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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani merupakan program pendidikan yang memberikan 

kontribusi terutama melalui pengalaman gerak untuk pertumbuhan dan 

perkembangan secara utuh dan dilakukan dengan cara-cara yang benar agar 

memiliki makna bagi anak. 

 Pendidikan jasmani merupakan  upaya agar dapat mengkualitaskan seluruh 

potensi aktivitasnya sebagai manusia berupa sikap, tindakan dan karya yang diberi 

bentuk, isi dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai cita-cita kemanusiaan 

(Simon dan Saputra, 2007. hlm.5). 

Tujuan umum pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah memacu kepada 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial yang 

selaras dalam upaya membentuk dan  mengembangkan  kemampuan gerak dasar, 

menanamkan nilai, sikap dan membiasakan hidup sehat kepada anak..  

Pendidikan jasmani sangat penting untuk  perkembangan  dan  pertumbuhan 

anak  karena di dalam  masa ini anak sangat aktif untuk bergerak dimana anak 

lebih memilih bermain sambil belajar dibandingkan dengan duduk manis di rumah 

atau di ruangan  untuk membaca buku. Dalam pendidikan jasmani yang tertera 

dalam kurikulum banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari salah  satunya adalah 

pembelajaran atletik. 

Ruang lingkup program pengajaran Pendidikan Jasmani yang diajarkan di 

Sekolah Dasar, mulai dari kelas I sampai kelas VI pada setiap semester 

ditekankan pada usaha memacu  pertumbuhan dan perkembangan jasmani, 

mental, emosional, dan sosial. 

Berdasar kan ruang lingkup pendidikan jasmani di sekolah dasar, salah satu 

tujuan  pembelajaran pendidikan jasmani adalah meningkatkan keterampilan 

gerak dasar anak dalam  permainan dan olahraga. Terutama permainan yang 

mencakup tentang kemampuan individu seperti lempar cakram. 

Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau 

diperlombakan yang meliputi atas nomor-nomor jalan. Lari, lompat dan lempar. 

Di dalam pendidikan jasmani atletik adalah salah satu materi ajar yang 

terdapat pada kurikulum. materi yang sudah  terdapat pada kurikulum sangat 
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wajib untuk disampaikan. Di dalam atletik yang tercantum dalam  kurikulum  

yang wajib diajarkan adalah  nomor lempar, nomor lari, nomor jalan dan  nomor 

lompat. Tetapi dalam kenyataan di lapangan bahwa atletik sangat kurang 

penyampaiannya. ini dikarenakan  kurangnya jam pembelajaran yang diberikan 

untuk materi atletik. 

Dengan kurangya jam pembelajaran atletik di dalam kurikulum hal ini 

membuat pembelajaran  atletik kurang maksimal. Terutama pada nomor-nomor 

lompat dan lempar yang kaya akan tehnik sehingga banyak permasalahan yang 

muncul di sini salah satunya adalah tidak tercapainya ketuntasan belajar-

mengajar. 

Menurut Muhtar (2013, hlm. 121).“Lempar cakram adalah suatu gerakan 

melempar suatu alat yang berbentuk bulat pipih dengan berat tertentu  yang 

terbuat dari kayu dan pinggirannya dari  metal/besi, yang dilakukan dengan satu 

tangan dari samping  badan  untuk  mencapai jarak yang sejauh-jauhnya, sesuai 

peraturan yang berlaku”. 

Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh pelempar cakram adalah cara 

mengayun dan melempar cakram. Melempar  adalah bagian dari permainan 

lempar cakram. Tujuan utama dari melempar  adalah menjauhkan objek lemparan 

dan mendekatkan pada batasan atau objek tujuan.  

Manfaat pembelajaran lempar cakram diperoleh apabila disajikan dalam 

lingkungan belajar yang kondusif. Untuk itu di perlukan strategi yang tepat dalam 

proses pembelajaran lempar cakram, baik yang bersifat pembelajaran untuk 

meningkatkan kebugaran tubuh maupun untuk meningkatkan keterampilan suatu 

gerak dasar seperti melempar cakram.  

