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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses 

pendidikan secara keseluruhan adalah proses pendidikan melalui kegiatan fisik 

yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, 

neuromuskuler, interperatif, sosial, dan emosional. 

Syarifuddin (1993, hlm. 4) menyatakan bahwa: 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani, yang 

dirancang dan disusun secara sistematik, untuk merangsang pertumbuhan 

dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, 

kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang positif bagi 

setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Dalam menetapkan batasan Pendidikan Jasmani, harus pula 

dipertimbangkan kaitannya dengan permainan dan olahraga. Meskipun banyak 

yang menganggap bahwa tiada perbedaan antara ketiganya, kajian secara khusus 

menunjukkan ciri masing-masing meskipun saling melingkupi. Permainan jadi 

aktivitas bermain, terutama merupakan aktivitas kegembiraan. Bermain adalah 

jenis yang non-kompetitif, atau non-pertandingan dari kegembiraan gerak fisik, 

meskipun bermain tidak selalu harus fisikal. Bermain tidak perlu harus olahraga 

atau Pendidikan Jasmani, meskipun unsur-unsurnya dapat terlihat pada keduanya.  

Cholik dan Lutan (1996, hlm.14) menyatakan bahwa: 

Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha 

yang dapat mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina 

potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau 

anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, 

dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, 

kemenangan dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia 

Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan pancasila. 

Bermain, olahraga dan Pendidikan Jasmani semuanya mengandung bentuk 

gerak fisik, dan ketiganya dapat cocok dalam konteks pendidikan jika dipakai 

untuk tujuan pendidikan tertentu. Bermain dapat dipakai sebagai relaksasi dan 

kegembiraan, tanpa tujuan pendidikan, sama seperti olahraga yang dapat hidup 
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demi olahraga itu sendiri tanpa nilai pendidikan. Olahraga professional tidak 

memiliki tujuan pendidikan, namun ia tetap olahraga karena pelakunya tidak 

selalu harus amatir.  

Olahraga dan bermain dapat semata-mata untuk kesenangan, semata-mata 

untuk pendidikan, atau untuk kombinasi dari keduanya. Kesenangan atau 

kegembiraan tidak terpisahkan dari pendidikan, keduanya dapat dan harus 

disatukan.  

Menurut Sukintaka (1992, hlm. 11), hubungan permainan dan Pendidikan 

Jasmani adalah: 

Permainan merupakansalah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan 

jasmani. Oleh sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas dan 

tujuan yang sama dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani. Telah 

dibahas bahwa tujuan pendidikan jasmani ialah meningkatkan kualitas 

manusia, atau membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mempunyai 

sasaran keseluruhan aspek pribadi manusia.   

Permainan merupakan cabang olahraga yang kita gunakan sebagai alat 

dalam usaha pendidikan. Tiap kali kita menggunakan suatu alat pasti kita 

mengharapkan kegunaan alat itu dalam usaha kita untuk mencapai tujuan. Orang 

biasanya mengalahkan bermain adalah bergerak sambil bersenang-senang. Dalam 

pengertian permainan termasuk bergerak, jadi permainan selalu diiringi oleh 

gerakan. Bukan hanya gerakan jasmani saja, tetapi gerakan (getaran) jiwa juga.    

Menurut Ismail (2006, hlm. 6) berpendapat: 

“Permainan merupakan kesibukan yang ditentukan oleh sendiri, tidak ada 

unsur paksaan, desakan atau perintah, dan tidak mempunyai tujuan 

tertentu”. 

Dalam Sejarah, Yunani adalah bangsa pertama yang menyelenggarakan 

perlombaan Atletik. Hal ini dapat kita ketahui dari karya pujangga asal Yunani 

Purba bernama Homerus. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu "Athlos" 

artinya adalah Lomba. Pada waktu itu cabang olahraga atletik dikenal dengan 

pentahhlon atau panca lomba dan decathlon atau dasa lomba.Atletik merupakan 

cabang olahraga yang diperlombakan pada olimpiade pertama pada 776 SM. 

http://dodolanweb.blogspot.com/search/label/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiade
https://id.wikipedia.org/wiki/776_SM
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Atletik merupakan aktivitas jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan 

yang dinamis dan harmonis, yaitu jalam, lari, lompat,, dan lempar.  

