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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan jasmani adalah sebagai proses pembelajaran melalui kegiatan 

fisik yang dirancang untuk meningkatkan kebutuhan fisik, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat. dengan demikian, 

pendidikan jasmani tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik tetapi 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Pendidikan jasmani 

memperlakukan anak sebagai suatu kesatuan yang utuh, makhluk total dari pada 

hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya. Pada kenyataannya pendidikan jasmani adalah peningkatan gerak 

manusia.Lebih khususnya lagi, penjas berkaitan dengan perkembangan fisik 

terhadap wilayah perkembangan aspek lainnya. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dasar menurut Herdiana dan 

Saptani (2012, hlm. 1) mengemukakan bahwa : 

membantu siswa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani, terbentuknya sikap dan perilaku menyenangi aktivitas jasmani 

yang dapat dipakai untuk pengisian waktu luang serta kebiasaan hidup 

sehat, tersalurnya hasrat untuk bergerak dan tercapainya gerakan yang 

benar, dan meningkatkan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keterampilan 

gerak dasar. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran penjas hendaknya sangat 

menyenangkan dan bergairah, karena dalam pembelajaran jika siswa tidak 

bergairah dan menyenangkan. Pembelajaran akan terasa monoton dan 

membosankan itu bisa berimbas pada tujuan pembelajaran penjas dan tidak akan 

tersampaikan, baik dari segi materi pembelajaran maupun nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran penjas. Nilai sikap yang penting yang perlu di 

tingkatkan salah satunya adalah nilai kerjasama, siswa yang memiliki sikap  yang 

berbeda beda merupakan sumber dari masalah, siswa memiliki ego yang tinggi, 

sehingga komunikasi kurang lancar, tidak mengerti dan memahami sifat  

temannya sendiri, maka timbul hal yang tidak diinginkan guru yaitu terjadinya 

benturan-benturan emosi siswa dalam pembelajaran dan membuat keadaan 

pembelajaran penjas tidak kondusif dan dari siswa sendiri kurang berkontribusi, 



 

2 
 

partisipasi,dan kurang aktif dalam aktivitas pembelajaran penjas. Pembelajaran 

pendidikan jasmani, mengarahkan guru untuk mengajarkan keterampilan dari 

mulai gerak dasar, teknik, dan strategi permainan olahraga, nilai-nilai berkarakter, 

yang penyampainnya bukan melalui teori-teori saja, melainkan berdasarkan 

praktik nyata dengan binaan dan bimbingan. Maka wajar jika seorang guru 

pendidikan jasmani di tuntut untuk lebih mengembangkan diri melalui pemikiran-

pemikiran kreatif dalam mengembangkan dan mengolah materi pembelajaran agar 

dapat mengandung nilai-nilai yang berguna bagi peserta didik yang di ajarkannya. 

Bola Tangan adalah suatu permainan beregu dan dapat dimainkan oleh putra 

maupun putri, serta dapat dimainkan oleh semua kalangan usia.Seperti tersirat 

dalam namanya kedua tangan memegang peranan penting, karena dalam 

permainan bola tangan hanya boleh dimainkan dengan pertandingan. 

Pembelajaran lempar tangkap bola menggunakan sasaran keranjang yaitu untuk 

merangsang siswa terhadap peningkatan penguasaan melempar dengan daya 

keakurasian yang baik dan menangkap bola dengan tepat namun dari model 

pembelajaran tersebut belum diketahui keefektivitasnya, karena pembelajaran 

tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan,sehingga belum diketahui apakah 

pembelajaran mempengaruhi hasil belajar. Untuk itu perlu adanya penelitian yang 

mengunakan model tersebut.Guru diharapkan dapat mengajar berbagai 

keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan (olahraga) internalisasi 

nilai-nilai (sportivitas, kejujuran, kerja sama, disiplin dan bertanggung jawab), 

dan pembinaan pola hidup sehat untuk itu, kompetensi metodik mengajar 

merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh guru penjas. Meski 

demikian masih ada sebagian guru penjasyang melaksanakan proses pembelajaran 

dengan cara tradisional dan menitik beratkan materi dan tujuan pembelajaran yang 

bersifat kecabangan olahraga tanpa memperhatikan siapa yang menjadi siswanya. 