Salah satu bentuk mengakali pembelajaran dalam lempar cakram adalah 

dengan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karekteristik 

kemampuan siswa dan tujuan yang akan dicapai dengan selalu 

mempertimbangkan keamanan pada saat pembelajaran 

Keamanan dalam pembelajaran lempar cakram berhubungan dengan aspek 

kesiapan siswa (fisik, mental, serta kemampuan awal siswa) dalam mempelajari 

suatu gerakan dalam lempar cakram. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, akan 

terlihat sebagian siswa pada saat belajar suatu gerakan melempar cakram begitu 



 

3 
 

 

bersemangat dan menyenanginya sementara sebagian siswa yang lain terlihat 

bosan dan masih ketakutan untuk mencobanya. Disinilah peran guru sangat 

diandalkan, karena guru harus memperhatikan anak-anak yang tidak menyenangi 

pembelajaran lempar cakram ini dengan memodifikasi permainan lempar cakram 

dengan berbagai macam hal, seperti memodifikasi cakram dengan piring plastik, 

kaleng terbuat dari kaleng tutup kue, kayu dan diberikan permainan dalam 

pebelajaran tersebut. 

Peran guru sebagai fasilitator tidak sebatas hanya membantu membimbing 

siswa meraih tujuan belajarnya, melainkan harus mampu mencari dan menemukan 

media yang tepat selama proses pembelajaran. Upaya penemuan media hanya 

dapat dilakukan oleh guru yang cermat dalam menyikapi kendala dan masalah 

kesulitan belajar yang dialami setiap siswa. Seperti contoh dalam kasus 

meningkatkan pembelajaran lempar cakram di kelas V SDN Ranjeng Kecamatan 

Cisitu Kabupaten Sumedang. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran 

lempar cakram sangat beragam. Ada siswa yang mudah cepat bosan karena 

mereka sudah bisa melakukan gerakan dalam lempar cakram sebelumnya. Ini 

disebabkan karena penyampaian materi lempar cakram masih bersifat monoton, 

tidak ada variasi pembelajaran yang membuat siswa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan sebagian siswa merasa takut dalam melakukan gerakan 

lempar cakram. Siswa yang masih takut dalam melakukan gerakan lempar cakram 

biasanya didominasi oleh anak perempuan. hal ini dikarenakan karena belum 

terbiasa melakukan gerakan lempar cakram dan juga kurangnya pengetahuan 

siswa terhadap cara melakukan gerakan lempar cakram. Permasalahan ini akan 

menimbulkan dampak terhadap kurangnya aktivitas gerak siswa dan juga tujuan 

pembelajaran lempar cakram akan sulit tercapai. 

Setelah melakukan observasi di lapangan,  peneliti menemukan masalah yang 

harus dipecahkan. Dimana peserta didik dengan berbagai faktor mengalami 

kesulitan dalam melakukan gerakan lempar cakram. Padahal guru sudah 

menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan gerakan lempar cakram dari cara 

memegang, ayunan tangan dan gerak lanjutan dan sikap akhir gerakan inti atau 

pada saat memegang cakram, ayunan tangan, gerakan lanjutan  sampai sikap 
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akhir.  Dan setelah guru berdiskusi pada siswa mengapa susah melakukan gerakan 

lempar cakram, dan kebanyakan dari mereka menjawab belum terbiasa untuk 

melakukannya.  

Adapun kesulitan lain yang terjadi pada siswa dibawah ini diantaranya: 

1. Bahwa sebagian siswa kurang mampu untuk melakukan gerak dasar lempar 

cakram karena guru kurang kreatif dalam memodifikasi media pembelajaran 

sehingga pembelajaran tidak dapat di serap. 

2. Metode yang digunakan kurang menarik perhatian siswa 

3. Guru yang kurang strategi dalam pembelajaran 

4. Kurang bimbingan dan tidak memberikan motivasi yang lebih kepada siswa 

untuk melakukan pembelajaran tersebut. 