Muhtar (2012, hlm. 1) berpendapat tentang atletik, yaitu : 

“Atletik berasal dari bahasa yunani dari kata athlon atau athlum yang 

artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan sedangkan 

orang yang melakukanya disebut althleta”. 

 

Atletik merupakan kegiatan manusia sehari-hari yang dapat dikembangkan 

menjadi kegiatan bermain atau olahraga yang diperlombakan, dalam bentuk jalan, 

lari, lempar, dan lompat. Karena atletik merupakan dasar bagi pembinaan 

olahraga, maka atletik sangat penting dan perlu diajarkan kepada anak-anak sejak 

usia dini. Tentu saja, pembelajaran atletik di Sekolah Dasar secara khusus 

disesuaikan dengan kemampuan para siswa.  

Lompat Jauh adalah suatu akivitas gerakan yang dilakukan di dalam 

lompatan untuk mencapai lompatan yang sejauh-sejauhnya. Bentuk gerakan 

lompat jauh adalah gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas dan ke depan 

dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara . 

Menurut pendapat Muhtar(2012, hlm. 52) : 

Lompat Jauh adalah bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas, 

ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di 

udara (melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan 

melakukan tolakan pada suatu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-

jauhnya. 

 

Teknik dalam melakukan lompat jauh terdiri dari awalan yang diikuti 

dengan gerakan tolakan lalu gerak melayang atau sikap badan di udara dan sikap 

mendarat. Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dalam lompat jauh, selain 

atlet itu harus memiliki kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan, 

dan koordinasi gerakan, juga harus memahami dan menguasai teknik untuk 

melakukan gerakan lompat jauh serta dapat melakukannya dengan cepat, tepat, 

luwes dan lancar. Untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar lompat jauh 

dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, penulis mencoba menerapkan 

permainan lompat hula hoop sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan 
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gerak dasar lompat jauh bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan 

Jasmani. 

Melompat dalam lompat jauh sebenarnya adalah perwujudan dari 

gabungan gerakan lari dan menolak. Jadi hasil lompatan akan besar jika larinya 

cepat dan tolakan yang dibuat pada balok tumpuan dilakukan dengan kuat. 

Lompat jauh yang benar perlu memperhatikan unsur-unsur awalan, tolakan, sikap 

badan di udara (melayang) dan mendarat. Oleh karena itu untuk dapat mencapai 

hasil lompatan yang baik, maka seorang atlet lompat jauh dituntut untuk 

melakukan suatu gerakan lari awalan dengan cepat dan langkah yang benar agar 

dapat bertolak dengan kuat pada balok tolakan.  

Untuk dapat memberikan dan menentukan suatu latihan fisik yang tepat, 

khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan pada lompat jauh, 

perlu diketahui komponen–komponen yang dapat memberikan sumbangan positif 

pada peningkatan hasil lompatan. Untuk itu perlu diketahui bagian-bagian otot 

pendukung dan pertimbangan secara antrometik. Lompat jauh merupakan gerakan 

gabungan dari awalan, tolakan, melayang dan mendarat. Gerakan-gerakan tersebut 

dilakukan secara kontinyu dan antara satu dengan yang lainnya saling menunjang 

sehingga penguasaan terhadap masing-masing gerakan menjadi sangat penting. 

Pengembangan gerak dasar lompat jauh tidak selalu dilaksanakan di lapangan 

lompat jauh yang sesungguhnya, tetapi dengan bantuan media juga bisa 

dilaksanakan, yang penting dalam kegiatan terdapat gerakan yang berorientasi 

pada gerak dasar lompat jauh, yaitu gerakan awalan, tolakan, melayang, dan 

mendarat.  

