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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan 

secara keseluruhan.Tujuan pendidikan jasmani bukan aktivitas jasmani itu sendiri, 

tetapi untuk mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani.Oleh karena 

itu, pelaksanaan pendidikan jasmani harus di arahkan pada pencapaian tujuan 

pendidikan tersebut. 

Pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah mempunyai peranan penting 

untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk terlibat 

langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani,olahraga 

dan kesehatan yang dilakukan secara sistematis. Pendidikan jasmani tidak dapat 

dipisahkan dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani, emosional, dan sosial yang selaras dengan upaya 

membentuk mengembangkan kemampuan gerak dasar,menanamkan nilai, sikap, 

dan membiasakan hidup sehat.Memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga 

dan kesehatan yang dilakukan secara sistematis.Jadi di dalam Pengalaman belajar 

seperti itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis 

yang lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar. 

Pendidikan jasmani meliputi olahraga tradisional,permainan, eksplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan manipulatif, sepak bola, bola 

basket, bola voli, tenis meja, bulu tangkis,serta aktivitas lainnya, dan aktivitas luar 

kelas.Dalam pendidikan jasmani permainan merupakan olahraga yang paling 

digemari siswa, salah satu diantaranya adalah permainan bola voli. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut Sukintaka ( 2004, hlm.21)  

mengemukakan bahwa“Pendidikan jasmani merupakan proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungan melalui aktivitas jasmani yang di susun secara 

sistematik untuk menuju Indonesia seutuhnya”. Sedangkan “Pendidikan jasmani 

pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara
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keseluruhan.Oleh karena itu,pelaksanaan pendidikan jasmani lebih di arahkan 

kepada tujuan yang ingin dicapaimenurut Husdarta (211, hlm.3). 

Menurut Sukintaka (1992, hlm.37) yaitu: 

“Aktivitas permainan diberikan kepada siswa sekolah dasar ikut 

membantupencapaian tujuan pendidikan seperti meningkatkan hubungan 

akrab dengan guru, meningkatkan rasa kemauan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran, terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan pendidikan 

serta memenuhi kebutuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan siswa ke 

arah yang sempurna.” 

Dari pengertian di atasmaka dapat disimpulkan bahwa aktivitas permainan 

akan meningkatkan hubungannya antara siswa dengan gurunya harus 

berhubungan erat untuk memperlancar proses pembelajaran, dan meningkatkan 

rasa kemauan anak untuk belajar, sehingga tujuan pendidikan bertumbuh ke arah 

yang sempurna serta kebutuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran tercapai.  

Menurut Rusli Lutan (1997,hlm. 1-4)mengemukakan bahwa: 

“Pendidikan jasmani sebagai proses pendidikan aktivitas jasmani,permainan 

dan olahraga yang dapat berupa serangkaian aktivitas jasmani,permainan 

atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan.” 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa  pendidikan jasmani 

di gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani, pendidikan 

sebagai proses pendidikan jasmani, permainan, dan olahraga.Pendidikan jasmani 

baik bagi aktivitas siswa. 

Secara umum tujuan pendidikan jasmani bermuara pada raihan sosok 

pribadi yang adaptif dengan lingkungannya.Maksudnya,tujuan pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan menjadi tujuan perkembangan 

jasmani,perkembangan gerak,perkembangan mental,dan perkembangan 

social.Dengan demikian tujuan pendidikan jasmani bersifat menyeluruh yang 

meliputi aspek organik neuromuskuler,perseptual,kognitif,sosial,dan emosional 

(Depdiknas,2003,hlm. 6-9).Sama halnya yang dijelaskan Rusli Lutan Rusli 

Lutan(1997,hlm. 5),tujuan pendidikan jasmani sekolah dasar adalah untuk 

membantu anak didik agar meningkatkan kemampuan gerak di samping merasa 

senangdan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas diharapkan juga peserta didik 

memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan keterampilan 

gerak,pemahaman secara kognitif dan sikap positif terhadap aktivitas jasmani 



 

3 
 

 

kelak sehingga menjadi manusia dewasa yang sehat dan berkepribadian yang 

mantap. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani 

adalah bagian integral dari sistem pendidikan jasmani,Siswa saling berinteraksi 

antara peserta didik  lainnya dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas 

jasmani,kebugaran jasmani peserta didik dapat dilihat pada waktu 

pembelajaran,dan untuk mengembangkan kemempuan dasar peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna. 