Seorang guru perlu menggali wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori 

belajar pendidikan jasmani dan perkembangan siswa serta menerapkan dan 

mengaplikasikan pada setiap pembelajaran. Karena didukung dengan teori, selain 

guru lebih mengetahui perkembangan siswa, pemahaman teori-teori 

perkembangan dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang 

sesuai minat, karakteristik dan keinginan siswa dilihat dari tahap perkembangan 

siswa. 

Penerapan metode dan penggunaan teknik mengajar yang kurang tepat, tidak 

ada variasi pada saat pelaksanaan pembelajaran, dan lebih mengutamakan hasil 

akhir belajar dari pada proses pembelajaran dapat menimbulkan minat siswa akan 

menjadi rendah. 

Adapun data awal tes praktek pembelajaran lempar cakram dapat dilihat 

pada tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Data Hasil Tes Awal Kemampuan Gerak Dasar Lempar Cakram 

N

o 
Nama Siswa 

Penilaian Praktek 

N
il

a
i 

K
et

 

Cara Memegang 
Ayunan 

Tangan 

Gerak lanjutan 

dan sikap Akhir 

S
k

o
r 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   T BT 

1 Arif Rahmad √   √   √   3 33  √ 

2 Despa   √  √   √  7 78 √  
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3 Al ayubi A T   √ √   √   5 56  √ 

4 Esa Tri tamara √   √   √   3 33  √ 

5 Ade Sri Suryani √   √   √   3 33  √ 

6 Ade Ricma Setia √   √   √   3 33  √ 

7 Cece Wahyudin   √ √   √   5 56  √ 

8 Diana Putri  √   √   √   3 33  √ 

9 Jidan Al farizi   √ √   √   5 56  √ 

10 Khayla Nazwa S   √  √   √  7 78 √  

11 Lisna Mustika W   √   √ √   7 78  √ 

12 Mia Rusmiati √   √   √   3 33  √ 

13 Muhamad Farizal √   √   √   3 33  √ 

14 Muhamad Raihan  √   √  √   5 33  √ 

15 Nabila Pujawati  √  √   √   4 44  √ 

16 Nopi E   √  √   √  7 78 √  

17 Nuraini Indah   √ √   √   5 56  √ 

18 Rafli Ramdani   √ √     √ 7 78 √  

19 Revan Ikbal  √   √  √   5 56  √ 

20 Reza Sri R √    √  √   3 33  √ 

21 Rini Suryani   √   √ √   7 78 √  

22 Selvi S I  √  √   √   4 44  √ 

23 Siti Kamila R  √   √  √   5 56  √ 

24 Tesya Andini   √ √   √   5  56  √ 

25 Thoriq Libras √   √   √   3 33  √ 

26 Uci Kusmawati  √  √   √   4 44   √ 

27 Windi Komala √   √   √   3 33  √ 

28 Rival √    √   √  5 56  √ 

29 Meyra √   √   √   3 33  √ 

30 Satria  √  √   √   5 56  √ 

Jumlah 

1
2
 

7
 

1
1
 

2
0
 

8
 

2
 

2
5
 

4
 

1
 

1
3

5
 

1
5

0
0
 

5
 

2
5
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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 

BT : Belum Tuntas 

Nilai=  

Skor maksimal = 9 

 

Melihat pemamaparandata diatas menunjukan kurangnya antusias siswa dan 

merasa jenuh pada saat pembelajaran berlangsung dan ditambah kurangnya 

fasilitas pembelajaran yang layak untuk melakukan pembelajaran atletik cabang 

lempar cakram. Sehingga siswa dalam hasil belajar mengenai pembelajaran  gerak 

dasar  lempar cakram sangat kurang, maka dalam penerapan lempar cakram dalam 

pembelajaran atletik,peneliti merasa perlu memberikan alternatif atau memberikan 

solusi yang dihadapi oleh siswa kelas V SDN Ranjeng Kecamatan Cisitu 

Kabupaten Sumedang. 