Agar pembelajaran Pendidikan Jasmani khususnya materi Gerak Dasar 

Lompat Jauh Gaya Jongkok dapat berhasil, maka harus diciptakan lingkungan 

yang kondusif diantaranya dengan cara memodifikasi alat dan menciptakan 

metode-metode pembelajaran yang menyenangkan.Dilihat dari karakteristik anak, 

dunia anak adalah dunia bermain.Siswa Sekolah Dasar yang masih tergolong 

anak-anak, bentuk aktivitasnya cenderung berupa permainan. Seperti pada saat 

jam istirahat mereka sangat antusias untuk melakukan bermacam-macam bentuk 

permainan. Tanpa disadari mereka sering bermain dengan melakukan gerakan-
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gerakan dasar dalam cabang olahraga khususnya gerak atletik terdiri dari gerakan-

gerakan yang dinamis dan harmonis, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. 

Berdasarkan observasi awal, yang dilakukan observer di Sekolah Dasar 

Negeri 2 Padabeunghar pada saat pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani 

dengan materi atletik nomor lompat jauh gaya jongkok, hampir semua siswa 

belum benar dalam melakukan gerakan dasar lompat jauh gaya jongkok, karena 

kebanyakan siswa belum memahami mengenai teknik lompat jauh gaya jongkok 

dan berbagai masalah di dalamnya yang menjadi masalah pokok bagi peneliti, 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi pembelajaran 

gerak dasar lompat jauh gaya jongkok, ternyata masih perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan.Permasalahan pada perencanaan yaitu perumusan indikator dan 

tujuan pembelajaran yang hanya mementingkan hasil belajar tanpa adanya 

perbaikan terhadap gerak dasar siswa dalam melakukan gerak dasar lompat jauh 

gaya jongkok. Serta dalam perencanaan tidak mengembangkan dan 

mengorganisasikan alat dan media pembelajaran sebagai alat bantu belajar gerak 

dasar lompat jauh gaya jongkok. 

2. Kinerja Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Kinerja guru dalam KBM gerak dasar lompat jauh gaya jongkok, ternyata 

masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Permasalahan pada proses pembelajaran 

yaitu sebagian besar tidak berorientasi pada perencaaan pembelajaran yang telah 

dibuat, guru hanya menyampaikan sebuah teori melalui metode ceramah dan 

komando saja, kemudian tidak didukung oleh alat dan media pembelajaran serta 

alur pembelajaran tidak sistematis sesuai alur KBM yaitu apersepsi (pra 

pembelajaran), eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta evaluasi akhir diakhir 

pembelajaran. 

3. Pelaksanaan Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam KBM gerak dasar lompat jauh gaya jongkok, 

ternyata masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.Permasalahan pada aktivitas 
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siswa ini sebagai dampak dari prilaku kinerja guru, sehingga sebagian besar siswa 

tidak menguasai gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. Pada saat KBM 

berlangsung sebagian besar siswa kurang disiplin, tidak memperhatikan 

penjelasan materi yang disampaikan guru, semangat dan kerjasama pada 

implementasi pembelajaran masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak siswa 

yang terlihat tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran gerak dasar lompat 

jauh gaya jongkok. 

4. Hasil Belajar 

Hasil tes awal gerak dasar lompat jauh gaya jongkok, dari 21orang siswa 

kelas V SDN 2 Padabeunghar mayoritas tidak menguasainya. Karena ada 

beberapa penyebab yang muncul sehingga sebagian besar siswa tidak menguasai 

gerakan dasar dari lompat jauh gaya jongkok, yaitu : 

a. Ditemukannya siswa yang kurang mengenal dengan gerakan dasar lompat jauh 

gaya jongkok. 

b. Pembelajaran kurang inovatif, seperti pembelajaran berpusat pada guru, yang 

terjadi siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal itu 

diperkirakan karena guru hanya menyampaikan sebuah teori melalui metode 

ceramah dan komando tanpa adanya suatu praktek langsung yang mampu 

mengkongkretkan tentang gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. 

c. Kurang kondusifnya kondisi saat pembelajaran lompat jauh, banyak siswa yang 

masih bercanda saat guru menjelaskan materi. 

d. Alat dan media pembelajaran yang tidak mendukung siswa untuk 

memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan gerak dasar lompat jauh 

gaya jongkok. 