Depdiknas (2003) dalam Suherman (2011, hal.  7). Tujuan umum 

pendidikan jasmani selaras dengan tujuan umum pendidikan. mengemukakan 

„Mata pelajaran pelajaran pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dasar yang mendukung pada sikap dan prilaku 

hidup sehat serta kebugaran jasmani yang disesuaikan dengan kebutuhan 

lingkungan‟. 

Menurut Depdiknas (2003,hlm. 28) yaitu: 

“Pendidikan jasmani di sekolah dasar berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dasar yang mendukung pada sikap dan perilaku hidup sehat 

serta kebugaran jasmani yang di sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan.” 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan jasmani 

sekolah dasar disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya, dan bisa 

mengembangkan kemampuan siswa dalam pembelajaran, hal ini berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dasar siswa seperti sikap, emosonal, moral,  dan 

prilaku hidup sehat bagi tubuhnya.  Agar kebutuhan jasamani terpenuhi oleh 

peserta didik, salah  satu mata  pelajaran  yang di ajarkan di sekolah dasar, 

pendidikan jasmani di rancang bukan hanya  sekedar  sebagai dekorasi saja atau 

ornamen yang hanya ditempelkan saja pada program sekolah sebagai alat untuk 

membuat anak beraktivitas tanpa arti, pendidikan jasmani  di rancang dan dibuat 

untuk memaksimalkan pembelajaran sebagian penting dari pendidikan. 

Menurut Depdiknas,2003,hlm.  6-9). Yaitu : 

“Secara umum tujuan pendidikan jasmani bermuara pada raihan sosok 

pribadi yang adaptif dengan lingkungannya.Maksudnya,tujuan pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan menjadi tujuan perkembangan 

jasmani,perkembangan gerak,perkembangan mental,dan perkembangan 

social.Dengan demikian tujuan pendidikan jasmani bersifat menyeluruh 
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yang meliputi aspek organik neuromuskuler,perseptual,kognitif,sosial,dan 

emosional.” 

“Pemaparan tersebut sesuai dengan pandangan Rusli Lutan (1997,hlm.  5) 

yang menyatakan bahwa. Tujuan pendidikan jasmani sekolah dasar adalah 

untuk membantu anak didik agar meningkatkan kemampuan gerak di 

samping merasa senangdan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 

diharapkan juga peserta didik memiliki fundasi yang kuat untuk 

mengembangkan keterampilan gerak,pemahaman secara kognitif dan sikap 

positif terhadap aktivitas jasmani kelak sehingga menjadi manusia dewasa 

yang sehat dan berkepribadian yang mantap.” 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani 

adalah bagian integral dari sistem pendidikan jasmani,Siswa saling berinteraksi 

antara peserta didik  lainnya dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas 

jasmani,kebugaran jasmani peserta didik dapat di lihat pada waktu 

pembelajaran,dan Untuk mengembangkan kemempuan dasar peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna.sekolah dasar memiliki berbagai 

macam seperti membantu siswa agar dapat meningkatkan kemampuan baik dari 

segi keterampilan gerak, pemahaman, dan sikap positif terhadap pendidikan 

jasmani olahraga memiliki kepribadian menjadi manusia yang dewasa.  Hal ini 

juga mengacu pada kemampuan gerak agar siswa di dalam psikologinya merasa 

senang. 

Sekolah adalah lembaga formal,yang mampu menyelenggarakan 

pelaksanaan pendidikan yang harus memperhatikan perkembangan peserta 

didiknya.Agar tidak terjadi kesalahan dalam  pelaksanaan  kurikulum pendidikan 

jasmani.  Proses pembelajaran  pendidikan  jasmani di sekolah dasar berorientasi 

pada kemampuan gerak dasar yang dimiliki siswa tersebut.Kemampuan gerak 

dasar menunjukan kapasitas untuk  melakukan gerak yang relatip melekat setelah 

masa kanak-kanak.Kapasitas  tersebut banyak di pengauhi oleh faktor 

biologis,seperti kondisi daya tahan umum atau daya tahan otot,tingkat 

kekuatan,dan sebagainya (Rusli Lutan,2005, hlm.35). 