Alternatif yang dirasa sangat cocok yaitu dengan menyiapkan pendekatan 

bermain melalui berbagai permainan yang mengarah kepada pembelajaran atletik 

gerak dasar lempar cakram, salah satunya adalah permainan melempar aqua. 

Bermain adalah satu bentuk kegiatan yang sangat disenangi oleh anak-anak, 

karena didalam permainan anak bisa bergerak bebas tidak perlu takutsalah. 

Bermain yang dilakukan secara baik sangat bermanfaat untuk mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat berharga untuk anak. 

Pengalaman itu bisa berupa jalinan hubungan sosial untuk mengungkap 

perasaannya dengan sesama teman dan menyalurkan hasrat. 

Dengan mengetahui manfaat permainan, diharapkan guru dapat melahirkan 

ide mengenai cara mengemas kegiatan bermain untuk pengembangan bermacam-

macam aspek perkembangan anak. Aspek yang dapat dikembangkan mencakup 

fisik, intelektual, sosial dan moral. 
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Pendekatan bermain adalah pembelajaran yang diberikan dalam bentuk atau 

situasi permainan. Maka dari itu permasalahan yang dialami dalam pembelajaran 

gerak dasar lempar cakram, bisa di atasi dengan permainan.Dengan permainan 

anak akan merasa senang, karena ketika bermain anak akan belajar segala hal. 

Dalam perkembangannya, permainan yang mengarah pada pembelajaran 

lempar cakram banyak sekali pilihan.Salah satu permainan yang di rasa sangat 

cocok untuk pembelajaran ateltik lempar cakram yaitu melempar aqua yang 

berjejer didepan siswa menggunakan piring plastik tutup kaleng kue dan kayu. 

B. Perumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah Penelitian 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran gerak dasar lempar cakram 

dengan modifikasi cakra pada siswa kelas V SDN Ranjeng 

Kecamatan Cisitu Kabupaten sumedang ? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lempar cakram 

dengan modifikasi cakram pada siswa kelas V SDN Ranjeng 

Kecamatan cisitu Kabupaten sumedang? 

c. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar lempar 

cakram dengan  menggunakan modifikasi cakram pada siswa kelas V 

SDN Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten sumedang? 

d. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam meningkatkan 

pembelajaran gerak dasar lempar cakram menggunakan dengan 

modifikasi cakram pada siswa kelas V SDN Ranjeng Kecamatan 

Cisitu Kabupaten Sumedang? 

2. Pemecahan Masalah Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan, maka langkah selanjutnya mencari alternatif pemecahan 

masalah tersebut. Pembelajaran gerak dasar lempar cakram pada 

pembelajaran atletik dengan modifikasi cakram dapat di lakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tahapan persiapan, pada tahapan ini guru mempersiapkan RPP 

tentang lempar cakram yang mengacu pada IPKG 1 dan menyiapkan 

piring plastik, kaleng terbuat dari kaleng tutup kue dan kayu yang 
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akan di pergunakan dalam pembelajaran. kemudian guru 

mengkondisikan siswa pada saat pembelajaran serta memberikan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Adapun langkah-langkah dalam setiap pmbelajaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Siklus 1 : 

a) Guru memberikan penjelasan mengapa melakukan permainan gerak 

dasar lempar cakram yang di modifikasi dari piring plastik dengan 

jarak 5 meter. 

b) Guru mengamati apakah gerakan yang dilakukan sudah benar. 

2. Siklus 2 : 

a) Guru memberikan penjelasan mengapa melakukan permainan gerak 

dasar lempar cakram yang di modifikasi dari kaleng terbuat dari tutup 

kaleng kue dengan jarak 6 meter. 

b) Guru mengamati apakah gerakan yang dilakukan sudah benar 

3. Siklus 3 : 

a) Guru memberikan penjelasan mengapa melakukan permainan gerak 

dasar lempar cakram yang di modifikasi dari kayu dengan jarak 7 

meter. 

b) Guru mengamati apakah gerakan yang di lakukan benar. 