Seorang guru perlu menggali wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori 

mengajar Pendidikan Jasmani dan perkembangan siswa, serta dapat menerapkan 

dan mengaplikasikannya pada setiap pembelajaran. Penerapan metode dan 

penggunaan teknik mengajar yang kurang tepat, tidak ada variasi pada saat 

pelaksanaan pembelajaran, dan lebih mengutamakan hasil akhir belajar daripada 

proses pembelajaran dapat menimbulkan minat siswa akan menjadi rendah. 
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Adapun paparan data awal tes praktek gerak dasar lompat jauh gaya 

jongkok yang di peroleh di SDN 2 Padabeunghar bisa dilihat pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 

Data Hasil Tes Awal Kemampuan Gerak Dasar Lompat Jauh 

 

Keterangan : 

Berdasarkan Nilai KKM yaitu 75. 

a. Nilai 3 apabila terdapat indikator a, b ,dan c. 

b. Nilai 2 apabila terdapat indikator (a,b), (b, c), dan (c, a). 

c. Nilai 1 apabila terdapat satu indikator yang tercapai. 

T  : Tuntas 

TT  : Tidak Tuntas 

N
O

 Nama Siswa 
Aspek Yang Diamati S

k
o

r 

N
ilai 

Ket 
Awalan Tolakan Melayang Mendarat 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 T TT 

1 Alpiah Amanda             4 33,3   

2 Anisa Fatimatul A.             6 50   

3 Angga Ardian S.             10 83,3   

4 Anggun Silvia             5 41,7   

5 Desi Nurwijayanti             7 58,3   

6 Deva Pramujiana             11 91,67   

7 Ilham Juniatna             11 91,67   

8 Jumiati             6 50   
9 Muh.Ferdi M.             8 66,67   

10 Nakata Septiana             8 66,67   

11 Nika Lilatul Z.             5 41,7   
12 Nisa Oktavia             5 41,7   

13 Nurhayadi M.             9 75   

14 Puput Triana             6 50   

15 Rifaldi Eka S.             11 91,67   

16 Rio Fatur A.             8 66,67   
17 Sherly Aprilianti             6 50   

18 Sri Pipih R.             5 41,7   

19 Subhan Alhabsyi             7 58,3   
20 Triana Asep R.             9 75   

21 Indri Robiul J.             4 33,3   
Jumlah 6 15 
Persentase % 28,6 71,4 
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Skor ideal = 12 

Nilai = Skor yang diperoleh x 100% 

  Skor ideal 

Berdasarkan data hasil tes di SDN 2 Padabeunghar, pada pembelajaran 

lompat jauh dari 21 siswa kelas V, hampir 71,4 % (15 Orang) tidak bias 

melakukan gerak dasar lompat jauh gaya jomgkok dengan baik. Sedangkan 28,6 

% (6 Orang) dapat melakukan gerakan dasar lompat jauh. 

Melihat pemaparan data diatas menunjukan bahwa kurangnya pemahaman 

tentang gerak dasar lompat jauh dan ditambah tidak adanya fasilitas pembelajaran 

yang layak. Sehingga menghambat siswa dalam hasil belajar mengenai 

pembelajaran gerak dasar lompat jauh sangatlah kurang, maka peneliti merasa 

perlu memberikan alternatif atau memberikan solusi yang dihadapi oleh siswa 

kelas V SDN 2 Padabeunghar. 

Alternatif yang cocok yaitu dengan menyiapkan media yang mengarah 

pada pembelajaran gerak dasar lompat jauh, yaitu melompat ke dalam lingkaran 

hula hoop. Penggunaan media hula hoop disini untuk menggantikan fasilitas yang 

tidak tersedia. Hula hoop diletakan sejajar dengan jarak yang disesuaikan, 

kemudian anak melakukan lompatan pada lingkaran hula hoop dengan bertujuan 

melatih tolakan, dan penggunaan jarak bertujuan untuk melatih saat anak di udara, 

dan saat mendarat ke hula hoop selanjutnya adalah melatih untuk gerakan 

mendarat tanpa keluar hula hoop. 

