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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Peneliti 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu proses melalui gerakan aktivitas 

fisik untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan jasmani dan sosial 

serta watak seorang pendidik. Pendidikan jasmani tidak hanya melatih dan 

mendidik fisik saja tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektual untuk 

bersosialisasi dengan lingkungan. 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani 

lebih diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai,tetapi bukan hanya bergerak 

dalam proses pengajaran saja atau untuk mendapatkan pencapaian tujuan belajar 

saja, tetapi untuk membiasakan anak untuk senang bergerak dan memberikan 

anak sebuah keyakinan agar anak tidak malu untuk melakukan gerak dimanapun, 

karna dengan bergerak anak akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan 

rohaninya. Jika anak tidak melatih gerak tersebut anak akan mengalami kesulitan 

dalam melakukan geraknya, maka dengan suatu pembelajaran anak dibiasakan 

dan membiasakan untuk melakukan gerak yang baik dan benar.Menurut Lutan 

(2001, hlm. 15) “pendidikan jasmani itu tak lain adalah proses belajar untuk 

bergerak, dan belajar melalui gerak”.  

Maka dari itu pembelajaran di sekolah harus tetap menarik bagi siswa agar 

siswa tidak malu untuk melatih geraknya dan mendapatkan kesehatan dalam 

setiap siswa. Untuk mendapatkan kesehatan yang dinamis dan statis ini seorang 

anak harus suka untuk melakukan pembelajaran pendidikan jasmani,tetapi banyak 

anak zaman sekarang yang kurang perduli dengan pembelajaran pendidikan 

jasmani karna pembelajaran pendidikan jasmani menurutnya kurang 

menyenangkan, karna setiap anak lebih memilih untuk duduk berdiam diri di 

depan gadget nya dan bermain game sepuasanya, dengan keadaan demikian anak 

akan jauh lebih memilih untuk bermain gadgetnya dari pada untuk melakukan 

pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat menyehatkan badannya, padahal 

banyak pembelajaran pendidikan jasmani yang menggembirakan dari sekedar 
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gadget, misalkan seperti pembelajaran pendidikan jasmani yang di muat dalam 

sebuah permainan, misalnya permainan bola kecil yang sering dimainkan yaitu 

rounders, kasti, slag ball, dan kippers. Permainan bola kecil tersebut sering 

dimainkan oleh anak-anak, karna permainan bola kecil tersebut disamping 

bermakna untuk menyehatkan badan tetapi dapat juga menjadi permainan yang 

menggembirakan. Pembelajaran pendidikan jasmani dalam permainan bola kecil 

ini sangat cocok untuk diterapkan pada anak-anak yaang mengutamakan unsur 

kegembiraan, tetapi tidak lupa akan manfaat yang menyehatkan badan setiap 

anak-anak. 

Permainan bola kecil yaitu rounders memang sangat di senangi oleh anak 

terutama di bangku sekolah dasar, banyak siswa yang suka permainan rounders ini 

dikarenakan permainan rounders sangat menantang siswa. Tetapi masih ada siswa 

yang kurang senang juga karena sebagian siswa masih belum bisa memukul bola 

dengan benar, disinalah peran guru sangatlah penting untuk memudahkan siswa 

memukul bola dalam permainan rounders ini. Maka jalan keluar untuk masalaah 

tersebut adalah memodifikasi pembelajaran, baik itu modifikasi model 

pembelajaran, modifikasi alat pembelajaran atau sebagainya. Dalam mengatasi 

masalah ini modifikasi alatlah yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada 

siswayang belum bisa memukul bola dengan benar. Modifikasi alat pukul yang 

diperlebar akan memudahkan siswa untuk memukul bola dengat tepat, karena 

dengan memperlebar alat pukul perkenaan bola dengan alat pemukul akan lebih 

besar. Maka modifikasi alat pukul ini sangatlah tepat diberika kepada siswa yang 

belum bisa memukul bola dengan benar. 