Tingkat keefektipan pembelajaran di sekolah dasar salah satunya 

dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam  mengelola proses pembelajaran.Anak 

SD berada pada usia yang merupakan masa yang sangat pesat dalam periode 

perkembangannya.Anak pada usia tersebut mampu potensi yang sangat besar 

untuk mengoptimalkan segala aspek perkembangannya,termasuk perkembangan 
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keterampilan.Guru harus merencanankan suasana pembelajaran secara 

pengemasan yang sangat baik agar anak mendapatkan kesempatan berinteraksi 

dengan optimal.Dalam interaksi ini,anak akan membentuk komunitas yang 

memungkinkannya untuk menyukai proses belajar.Dalam suasana yang demikian 

menarik,anak akan menjalani kerja sama secara gotong royong atau kooperatif. 

Menurut (Yuda dalam Safari, 2011, hlm. 3) yaitu: 

“Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu strategi pembelajaran 

yang berfungsi untuk menggali dan membagi-bagi ide pada anak strategi 

pembelajaran ini mendorong anak untuk melakukan kegiatan dalam bentuk 

kerjasama dan sikap tanggung jawab kepada teman satu kelompoknya dan 

juga sikap tanggung jawab dengan dirinya.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

berfungsi untuk menggali dan membagi ide pada siswa dalam proses 

pembelajaran berlangsung, hal ini dapat di lihat dari sebagai mana besarnya siswa 

tersebut bertanggung jawab kepada dirinya sendiri maupun orang lain dan dapat di 

lihat dari pembagian kelompok belajar. Siswa memahami teman satu 

kelompoknya. 

Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivisme, dimana siswa harus 

membangun pengetahuannya sendiri.  Pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk  

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.  Secara umum 

pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

yang dimaksud.  Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir 

tugas.  (Suprijono, 2009, hlm.  54-55). 

Strategi belajar dalam pembelajaran kooperatif yaitu dengan 

menempatkan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 

yangtingkat kemampuannya berbeda.Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu 

untuk memahami materi pelajaran,memecahkan masalah yang dihadapi serta 

mencapai tujuan yang mereka inginkan.  
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STAD (Student teams achievement divisions) adalah untuk memotivasi 

siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam 

menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru, dalam hal ini guru pendidikan 

jasmani. 

Pada saat penelitian berlangsung, semata-mata siswa hanya ingin 

bermainsaja ketika pembelajaran pendidikan jasmani berlangsung.Tetapi hal 

demikian tidak salah, karena dengan bermain akan terpacu perkembanganmanusia 

secara menyeluruh misalnya perkembangan-perkembangan jasmani yang meliputi 

koordinasi gerak, kejiwaan dan sosial. “Bermain menurut prinsip psikologi sangat 

diperlukan sekali, karena tanpa disadari sudah mendorong mereka untuk 

menyenangi cabang olahraga air ini, dan meningkatkan rasa percaya diri, 

ketekunan, serta menghilangkan rasa takut” (Murni,2000, hlm.  21). Tetapi pada 

proses KBM, siswa diharuskan untuk pembelajaran pendidikan jasmani 

menggunakan model kooperatif tipe Student teams achievement divisions(STAD) 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan.Bukti empirikyang penulis cantumkan dalam penelitian ini hanya 

sebagai acuan bukan verifikasi dan hasilnya tidak harus seperti keterampilan 

seorang atlet karena dasar kemampuan manusia berbeda-beda (individualisasi), 

apalagi kemampuan anak SD yang masih perlu diasah.  