Berdasarkan uraian tersebut maka judul yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu “Meningkatkan Gerak Dasar Pembelajaran Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Melalui Permainan Lompat Hula Hoop Pada Siswa Kelas V SDN 2 Padabeunghar 

Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka penulis merasa 

sangat perlu melakukan perbaikan tentang apa yang terjadi dan mengapa hal 

tersebut dapat terjadi. Dari hasil identifikasi ditemukan beberapa kekurangan 
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dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok di kelas V SDN2 Padabeunghar, 

beberapa kekurangan tersebut disebabkan oleh empat faktor, yaitu 

1. Perencanaan pembelajaran yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 

2. Kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. 

3. Aktivitas siswa dalam pembelajaran yang belum sesuai harapan. 

4. Hasil belajar yang masih belum sesuai harapan. 

Faktor-faktor tersebut muncul diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya 

yaitu bagaimana menata sebuah proses pembelajaran agar mampu dan mudah 

dipahami oleh siswa, juga semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran 

ini harus bisa membantu agar terciptanya sebuah lingkungan pembelajaran yang 

kondusif dan mampu dipahami oleh para siswa, sehingga nantinya akan menjadi 

dampak pengiring yang baik dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Untuk 

itu peneliti ingin mensiasati dan diyakini bisa menyelesaikan permasalahan yaitu 

dengan sebuah permainan melalui permainan lompat hula hoop untuk 

meningkatkan gerak dasar lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas V SDN 2 

Padabeunghar.Pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok akan disajikan 

dalam bentuk permainan yangdimodifikasi. Permainan dan modifikasi yang 

diberikan berupa permainan yang bertujuan untuk melatih siswa melakukan 

gerakan lompat jauh gaya jongkok dari mulai awalan, tolakan, melayang, dan saat 

mendarat, pengulangan gerakan dilakukan dengan sebanyak-banyaknya sehingga 

siswa mampu melakukannya dengan baik dan modifikasi jarak setiap hula hoop 

akan diberikan dalam permainan tersebut. 

C. Rumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus 

permasalahan yang muncul di kelas V SDN 2 Padabeunghar dapat di rumuskan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

melalui permainan lompathula hoop di kelas V SDN 2Padabeunghar? 
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b. Bagaimana kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lompat 

jauh gaya jongkok? 

c. Bagaimana aktivitas siswa terhadap pembelajaran gerak dasar lompat jauh 

gaya jongkok  melalui permainan lompat hula hoop di Kelas V SDN 2 

Padabeunghar? 

d. Bagaimana hasil pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok melalui 

permainan lompat hula hoop di Kelas V SDN 2Padabeunghar? 

2. Pemecahan Masalah 

Apabila masalah telah teridentifikasi dan peneliti telah membatasi hal-hal 

apa saja yang akan diteliti maka langkah berikutnya adalah merumuskan masalah 

penelitian. Agar  dapat tercapainya tujuan pembelajaran berdasarkan rumusan 

masalah yang ada diatas, maka penulis mencoba berdasarkan cara agar dapat 

memodifikasi pembelajaran gerak dasar lompat jauh. Salah satu caranya yaitu : 

a. Mengembangkan cara atau bentuk perencanaan pembelajaran permainan 

lompat hula hoop yang mengarah kepada pembelajaran gerak dasar lompat jauh. 

b. Penerapa permainan modifikasi dari permainan lompat hula hoop sebagai 

inovasi dan modifikasi pembelajaran gerak dasar lompat jauh. 

c. Dengan menggunakan metode bermain untuk meningkatkan gerak dasar 

lompat jauh pada pembelajaran atletik. 

d. Rencana siklus I 

Adapun tahap-tahap permainannya sebagai berikut: 

1) Siswa melakukan permainan lompat hula hoop tanpa modifikasi jarak. 