Setelah melakukan observasi di lapangan, peneliti menemukan masalah yang 

harus dipecahkan. Dimana peserta didik dengan berbagai faktor mengalami 

kesulitan dalam melakukan pukulan rounders. Padahal guru sudah menjelaskan 

tentang bagaimana cara melakukan pukulan rounders dari bagimana cara 

memegang alat pukul, posisi berdiri, posisi badan, dan ayunan tangan ketika 

memukul. Dan setelah guru berdiskusi pada siswa mengapa susah melakukan 

pukulan rounders ini, dan kebanyakan dari mereka menjawab belum terbiasa 

untuk melakukannya. 
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Adapun kesulitan lain yang terjadi pada siswa di bawah ini : 

1. Kurang kondusifnya kelas atau lapangan, banyak siswa yang masih bercanda 

atau tidak memperhatikan guru saat guru menjelaskan materi. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik perhatian siswa. 

3. Kurangnya persiapan guru dalam mengajar. 

4. Serta siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. 

Seorang guru perlu mengawali wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori 

belajar pendidikan jasmani dan perkembangan siswa serta menerapkan dan 

mengaplikasikaan pada setiap pembelajaran. Karena dengan di dukung teori, 

selain guru lebih mengetahui perkembangan siswa, pemahaman teori teori 

perkembangan dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang 

sesuai minat, karakteristik, dan keingian siswa dilihat dari tahap perkembangan 

siswa. 

Adapun data awal tes praktek pukulan rounders yang di peroleh bisa dilihat 

pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1. 1 

Data Hasil Tes Awal Kemampuan Gerak Dasar Pukulan rounders 

 

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), atau (c,a). 

c. Nilai 1 apabila terdapat satu indikator yang tercapai. 

T  : Tuntas 

TT  : Tidak Tuntas 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Diamati 

N
il

a
i 

K
et

 

Cara 

Memegang 

Tongkat 

Cara 

Berdiri 

Gerakan 

Memukul S
k

o
r
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   T TT 

1 Risma Hidayat  √   √  √   5 56  √ 

2 Aep Saepuoh  √  √     √ 6 67  √ 

3 Anugrah Bangsa √   √     √ 5 56  √ 

4 Dik Dik Asidik  √   √    √ 7 78 √  

5 Dandi Jamaludin  √    √ √   6 67  √ 

6 Faisal Rusdiana √    √   √  5 56  √ 

7 Iwan Sanusi  √   √    √ 7 78 √  

8 Lastari √   √   √   3 33  √ 

9 Muhamad Sofyan √   √     √ 5 56  √ 

10 Nur Laela Sari   √   √ √   7 78 √  

11 Nugroho Cahyanto  √  √     √ 6 67  √ 

12 Riska Herdiani Putri √   √   √   3 33  √ 

13 Rangga Ha idar Ramdani  √  √    √  5 56  √ 

14 Rendi Wahyudin  √  √    √  5 56  √ 

15 Robby Nurmansyah √   √    √  4 44  √ 

16 Siti Nur Komalatari √   √   √   3 33  √ 

17 Siti Nuryani  √    √ √   6 67  √ 

18 Siti Nur Farida √   √   √   3 33  √ 

19 Taufiq Muhammad A.   √  √    √ 7 78 √  

20 Wina Siti Maesyaroh √   √   √   3 33  √ 

21 Kosasih Abdul Azis  √   √  √   5 56  √ 

22 Ridwan Nur Fadilah   √   √   √ 8 89 √  

23 Nazar Setyana  √    √   √ 7 78 √  

Jumlah 

9
 

1
1
 

3
 

1
2
 

6
 

5
 

1
0
 

4
 

9
 

1
2

1
 

1
3

4
8
 

6
 

1
7
 

Persentase % 

3
9
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3

%
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3
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5
2
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7
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2
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1
7
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Indikator : 