Menurut Slavin (dalam Jurnal, 2014, hlm.  37) yaitu: 

menjelaskan bahwa permainan pembelajaran kooperatif dengan model 

STAD adalah siswa ditempatkan dalam kelompok belajarberanggotakan 

empat atau lima orang siswa yang merupakan campuran dari kemampuan 

akademik yang berbeda, sehingga dalam setiap kelompok terdapat siswa 

berprestasi tinggi, sedang, dan rnedah atau variasi jenis kelamin, kelompok, 

ras, dan etnis, atau kelompok social lainnya. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang di bentuk secara berkelompok dan di 

bagi secara heterogen berdasarkan kemampuan, jenis kelamin.Meningkatkan 

kebersamaan dalam belajar mudah menyerap materi yang di ajarkan, memupuk 

kerjasama dalam kelompok dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

STAD. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tanggal 10Februari2015, 

terbukti pada proses KBM Pembelajaran pendidikan jasmani, ternyata ada 
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beberapa masalah yang dianalisis langsung oleh peneliti pada saat menjadi 

observer, sebagai berikut : 

1. Perencanaan Pembelajaran (Kinerja Guru) 

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) guru penjas SDN Mukti Usman dengan materi pembelajaran 

pendidikan jasmani belum diterapkan model-model lain dalam pembelajaran. 

Permasalahan pada perencanaan yaitu perumusan indikator dan tujuan 

pembelajaran pendidikan jasmani hanya terfokus pada pembelajaran pendidikan 

jasmani menggunakan model kooperatif tipe Student teams achievement 

divisions(STAD). 

2. Pelaksanaan Pembelajaran (Kinerja Guru)  

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap kinerja guru dalam 

KBM pembelajaran pendidikan jasmani,ternyata belum menggunakan model 

pembelajaran. Guru kurang memberikan materi kepada siswa, permasalahan pada 

proses pembelajaran yaitu sebagian besar tidak berorientasi kepada perencanaan 

pembelajaran yang telah dibuat, guru hanya menyampaikan sebuah teori melalui 

metode ceramah dan komando saja, kemudian banyak mendemonstrasikan 

pembelajaran yang di ajarkan. Pada proses KBM tidak didukung oleh alat dan 

media pembelajaran serta alur pembelajaran tidak sistematis sesuai alur KBM 

yaitu apresepsi (pra pembelajaran), eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta 

evaluasi di akhir pembelajaran. 

3. Aktivitas Siswa 

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

KBM pendidikan jasmani, ternyata masih banyak siswa yang kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Kurangnya minat belajar siswa Permasalahan 

pada aktivitas siswa ini sebagai dampak dari prilaku kinerja guru, sehingga 

sebagaian besar siswa tidak menguasai pembelajaran pendidikan jasmani, dan 

kurangnya antusias siswa dalam melakukan pembelajaran pendidikan jasmani. 

Saat KBM berlangsung siswa kurang disiplin, semangat dan kerjasama pada 

implementasi pembelajaran pendidikan jasmani. 
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4. Hasil Tes 

Pada saat peneliti melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tes Passing 

bawah bola voli menggunakan model kooperatif tipe Student teams achievement 

divisions(STAD), hasilnya dari jumlah 26 orang siswa kelas V SDN Mukti Usman 

mayoritas belum mencapai skor atau nilai 70 untuk pembelajaran dalam penilaian 

sikap. Jadi 80.7% di dalam pembelajaran bola voli sangat menguntungkan 

menggunakan model SDAT bagi peserta didik. 

 Permasalahan pada hasil tes, terbukti dari data awal yang dipaparkan pada 

tabel 1.1 di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Data Awal Hasil Tes Belajar Siswa 

 

No 

 

 

Nama 

 

L

/

P 

Aspek Yang Dinilai 

Skor Nilai 

 

 

T 

 

 