2) Secara bertahap permainan mulai dimodifikasi. 

3) Siswa melakukan permainan hingga tahap akhir modifikasi dianggap selesai. 

4) Tes akhir siswa melakukan permainan lompat hula hoop yang sudah 

dimodifikasi. 

e. Rencana Siklus II 

Adapun tahap-tahap permainannya sebagai berikut: 

1) Siswa melakukan permainan lompat hula hoop denganmodifikasi jarak . 

2) Secara bertahap modifikasi jarak diterapkan dalam permainan. 
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3) Lain dengan siklus I, modifikasi lebih diarahkan sedemikan rupa sehingga 

mengarah pada gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. 

4) Diakhir siswa melakukan tes lompat jauh gaya jongkok. 

f. Rencana Siklus III 

Adapun tahap-tahap permainannya sebagai berikut: 

1) Siswa melakukan permainan lompat hula hoop dengan modifikasi jarak. 

2) Secara bertahap modifikasi jarak diterapkan dalam permainan. 

3) Siswa melakukan permainan modifikasi lompat hula hoop yang sudah 

mengarah kedalam bentuk gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. 

4) Siswa melakukan permainan dengan melompati hulahoop, dengan tujuan 

siswa dapat melakukan gerakan awalan, tolakan, melayang dan mendarat. 

5) Di akhir siswa melakukan tes lompat jauh gaya jongkok. 

g. Target penelitian ini adalah untuk memperkenalkan gerak dasar lompat jauh 

gaya jongkok, hingga siswa dapat melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan perencanaan dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan gerak dasar lompat jauh gaya jongkok melalui permainan lompat 

hula hoop di kelas V SDN 2 Padabeunghar. 

b. Pelaksanaan pembelajaran dengan langkah-langkah yang sesuai dan tersusun 

yang bertujuan meningkatkan kemampuan gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

melalui permainan lompat hula hoop di kelas V SDN 2 Padabeunghar. 

c. Meningkatkan sikap disiplin, percaya diri, dan berani dalam proses 

pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok melalui permainan lompat 

hula hoop di kelas V SDN 2 Padabeunghar. 

d. Pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

aktivitas fisik dan jasmani, serta kemampuan gerak dasar lompat jauh gaya 

jongkok melalui permainan lompat hula hoop di kelas V SDN 2 Padabeunghar. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan gerak dasar lompat jauh 

gaya jongkok. 

b. Mampu menjadikan siswa lebih mengerti mengenai langkah-langkah gerak 

dasar lompat jauh gaya jongkok, dan dapat membuat siswa antusias  terhadap 

proses pembelajaran sehingga akan tercapai proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat memberikan masukan bagi guru Pendidikan Jasmani sebagai alternatif 

pembelajaran yang tidak terpaku. 

b. Dapat memberi ide dalam memanipulasi fasilitas yang tidak tersedia dengan 

menggunakan permainan serta media yang bisa digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

c. Dapat memberikan kemudahan kepada guru dalam pembelajaran sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah 

Dasar. 

b. Dapat memberikan ide yaitu mengganti sarana dan prasarana yang tidak 

tersedia dengan media atau alat yang dimodifikasi. 

 

F. Batasan Istilah 

Adapun istilah-istilah yang di gunakan dalam penelitian ini akan di 

uraikan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 125) Kata “meningkatkan” 

memiliki kata dasar “tingkat” yang berarti lapisan dari suatu yang bersusun 

dengan imbuhan me-kan kata tingkat menjadi meningkatkan yang di artikan 

mengusahakan, dapat dinaikan ketingkat yang lebih baik, artinya ada kenaikan 

hasil. 
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2. Pembelajaran 

Mulyanto (2014, hlm. 10) Pembelajaran adalah upaya maksimal dari 

seorang guru sebagai pengajar dan seorang siswa sebagai pembelajar dalam 

merancang atau mengelola segala sesuatu hal yang berkaitan dengan proses 

kegiatan belajar yang maksimal. 