1. Cara Memegang Pemukul 

a. Tempat pegangan tangan di alat pukul 

b. Tangan seperti bersalaman 

c. Posisi tangan ketika akan memukul 

2. Cara Berdiri 

a. Sikap berdiri yang benar 

b. Posisi badan ketika akan memukul 

c. Posisi mata ketika akan memukul 

3. Cara Memukul 

a. Ayunan tangan ketika memukul 

b. Perkenaan bola dengan alat pemukul 

c. Sikap lanjutan ketika sudah memukul 

Jadi berdasarkan hasil data Tabel 1.1 data awal memukul rounders bisa di 

ketahui bahwa dalam cara memegang tongkat pemukul yang mendapat nilai1 

sebanyak sembilan (39,13%) siswa, yang mendapaat nilai 2 sebanyak sebelas 

(47,82%) siswa, dan yang mendapat nilai 3 sebanyak tiga (13,04%) siswa. 

Selanjutnya penilaian pada sikap berdiri yang mendapat nilai 1 sebanyak 

duabelas(52,17%) siswa, yang mendapat nilai 2 sebanyak enam(26,08%) siswa, 

dan yang mendapat nilai 3 sebanyak lima (21,73%) siswa, kemudian penilaian 

pada gerakan memukul yaitu yang mendapat nilai 1 sebanyak sepuluh (43,47%) 

siswa, yang mendapat nilai 2 sebanyak empat (17,39%) siswa, dan yang mendapat 

nilai 3 sebanyak sembilan (39,13%) siswa. Sehingga dapat di simpulkan siswa 

yang tuntas dalam gerak dasar pukulan rounders ini hanya 6 (26,08%) dari dua 

puluh tiga siswa keseluruhannya, kemudian siswa yang tidak tuntas sebanyak 17 

(73,91%) dari dua puluh tiga siswa keseluruhannya. 

Melihat pemaparan di atas menunjukan kurangnya antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan siswa banyak merasa jenuh pada saat pembelajaran 

dimulai dan ditambah lagi dengan kurangnya fasilitas pembelajran yang layak 

untuk melakukan pembelajaran pukulan rounders ini. Sehingga siswa mengalami 

kurangnya penyerapan pembelajaran dalam pembelajaran pukulan rounders ini, 

maka peneliti merasa perlu memperbaiki alternatif atau memberikan solusi yang 

di hadapi oleh siswa kelas V SDN Sindangwangi. 

Alternatif yang tepat dalam menangani permasalahan yang ada pada siswa 

kelas V SDN Sindangwangi ini yaitu dengan memodifikasi alat pukul rounders ini 
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dengan ujuang pukulan yang diperlebar lagi agar anak lebih mudah untuk 

melakukan pukulan dan pukulan diturunkan lebar ujung pukulan dengan sedikit 

demi sedikit sampai modifikasi yang menyerupai alat pukul sebenarnya. Dengan 

demikian judul yang peneliti angkat adalah “Meningkatkan Gerak Dasar Pukulan 

Rounders Dengan Modifikasi Alat Pukul Pada Siswa Kelas V SDN 

Sindangwangi”. 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Yang menjadi persoalan dalam masalah ini adalah gerak dasar pukulan 

rounders dalam pembelajaran rounders 

Selanjutnya masalah penelitian tersebut secara khusus dirumuskan dalam sub 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana merencanakan pembelajaran pukulan rounders dengan modifikasi 

alat pukul bagi siswa kelas V SDN Sindangwangi? 

b. Bagaimana kinerja guru dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan gerak dasar pukulan rounders dengan modifikasi alat pukul pada 

siswa kelas V SDN Sindangwangi? 

c. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran pukulan rounders dengan 

modifikaasi alat pukul pada siswa kelas V SDN Sindangwangi? 

d. Bagaimana peningkatan hasil siswa dalam pembelajaran sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan gerak dasar pukulan rounders dengan modifikasi 

alat pukul pada siswa kelas V SDN Sindangwangi? 