BT 

Antusias Individu Kelompok 

3 2 1 3 2  3 2 1 

1. Atikah Maryam P  √   √   √  6 66  √ 

2. Alfiah Dewi A P   √  √   √  5 55  √ 

3. Agni Ahmad G L √   √    √  7 77 √  

4. Agus Hidayat L  √   √  √   7 77 √  

5. Cahya Fajar S L  √   √  √   7 77 √  

6. Dede Samsudin L  √   √  √   7 77 √  

7. Dela Laelasari P  √   √  √   7 77 √  

8. Deni Mustopa L  √   √   √  6 66  √ 

9. Deri Abdul H L  √   √   √  6 66  √ 

10. Dudi Hidayat L   √  √   √  5 55  √ 

11. Fauzi L   √  √   √  5 55  √ 

12. Han Han Prayogi L √    √   √  7 77 √  

13. Mahesa Galuh S L √    √   √  7 77 √  

14. Nano Romansyah L √    √   √  7 77 √  

15. Nunung Komalasari P √    √   √  7 77 √  

16. Rita Masrifah P  √   √   √  6 66  √ 

17. Rizky Ramdani L  √  √     √ 6 66  √ 

18. Tantan Farid Hanafi L  √   √  √   7 77 √  

19. Taufik Hidayat L  √   √   √  6 66  √ 

20. Tazil Sabda Fitrah L √    √   √  7 77 √  

21. Uj Agus Hendar L  √   √   √  6 66  √ 

22. Vio Nurdiansyah L  √   √   √  6 66  √ 

23. Wanda P  √   √   √  6 66  √ 

24. Zulfah Istiqomah P  √   √    √ 5 55  √ 

25. Wildan Shofian L  √  √     √ 6 66  √ 

26. Wulan Wildan R  P  √  √    √  5 55  √ 

Jumlah 
2

6 
6 

1

7 
3 4 22  5 

1

8 
3 156 1.782 

11 15 

Presentase % 
42

% 

58 

% 

 

 *) keriteria ketuntasan maksimal (KKM) yang telah ditentukan dari 

sekolah tersebut  yaitu 70. 

Skor Ideal = 9 

Nilai  = Skor yang diperoleh  X 100 % 

      Skor Ideal 
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Nilai KKM = 70 

Jika siswa mendapat nilai ≥ 70 dikatakan tuntas. 

Jika siswa mendapat nilai<  70 dikatakan belum tuntas. 

Dari data di atas, terdapat 11 orang atau 42% siswa yang tuntas,dan sisanya 

15 orang siswa atau 58% dinyatakan belum tuntas.Dengan demikian dapat 

disimpulkan berdasarkan data awal siswa kelas V SD Negeri Mukti Usman nilai 

sikap masih perlu di tingkatkan lagi pada siswa melakukan pembelajaran passing 

bawah bola volisiswa masih rendah tapi dengan menggunakan model kooperatif 

tipe Student teams achievement divisions(STAD), dalam pembelajaran passing 

bawah bola voli sangat berkaitan, dan menguntungkan siswa dalam pembelajaran 

dengan cara pengelompokan. 

Maka dari itu sangat diperlukan suatu variasi yang menarik bagaimana 

kegiatan olahraga, agar anak tertarik dalam pembelajaran pada siswa kelas V SDN 

Mukti Usman,Subang.  Pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Student 

teams achievement divisions(STAD) sangat cocok untuk pembelajaran passing 

bawah.  Salah satunya menggunakan model kooperatif tipe Student teams 

achievement divisions(STAD) di terapkan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran.  Dari uraian di atas,untuk melakukan tindaklanjutnya 

menggunakan model kooperatif tipeStudent teams achievement divisions(STAD) 

tersebut maka di lakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Kooperatif 

Tipe Student Teams Achievement Divisions(STAD) Untuk Meningkatkan 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani”. 

 Salah satu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar 

Passing bawah bola voli menggunakan model kooperatif tipe Student teams 

achievement divisions(STAD) yang diimplementasikan oleh guru dan siswa pada 

proses KBM sebagai berikut : 

 Siswa melakukan passing bawah bola voli berkelompok pemilihan 

kelompoknya di bagi secara heterogen sesuai dengan yang sudah di tentukan oleh 

guru, Siswa melakukan passing bawah satu persatu, melakukan passing bawah 

saling berhadapan.  Tindakan di atas secara bertahap akan memberikan dampak 

yang baik bagi siswa dalam kelancaran proses belajar passing bawah bola voli 

menggunakan model kooperatif tipe Student teams achievement divisions(STAD). 
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Mencermati kutipan di atas, peneliti mempunyai perencanaan dan pelaksanaan 

tindakan yang lebih kompleks lagi untuk mengatasi masalah guru dan siswa di 

kelas V SDN Mukti Usman pada proses KBM berlangsung.  