3. Gerak dasar 

Suherman(2009, hlm. 11) Gerak dasar merupakan gerak yang bersifat 

umum yang apabila dikuasai oleh siswa sekolah dasar, akan menjadi landasan 

yang kukuh untuk dapat mengembangkan gerak-gerak yanglebih kompleks. 

4. Lompat jauh 

Muhtar(2012, hlm. 52) Lompat ajuh adalah suatu bentuk gerakan 

melompat mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat 

badan selama mungkin di udara (melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat 

dan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. 

5. Gaya 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu interaksi yang bila 

bekerja sendiri menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. 

6. Permainan 

Ismail(2006, hlm. 6) menyebutkan “Permainan Permainan merupakan 

kesibukan yang ditentukan oleh sendiri, tidak ada unsure paksaan, deskan atau 

perintah, dan tidak mempunyai tujuan tertentu”. 

7. Hula hoop  

Hula hoop adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran dan memili 

diameter, biasa di guanakan sebagai alat permainan yang digunakan di pinggul 

untuk menari atau menggoyangkan tubuh. 

G. Struktur Organisasi  

Dalam penelitian ini, terdiri dari lima Bab pembahasan yang terdiri dari 

Bab I (Pendahuluan), Bab II (Kajian Pustaka), Bab III (Metode Penelitian), Bab 

IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) dan Bab V (Simpulan dan Saran). 
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Tabel 1.2 

Struktur Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Meningkatkan Gerak Dasar Gerak 

Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Melalui Permainan Lompat Hula Hoop 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Penelitian. 

B. Identifikasi 

Masalah. 
C. Rumusan dan 

Pemecahan 

Masalah. 
D. Tujuan 

Penelitian. 

E. Manfaat 
Penelitian. 

F. Batasan Istila 

G. Struktur 

Organisasi. 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 
1. Hakikat Pendidikan 

Jasmani 

a. Filsafat Pendidikan 
Jasmani 

b. Konsep Pendidikan 

Jasmani 
c. Tujuan Pendidikan 

Jasmani 

d. Pendidikan Jasmani 
e. Proses Pembelajaran 

Penjas 

2. Pengenalan Gerak 
Dasar Atletik 

a. Pengertian 

b. Tujuan 
c. kegunaan 

3. Pembelajaran 

Lompat Jauh 
a. Pengertian Lompat 

Jauh 

b. Teknik Lompat Jauh 
4. Gerak Dasar Lompat 

Jauh Gaya Jongkok 

Melalui Permainan 
Lompat Hula Hoop 

B. Hasil Penelitian 

yang Relevan 
C. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Tindakan 

 

BAB III 

METODE 

PENELITIAN 

 

A. Lokasi, dan 

Waktu Penlitian. 

B. Subjek 

Penelitian. 

C. Metode dan 

Desain 

Penelitian. 

D. Prosedur 

Penelitian 

1. Tahap 

Perencanaan 

2. Tahap 

Pelaksanaan 

3. Tahap Observasi 

4. Tahap Analisis 

Refleksi 

E. Instrumen 

Penelitian 

1. Observasi 

2. Tes Hasil Belajar 

3. Wawancara 

F. Teknik 

Pengumpulan 

Data. 

1. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

a. Teknik Data 

Kualitatif 

b. Teknik Data 

Kuantitatif 

G. Validasi  Data. 

BAB IV 

HASIL 

PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

PENELITIAN 

 

A. Paparan data 

Awal 

B. Paparan Data 

Tindakan 

1. Siklus1 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

Kinerja Guru 

c. Hasil Aktivitas 

Siswa 

d. Analisis dan 

Refleksi 

2. Siklus2 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Kinerja Guru 

d. Hasil Aktivitas 

Siswa 

e. Analisis dan 

Refleksi 

3. Siklus3 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Kinerja Guru 

d. Hasil Aktivitas 

Siswa 

e. Analisis dan 

Refleksi 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN 

DAN SARAN 

 

A. Simpulan. 

B. Saran. 

 

 

 