2. Pemecahan Masalah 

Masalah tentang belum optimalnya guru penjas dalam menyajikan proses 

pembelajaran tugas gerak di SDN Sindangwangi khususnya dalam hal 

meningkatkan gerak dasar pukulan rounders melalui modifikasi alat pukul melalui 

proses penelitian tindakn kelas (Class Action Research) yang meliputi : 

a. Tahap Perencanaan 

1) Membuat skenario pembelajaran 

2) Membuat alat evaluasi belajar, untuk melihat peningkatan siswa dalam 

pembelajaran pukulan rounders 
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3) Membuat lembar observasi maupun catatan lapangan untuk melihat kinerja 

guru, aktivitas siswa dan peningkatan hasil belajar selama proses 

pembelajaran pukulan rounders di kelas V SDN Sindangwangi dengan 

mengembangkan modifikasi media/alat pukul. 

4) Tahap rencana siklus. 

a) Siklus I, siswa melakukan pukulan rounders dengan modifikasi alat  

pukul yang berlebar 15 cm. 

b) Siklus II, siswa melakukan pukulan rounders dengan modifikasi alat 

pukul yang berlebar 10 cm. 

c) Siklus III, siswa melakukan pukulan rounders dengan modifikasi alat 

pukul yang berlebar 7 cm atau samah saja dengan alat pukul aslinya. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Guru mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran agar siswa lebih 

disiplin lagi untuk mengikuti pembelajaran rounders. 

2) Guru memotivassi siswa tentang pembelajaran rounders dari bagaimana 

cara memegang tongkat, cara berdiri, dan gerakan memukul 

3) Guru melakukan apersepsi tentang pembelajaran rounders sebelum 

kegiatan pembelajaran 

4) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran rounders 

5) Guru menjelaskan tekhnik gerak dasar memukul rounders dengan benar. 

a) Cara memegang tongkat 

b) Cara berdiri 

c) Cara memukul 

6) Melaksanakan siklus I yaitu siswa melakukan pukulan rounders dengan 

modifikasi alat pukul selebar 15 cm 

7) Melaksanakan silus II, yaitu siswa melakukan pukulan rounders dengan 

modifikassi alat pukul selebar 10 cm 

8) Melaksankan siklus III, yaitu siswa elakukan pukulan rounders dengan 

modifikasi alat pukul selebar 7 cm atau alat pukul yang aslinya 
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c. Pengamatan 

Guru dan peneliti mengamati (mencatat) proses pembelajaran gerak dasar 

pukulan rounders pada siswa kelas V SDN Sindangwangi. Aktivitas siswa 

berkaitan dengan sikap dan perilaku sebelum (pada tahap persiapan), selama dan 

sesudah melaksanakan aktivitas belajar gerak dasar pukulan rounders pada siswa 

kelas V SDN Sindangwangi, termasuk juga memperoleh gambaran minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran gerak dasar pukulan 

rounders. 

d. Tahap Evaluasi 

Untuk proses evaluasi yaitu mengenai kinerja guru dan aktivitas siswa 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi maupun catatan lapangan 

kinerja guru dan aktivitas siswa. Sesudah penyampaian materi, siswa melakukan 

post tes untuk memperoleh perkembangan kemampuan individu dalam 

pembelajaran gerak dasar pukulan rounders. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah : 

a. Persiapan perencanaan dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan gerak dasar pukulan rounders dengan modifikasi alat pukul pada 

siswa kelas V SDN Sindangwangi. 

b. Pelaksanaan dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kemampuan 

gerak dasar pukulan rounders dengan menggunakan modifikasi alat pukul 

pada siswa kelas V SDN Sindangwangi. 

c. Aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan gerak dasar pukulan rounders dengan menggunakan modifikassi 

alat pukul pada siswa kelas V SDN Sndangwangi. 

d. Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan gerak dasar pukulan rounders dengan modifikasi 

alat pukul pada siswa kelas V SDN Sindangwangi. 
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Peningkatan hasil siswa dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan gerak dasar pukulan rounders dengan modifikasi alat pukul pada 

siswa kelas V SDN Sindangwangi 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Berdasarkanlatar belakang yang telah penulis paparkan, maka dari itu 

diharapkan  dapat bermanfaat sebagai ilmu pengembangan khususnya dalam 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram dengan media modifikasi alat pukul 

rounders dalam metode penelitian tindakan kelas (PTK). 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa  

1) Meningkatkan hasil belajar dan solidaritas siswa untuk menemukan 

pengembangan dan pengembangan wawasan. 

2) Meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah melalui 

pengembangan dengan model pembelajaran dengan model pembelajaran 

inovatif. 

3) Siswa dapat mengembangkan aspek fisik, kemampuan, pengetahuan, dan 

mental pada saat pembelajaran berlangsung secara bersamaan. 

b. Bagi guru 

1) Membantu memperbaiki mutu pembelajaran. 

2) Meningkatkan propesionalitas guru. 

3) Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya. 

4) Sebagai umpan balik dari pembelajaran sebelumnya sehingga guru bisa 

mengevaluasi kinerjanya. 

c. Bagi sekolah  

1) Memberikan peningkatan kwalitas pembelajaran dan pengajaran yang 

berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa. 

2) Sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur bagi sekolah. 

d. Bagi lembaga  

1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya. 
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2) Dapat menjadi pertimbangan untuk ditetapkan dalam dunia pendidikan 

pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di indonesia dan sumber 

inspirasi bagi universitas lainnya. 

e. Bagi UPI Kampus Sumedang 

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam rangka 

perbaikan pembelajaran, khususnya bagi program Study Pendidikan Jasmani 

yang memproduksi calon guru-guru yang kreatif dan berkualitas 

f. Bagi Peneliti Lain 

1) Hasil peneliti ini diharapkan sebagai bandingan sekaligus landasan bagi 

peneliti lain. 

2) Hasil peneliti ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian. 

E. Struktur Penelitian 

Didalam skripsi terdapat susunan atau tahapan yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil skripsi yang sesuai dengan cara penulisannya. Disetiap Bab 

dalam skripsi terdapat bagian yang menjelaskan setiap sub judul dalam bab 

tersebut, jadi kegunaan struktur skripsi ini adalah menjelaskan secara rinci bagian-

bagian setiap Bab dalam skripsi tersebut agar bisa lebih mudah dalam memahami 

isi skripsi itu sendiri. 

Jika dalam penyususan struktur skripsi menjelaskan dengan benar urutan-

urutan yang akan dibahas diskripsi itu, maka akan lebih mudah memahami dan 

mengerti maksud dan tujuan dari skripsi itu. 

Adapun struktur skripsi yang tertera dalam skripsi ini seperti yang terlihat 

dibawah ini :  

Struktur Skripsi : 

1. BAB I : a. Latar Belakang 

b. Rumusan dan Pemecahan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

e. Struktur Organisasi 

 

2. BAB II : a. Kajian Pustaka 

b. Penemuan Hasil Peneliti Yang Relevan 

c. Hipotesis Penelitian 

 

3. BAB III : a. Metode Penelitian 
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b. Lokasi dan Waktu Penelitian 

c. Subjek Penelitian 

d. Metode dan Desain Penelitian 

e. Prosedur Penelitian 

f. Instrumen dan Pengumpulan Data 

g. Validitas Data 

 

4. BAB IV : a. Temuan 

b. Pembahasan 

 

5. BAB V : a. Simpulan 

b. Saran 

Adapun struktur organisasi dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1  

Struktur Skripsi 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

B. Rumusan Masalah dan 

Pemecahan Masalah 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI 

E.  Struktur Organisasi Skripsi 

 

D.  Manfaat Penelitian 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian pustaka  

B. Temuan Hasil Peneliti yang Relervan 

C. Hipotesis Tindakan 

 

 
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Subjek Penelitian 

C. Metode dan Desain Penelitian 

D. Prosedur Penelitian 

E. Instrumen dan Pengumpulan Data 

F. Validitas Data 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
A. Temuan  

B. Pembahasan 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN 

SARAN 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

 