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengembangkannya ke 

dalam metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai upaya perbaikan 

perencanaan, pelaksanaan (kinerja guru), aktivitas siswa dan hasil test belajar 

dalam praktik passing bawah bola voli dengan mengambil judul penelitian yaitu 

”Penerapan Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions(STAD) 

Untuk Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada siswa kelas V SDN 

Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang”. 

 

B. Perumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Melihat 4 substansi permasalahan yang terdapat pada latar belakang 

masalah, maka deskripsi rumusan masalah akan peneliti tuangkan ke dalam 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan 

model kooperatif tipe student teams achievement divisions (STAD) pada siswa 

kelas V SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan 

model kooperatif tipestudent teams achievement divisions (STAD) pada siswa 

kelas V SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang? 

c. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani 

menggunakan model kooperatif tipestudent teams achievement divisions 

(STAD) pada siswa kelas V SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang.? 

d. Bagaiman hasil penerapan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan 

model kooperatif tipe student teams achievement divisions (STAD) pada siswa 

kelas V SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang? 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada PTK ini, maka peneliti 

mengajukan pemecahan masalah dengan menerapkan pembelajaran pendidikan 
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jasmani menggunakan model kooperatif tipe student teams achievement divisions 

(STAD). Langkah-langkahnya dapat dilakukan sesuai dengan 3 pertanyaan 

rumusan masalah di atas sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan (Kinerja Guru) 

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai indikator, tujuan, pokok-pokok 

kegiatan dan hasil belajar yang diharapkan yang tertuang pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajarannya (RPP) tentang pembelajaran pendidikan jasmani 

menggunakan model kooperatif tipe student teams achievement divisions 

(STAD).Guru mempersiapkan alat dan media pembelajaran sebagai tindakan 

utama yakni alat bantu siswa dalam melakukan pembelajaran pendidikan jasmani. 

b. Tahap Pelaksanaan (Kinerja Guru) 

Guru mendemonstrasikan kepada siswa dalam praktikpembelajarandengan 

tidak langsung mengajarkan pendidikan jasmani, melainkan harus secara 

berurutan sesuai dengan pengelompokkan secara heterogen, dengan kemampuan 

siswa, serta guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, Praktik pembelajaran pendidikan 

jasmani. Kemudian alur pembelajaran harus sistematis sesuai alur KBM yaitu 

apresepsi (pra pembelajaran), eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta evaluasi 

di akhir pembelajaran. 

c. Pengamatan (observation ) 

Pengamatan (observing) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan 

rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil 

intruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen yang dikembangkan 

oleh peneliti. Kegiatan ini yaitu mengamati proses kinerja guru dan aktivitas siswa 

serta hasil yang diperoleh setelah pembelajaran dilaksanakan.  

d. Refleksi ( reflecting ) 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (reflective) tentang 

perubahan yang terjadi, baik bagi siswa, guru, maupun suasana kelas. Pada tahap 

ini guru sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, dan sejauh 

mana intervensi menghasilkan perubahan secara signifikan. Kolaborasi dengan 

rekan (termasuk para ahli) akan memainkan peranan sentral dalam memutuskan 
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“judging the value” ( seberapa jauh action telah membawa perubahan dan apa atau 

dimana perubahan itu terjadi). (Suherman, 2014:67)  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan. Berdasarkan rumusan 

masalahyang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui  perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

menggunakan model kooperatif tipe student teams achievement divisions 

(STAD) pada siswa kelas V SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

menggunakan model kooperatif tipe student teams achievement divisions 

(STAD) pada siswa kelas V SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang. 

3. Untuk mengetahui aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan 

kooperatif tipestudent teams achievement divisions (STAD) pada siswa kelas V 

SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. 