Lempar tangkap yaitu sebagai latihan gabungan antara latihan gabungan 

lempar dan latihan menangkap bola.untuk itu formasi siswa dalam latihan ini 

supaya disesuaikan atau disusun sesuai dengan jenis lemparan dan tangkapan 

bola, misalnya lemparan dari atas kepala, dari samping badan, dari depan dada 

dan bawah dan tangkapan bola melambung, lurus dada, setinggi antara 

pinggang dan paha, serta setingi lutut bawah. (Saptani, 2009, hlm. 181) 
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Pembelajaran lempar tangkap bola menggunakan sasaran keranjang 

bertujuan untuk merangsang siswa terhadap peningkatan penguasaan melempar 

dengan daya keakurasian yag baik dan menangkap bola dengan tepat namun dari 

model pembelajaran tersebut belum diketahui keefektivitasnya, karena 

pembelajaran tersebut memilki kelebihan dan kelemahan,sehingga belum 

diketahui apakah pembelajaran mempengaruhi hasil belajar. Untuk itu perlu 

adanya penelitian yang mengunakan model tersebut. 

Permainan bola raja adalah suatu permainan yang dapat menunjukan suatu 

kekhasan dan keunikan dalam melakukan permainan. Bola raja berdampak pada 

perubahan sikap perilaku anak, misalnya ada kedisiplinan dalam melakukan 

permainan, bekerja sama dalam regu, menuntut anak bersosialisasi dengan teman 

maupun lawan, serta mempunyai kekhasan dalam gerak, maupun keunikan 

permainan dan dapat melatih kejujuran anak. Permainan bola raja melibatkan 

banyak orang yan merupakan kesatuan sebagai regu (tim). Artinya dimainkan 

oleh dua regu yang saling berlawanan, jadi masing-masing regu harus berusaha 

menghadapi lawan membuat point (artinya lawan dihalang-halangi untuk tidak 

biasa memberikan bola kepada raja).  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan tes yang dilakukan terbukti 

bahwa pada pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan ternyata anak-anak 

tidak menguasai keterampilan ini. Hasil ini terinci dari data awal yang dipaparkan  

pada tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Hasil Tes Awal Hasil lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang 

  Tabel 4.4 

Data Awal Gerak Dasar lempar tangkap pada bola tangan 

 
 

 

 

Keterangan  

KKM = 75 

NILAI =  

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran Bola tangan di SDN Cijati 

Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang hanya 26% yang mencapai KKM 

sedangkan 74% siswa tidak mencapai KKM atau sebanyak 6 siswa yang tuntas 

dan 17 siswa belum tuntas, sehingga kemampuan gerak dasar lempar tangkap 

belum dikuasai. Hal itu terjadi karena siswa mengalami kesulitan 

dalampembelajaran gerak dasar lempar tangapsarana dan prasarana yang tidak 

1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 ∑ T BT

1 Aan supriadi √ 2 √ 3 √ 2 7                 58 √

2 Abdul azis √ 3 √ 3 √ 3 9                 75 √

3 Aditya Maulana Y √ 3 √ 2 √ 2 7                 58 √

4 Aditya Maulana H √ 3 √ 2 √ 2 7                 58 √

5 Aulia rachma √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

6 Dini Daniati √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

7 Faisal Fahmi √ 2 √ 3 √ 2 7                 58 √

8 Fauzan Akmal √ 3 √ 3 √ 3 9                 75 √

9 Mila Amelia √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

10 Muhamad Naufal √ 3 √ 2 √ 2 7                 58 √

11 Putri Tiraswati √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

12 Renaldi Alpiansah √ 2 √ 3 √ 2 7                 58 √

13 Rifan Fauzan √ 3 √ 3 √ 3 9                 75 √

14 Sandi Indra K √ 2 √ 3 √ 2 7                 58 √

15 Seiko Aipan √ 3 √ 3 √ 3 9                 75 √

16 Septian Ahmad √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

17 Siti Maisyaroh √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

18 Thifany Ayu V √ 3 √ 3 √ 3 9                 75 √

19 Thisha Shafitri √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

20 Yoga Pamungkas √ 3 √ 3 √ 3 9                 75 √

21 Deni Rianto √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

22 Rizky Purnama √ 3 √ 3 √ 3 9                 75 √

23 Syaepudin Husen √ 2 √ 2 √ 2 6                 50 √

166 1.383           6 17

7 60

26% 74%PRESENTASE (%)

Keterangan

sikap badan
No

pegangan

JUMLAH

RATA-RATA

NilaiSkor
arah bola

Aspek yang di nilai

Nama siswa
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memadai sehingga aktivitas pembelajaran menjadi monoton dan tidak efisien, 

siswa kurang aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran bola 

tangan.Berdasarkan masalah di atas maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

gerak dasar lempar tangkap masih kurang dipahami oleh siswa dan juga tidak 

efisien.Dengan demikian hal tersebut berpengaruh terhadap tes data awal dalam 

pembelajaran lempar tangkap dalam pembelajaran bola tangan. 

