenuhkan dan membosankan, serta berdampak pada hasil belajar peserta 

didik yang kurang meningkat sesuai KKM.  

Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap peserta 

didik tidaklah mudah, apalagi materi Penjasorkes yang hampir keseluruhan 

dilakukan dengan praktek. Dalam menyampaikan materi praktek guru harus 

sejelas mungkin memberikan petunjuk terhadap peserta didik, agar peserta 

didik tidak salah bertindak yang akhirnya berakibat cedera terhadap peserta 

didik. Disamping penyampaian informasi terhadap peserta didik tentang 

materi yang akan dilatihkan juga guru bila perlu memberikan contoh yang 

menarik agar peserta didik tertarik dan berani malakukannya, disamping itu 

pula guru dapat memberikan contoh model dari peserta didik yang dapat 
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melakukan gerakan latihan dengan baik dan dapat dilakukan dengan 

berkelompok, karena peserta didik dapat saling membantu antar teman. Salah 

satu model pembelajaran berkelompok adalah model pembelajaran kooperatif 

(Cooperatif Learning).  

Menurut Trianto (2010: 56), pembelajaran kooperatif muncul dari 

konsep bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Model 

pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. 

Ada unsur-usur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan 

pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur 

model kooperatif dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola 

kelas dengan lebih efektif. Harapanya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil pembelajaran guling 

belakang peserta didik kelas V di SD Negeri Cedok. Selain itu, model 

kooperatif belum pernah digunakan dalam pembelajaran guling belakang di 

SD Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, karena selama 

ini guru hanya menggunakan metode ekspositori.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian di SD Negeri 

Cedok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo pada kelas V untuk 

mencari dan mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 

Apabila kesulitan  belajar  peserta didik  tidak  segera  diatasi,  maka  bukan  

tidak mungkin akan menghambat pula pada pencapaian tujuan instruksional 

(pembelajaran), sehingga pencapaian ketuntasan belajar secara klasikal yang  

dipersyaratkan tidak dapat tercapai sesuai dengan prinsip belajar tuntas  
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(mastery  learning). Oleh sebab itu, analisis untuk mengetahui kesulitan 

belajar peserta didik dalam memahami konsep gerak perlu dilakukan oleh 

pihak pendidik (guru) selaku ujung tombak langsung dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Letak, jenis dan faktor-faktor penyebab kesulitan 

peserta didik perlu diketahui sedini mungkin untuk dicari alternatif 

pemecahannya, dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya 

peningkatan pembelajaran guling belakang melalui model koopertatif pada 

peserta didik kelas V di SD Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo”. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dan menghindari  

kesulitan  belajar yang berkelanjutan dan terbawa sampai pada jenjang yang 

lebih tinggi. Serta dengan adanya inovasi pembelajaran yang dilakukan 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar tiap peserta didik dan 

menjadikan pembelajaran lebih efektif. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagia berikut: 

1. Peserta didik kelas V masih banyak mengalami kesalahan saat 

melakukan guling belakang. 

2. Penguasaan guling belakang yang kurang baik mempengaruhi hasil 

belajar guling belakang peserta didik kelas V. 

3. Keterbatasan sarana pembelajaran senam lantai. Berdampak siswa takut  

dalam melakukan gerakan. 

4. Guru belum menggunakan variasi metode atau model pembelajaran yang 

menarik. 
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5. Belum digunakan model kooperatif dalam pembelajaran guling belakang 

kelas V di SD Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah dikemukakan di atas, maka agar dapat lebih mendalami didalam 

pengkajian permasalahan yang timbul maka dibatasi, pada upaya 

meningkatan pembelajaran guling belakang melalui model kooperatif pada 

peserta didik kelas V di SD Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,  permasalahan yang akan  dikaji  

dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana upaya meningkatan pembelajaran 

guling belakang melalui model kooperatif pada peserta didik kelas V di SD 

Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Untuk meningkatan pembelajaran guling belakang melalui model kooperatif 

pada peserta didik kelas V di SD Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro 

Kabupaten Wonosobo”. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan 

teori pembelajaran senam pada umumnya dan penggunaan model 

cooperatif learning dalam pembelajaran guling belakang pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, 

khususnya bagi guru, peserta didik, sekolah dan peneliti yang lain.  

a. Bagi guru, penelitian ini dapat mengetahui kekurangan dan 

kelemahan diri pada saat mengajar, khususnya senam guling 

belakang yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki diri.  

b. Bagi peserta didik, diharapkan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran guling belakang dan serius dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam hal guling belakang. Penelitian ini juga memberikan 

sebuah pendekatan pembelajaran baru dalam pembelajaran guling 

belakang di SD Negeri Cledok Kecamatan Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo. 

d. Bagi peneliti yang lain, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk 

penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya. 