4. Untuk mengetahui peningkatan pembelajaran pendidikan jasmani 

menggunakan model kooperatif tipestudent teams achievement divisions 

(STAD) pada siswa kelas V SDN Mukti Usman Kecamatan Tanjungsiang 

Kabupaten Subang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut untuk meningkatkan 

pembelajaran pendidikan jasmani dan mengetahui model kooperatif tipe student 

teams achievement divisions (STAD), sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti : 

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan dalam mengajar dan 

sebagai acuan untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan sebagai 

tolak ukur dalam pembelajaran Pendidikan jasmani. 
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2. Bagi Siswa 

a. Dengan model kooperatif tipe student teams achievement divisions (STAD) 

untuk meningkatkan pembelajaran pendidikan jasmani 

b.  Membiasakan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran,saling bekerja 

sama dengan teman. 

c. Siswa  membentuk kelompok yang di bagi secara heterogen. 

d. Akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda siswa tidak bosan dan 

pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan menggunakan model 

kooperatif tipe student teams achievement divisions (STAD)  

3. Bagi Guru 

a. Dapat menambah luas pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran yang 

inovatif.  

b. Mengetahui cara mengajar yang kreatif dan membuat siswa senang. 

c. Membantu menyelesaikan msalh dalam pembelajaran apabila sarana prasarana 

tidak memadai. 

d. Meningkatkan mutu belajar,keterampilan,dan tercapainya tujuan belajar yang 

baik buat siswa. 

e. Guru menjadi guru yang professional.  

4. Bagi Sekolah 

a. Untuk menjadikan bahan evaluasi dan tolak ukur untuk pencapaian tujuan 

mengajar di sekolah dasar. 

b. Meningkatkan mutu isi,masukan,proses,dan hasil pembelajaran di sekolah 

dasar. 

c. Membantu untuk tercapainya kompetensi dasar dan program yang sudah di 

buat di sekolah dasar. 

d. Berperan penting dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. 

e. Sebagai peran yang dapat membantu sekolah dalam menggunakan model 

pembelajaran terbaru dalam perkembangan pendidikan di sekolah dasar. 

5. Bagi lembaga 

Diharapkan dijadikan sebagi acuan untuk memberikan suntikan motivasi untuk 

menciptakan tenaga pengajar yang berkualitas dimasa yang akan datang. 
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Meningkatkan Gerak Dasar Pasing Bawah pada 

Permainan Bola Voli dengan menggunakan 

metode bola pantul ke dinding pada Siswa Kelas 

IV SDN Cijeler III Sumedang 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar 

Belakang 

Penelitian. 

B. Rumusan 

Masalah. 

C. Tujuan 

Penelitian. 

D. Manfaat 

Penelitian. 

E. Struktur 

Organisasi. 

BAB II 

KAJIAN PUTAKA 

 
A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Pembelajaran 

2. Konsep Pendidikan Jasmani 

3. Ruang Lingkup Pendidikan 

Jasmani di SD 
4. Teori Belajar 

5. Perkembangan dan Karakteristik 

Anak Kelas 5 SD 
6. Model Kooperatif 

7. Model Kooperatif Tipe STAD 
(Student Teams-Achievement 

Divisions) 

8. Penerapan Model Kooperatif 
Tipe STAD (Student Teams-

Achievement Divisions) 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 
C. Asumsi 

D. Hipotesis Tindakan 

 

 

BAB III 

METODE 

PENELITIAN 

 

 

A. Metode 

Penelitian. 

B. Desain Penelitian 

C. Lokasi Subjek, 

dan Waktu 

Penelitian. 

D. Definisi 

Operasional. 

E. Instrumen 

Penelitian 

F. Proses 

Pengembangan 

Instrumen 

G. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

H. Isu Etik 

I. Analisis Data. 

BAB IV 

HASIL 

PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian. 

B. Analisis Data. 

C. Pembahasan 

Penelitian. 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN 

DAN SARAN 

 

A. Simpulan. 

B. Saran. 

 

 

 

 

6. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

E. Struktur Organisasi 

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

I (Pendahuluan), Bab II (Kajian Puataka), Bab III (Metode Penelitian), Bab IV 

(Hasil Penelitian dan Pembahasan) dan Bab V ( Simpulan dan Saran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