Dengan mengetahui keadaan dan kemampuan anak, maka guru harus 

menentukan teknik dan taktik yang harus diajarkan kepada anak.Dengan demikian 

guru dapat menentukan menentukan tujuan pembelajaran khususnya dalam suatu 

pelajaran. Ketepatan penentuan teknik dan taktik yang diajarkan untuk anak SD 

akan menimbulkan rasa senang dalam pembelajaran bola tangan.Berdasarakan 

uraian di atas peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Permainan Bola Raja Untuk Meningkatkan Gerak Dasar 

lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V SDN Cijati Kecamatan Situraja 

Kabupaten Sumedang” 

B. Rumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Untuk memperoleh jawaban yang diingikan dari penelitian, harus 

dirumuskan permasalahan peneltian sehingga akan lebih jelas arah penelitian yang 

akan dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yaitu: 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran permainan bola raja untuk 

meningkatkan gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran permainan bola raja untuk 

meningkatkan gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang? 

c.  Bagaimana aktivitas dalam pembelajaran permainan bola raja untuk 

meningkatkan gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang? 
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d. Bagaimana hasil pembelajaran permainan bola raja untuk meningkatkan 

gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V SDN Cijati 

Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang? 

2. Pemecahan Masalah  

Berdasarkan dari permasalahan yang terdapat pada penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu mencari alternatif untuk 

pemecahan masalah tersebut. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan dalam 

pemecahan masalah tersebut adalah dengan menyajikan pembelajaran melalui 

modifkasi permainan bola raja. Kegiatan tersebut dilakukan secara berlanjut 

hingga siswa dapat melakukun gerak dasar lempar tangkap secara baik dan benar. 

Penulis yakin penyajian pembelajaran melalui tahapan modifikasi permainan bola 

raja dapat meningkatkan motivasi siswa kelas V SDN Cijati dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran lempar tangkap pada bola tangan. 

Pembelajaran lempar tangkap terhadap permainan bola raja pada bola 

tangan  dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tahapan persiapan perencanaan pembelajaran, pada tahapan ini guru 

mempersiapakan rencana pembelajaran, media dan alat pembelajaran yang 

diperlukan. Kemudian guru mengkondisikan siswa dan memberikan motivasi 

kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru menjelaskan materi 

kepada siswa mengenai materi, tujuan, pokok-pokok kegiatan dan hasil yang 

diharapkan serta menjelaskan kepada siswa tentang langkah-langkah 

Pembelajaran lempar tangkap terhadap permainan bola raja pada bola tangan. 

b. Tahapan pelaksanaan pembelajaran, pada tahapan ini guru memberikan 

bimbingan kepada siswa mengenai langkah-langkah serta memberikan 

motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.Pada 

setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa tergambar sebagai berikut 

1. Pada siklus I, Guru memberikan penjelasan awal tentang jalannya 

pembelajaran  permainan bola tangan terhadap permainan bola raja dengan 

menggunakan sasaran keranjang yang disimpan dibawah.Guru memberikan 

penjelasan mengenai lemparan dan menangkap dengan dua tangan dari atas. 

2. Pada siklus II,  Guru memberikan penjelasan setiap regu terdiri dari 6 orang, 

Disetiap regu  mempunyai istana dengan dimodifikasi dengan keranjang yang 
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telah disediakan. Siswa berlomba-lomba memasukan bola kedalam keranjang 

sebanyak mungkin,dengan menggunakan teknik melempar dan menangkap 

dengan posisi dua tangan disamping. Posisi kerancang ditambah ketingiannya 

yaitu 1 meter. 

3. Pada siklus III, Disetiap regu  mempunyai istana dengan dimodifikasi 

dengan ring  yang telah disediakan. tinggi ring ditambah ketinggianya yaitu 

1,5 meter, Siswa berlomba-lomba memasukan bola kedalam ring  sebanyak 

mungkin,dengan menggunakan teknik melempar dan menangkap dengan 

permainan sebenarnya. 

c. Tahapan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, pada tahapan ini siswa 

melakukan pembelajaran lempar tangkap pada permainan bola raja secara 

terus menerus dan berkelanjutan melalui tahapan. 

d. Tahapan dalam hasil belajar, setiap siswa melakukan lempar tangkap yang 

sebenarnya setelah melakukan pembelajaran secara terus-menerus dan 

berlanjut melalui modifikasi permainan bola raja. Pada saat tes setiap siswa 

mendapat giliran melakukan lempar tangkap yang telah dimodifikasi.  

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui  perencanaan pembelajaran permainan bola raja untuk 

meningkatkan gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. 

b. Untuk mengetahui  pelaksanaan pembelajaran permainan bola raja untuk 

meningkatkan gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. 

c. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran permainan bola raja 

untuk meningkatkan gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa 

kelas V SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. 

d. Untuk mengetahui  hasil pembelajaran permainan bola raja untuk 

meningkatkan gerak dasar lempar tangkap bola tangan pada siswa kelas V 

SDN Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari hasil penilitian ini dapat dilihat dari beberapa 

aspekyaitu : 

1. Manfaat dari Segi Teori  

Sumbangan pemikiran bagi kepentingan progresif cabang olahraga bola 

tangan, penelitian yang lebih luas, dan berguna pula untuk kegiatan yang 

bertujuan untuk pemanduan minat dan bakat.Sebagai bahan bacaan bagi 

pembaca yang meneliti hal-hal yang ada relevansi atau korelasinya dengan 

masalah penelitian ini. 

2. Manfaat dari Segi Kebijakan 

Pembelajaran penjas di SD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan tentunya psikomotor melalui aktivitas fisik, pembelajaran 

bola tangan.Pembelajaran penjas tidak hanya pelaksanaan pembelajaran tetapi 

mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi, dengan dibuatnya perencanaan 

yang baik dan benar akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran dan 

tentunya hasil belajar yang lebih maksimal. 

3. Manfaat dari segi praktik 

Pada penelitian ini para pengajar khususnya dalam pembelajaran penjas 

pengajar mampu mengaplikasikan bahan ajar melalui metode maupun media 

pembelajaran yang ada.Dalam pembelajaran bola tangan dapat dimodifikasi 

melalui permainan bola raja supaya dalam pembelajaran siswa tidak merasa jenuh 

salah satumya untuk meningkatkan gerak dasar lempar tangkap.Maka dari itu, 

guru harus kreatif pada saat pembelajaran berlangsung. 

4. Manfaat dari segi isu 

Penelitian ini dapat menjadi suatu isu yang positif sebagai bahan perbaikan 

dalam proses dan hasil pembelajaran gerak dasar lempar tangkappada bola tangan 

tingkat pemula ataupun dalam hal ini siswa sekolah dasar.Pembelajaran dengan 

cara yang menyenangkan memungkinkan siswa untuk lebih kreatif, dengan 

kreativitas yang terbentuk melalui pembelajaran yang menyenangkan akan 

membentuk siswa yang juga kreatif di kehidupan bermasyarakat. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun  struktur organisasi dalam penulisan skripsi dengan judul   

“Penerapan Model Permainan Bola Raja Untuk Meningkatkan Gerak Dasar 

Lempar Tangkap Bola Tangan” Sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Struktur Organisasi 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Praktis 

C. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Dan waktu Penelitian 

B. Subjek penelitian Penelitian 

C. Metode dan desain Penelitian 

D. Prosedur penelitian 

E. Instrument Peneritian  

F. Teknik pengumpulan data 

G. Analisis  Data 

H. Validitas  Data 

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Hasil penelitian 

B. Pembahasan penelitian 

BAB V SIMPULAN,IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

B.Implikasi  

C. Rekomendasi 
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Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Skripsi 

 

SKRIPSI 

Penerapan Model Permainan bola raja 

untuk meningkatkan gerak dasar lempar 

tangkap bola tangan. 

A. Latar Belakang 

Peneliti 

B. Rumusan 

Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat 

Penelitian 

E. Struktur 

Organisasi 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian  

Pendidikan 

Jasmani  

2. Tujuan 

pendidikan 

jasmani 

3. Manfaat 

pendidikan 

jasmani 

4. Permainan bola 

tangan 

5. Melempar dan 

menangkap 

6. Permainan 

7. Permainan Bola 

raja  

B. Kajian Praktis 

C. Kerangka 

Berpikir 

D. Hipotesis 

Tindakan 

 

A. Lokasi dan waktu 

Penelitian 

B. subjek Penelitian 

C. Metode & desain 

Penelitian 

D. Prosedur 

penelitian 

E. Instrumen 

Penelitian 

F. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

G. Analisis Data 

H. Validasi data 

 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

Penelitian 

 

A. Simpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi  

BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

BAB III 

METODE 

PENELITIAN 

BAB IV 

PAPARAN DATA 

DAN PEMBAHASAN 

BAB V 

SIMPULAN,IMPLIKA

SI DAN 

REKOMENDASI 