b. Pada tahap perencanaan ini guru memberikan pembelajaran gerak dasar 

lempar cakram menggunakan modifikasi cakramdan guru harus membimbing 

siswa mengenai langkah-langkah pembelajraan gerak dasar lempar cakram 

menggunakan modifikasi cakram dalam bermain melempar aqua, serta guru 

memberikan motivasi kepada siswaa agar lebih aktif lagi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

c. Aktvitas siswa pada saat pembelajaran gerak dasar lempar cakram melalui 

modifikasi cakram melalui permainan melempar aqua menunjukan sikap 

keberanian siswa, disiplin dan percaya diri. 

d. Hasil belajar tes gerak dasar lempar cakram melalui modifikasi cakram akan 

lebih meningkat khususnya pada siswa kelas V SDN Ranjeng Kecamatan 

Cisitu Kabupaten Sumedang. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan permasalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran  gerak dasar lempar cakram 

dengan menggunakan modifikasi cakram  pada siswa kelas V SDN 

Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ? 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lempar cakram 

dengan menggunakan modifikasi cakram pada siswa kelas V SDN 

Ranjeng Kec Cisitu Kab Sumedang 

c. Untuk mengetahui Aktifitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar lempar 

cakram dengan menggunakan modifikasi cakram 

d. Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran gerak dasar lempar 

cakram dengan modifikasi cakram pada siswa kelas V SDN Ranjeng Kec 

Cisitu Kab Sumedang ? 

Dari tujuan tersebut peneliti mengharapkan meningkatkan pembelajaran  

gerak dasar lempar cakram dengan menggunakan modifikasi cakram pada 

siswa kelas V SDN Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang? 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi siswa  

 Membantu siswa untuk lebih cepat menguasai gerak dasar lempar cakram 

2. Bagi guru 

Sebagai umpan balik dari pembelajaran sebelumnya sehingga guru yang 

merangkap jadi pelatih dapat mengkaji sendiri praktek pembelajaran dan juga 

untuk meningkatkan kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang baru 

dan menarik bagi siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan 

tersampaikan dengan sempurna dalam mengajar terutama dalam mebelajarakan 

olahraga atletik cabang lempar cakram ini 

3. Bagi lembaga  

Dapat di jadikan aset berharga untuk meningkatkan kreativitas setiap guru 

dalam melakukan pembelajran dan menaikan nilai suatu pembelajaran tersebut 

serta dapat menjadikan aset yang berharga pula seandainya siswa-siswinya dapat 

berprestasi. 
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4. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan dalam mengajar, menambah kretivitas dalam 

mengajar agar anak tidak bosan dalam belajar serta menambah kemampuan 

pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi terdiri dari lima BAB, yaitu BAB I mengenai 

pendahuluan, BAB II mengenai kajianpustaka, BAB III mengenai metode 

penelitian, BAB IV mengenai temuan dan pembahasan, dan yang terakhir adalah 

BAB V adalah penutup. Struktur organisasi skripsi akan dipaparkan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Perumusan dan Pemecahan Masalah Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Atletik 

B. Lempar Cakram 

C. Gerak Dasar 

D. Modifikasi 

E. Pengertian Modifikasi Pada Olah Atletik 

F. Pembelajaran Gerak dasar Lempar Cakram 

G. Hasil Temuan Penelitian yang Relevan 

H. Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

C. Pengumpulan Data 

D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengolahan Data 

F. Variabel Penelitian 
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G. Batasan Istilah 

H. Validasi Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI dan REKOMENDASI 

A. Simpulan 

B. Implikasi 

C. Rekomendasi  
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Gambar 1.1 

Tabel Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun struktur organisasi dalam penulisan skrispi ini yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI 

A.  Latar Belakang Penelitian 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

      B.  Rumusan Masalah 

 D. Tujuan Penelitian 

 
D. Pembelajaran Gerak dasar 

Lempar Cakram 

E. Hasil Temuan Penelitian yang 

Relevan 

F. Hipotesis Tindakan 

G. Temuan Hasil Peneliti yang 

Relervan 

H. Hipotesis Tindakan 

 

E. Manfaat Penelitian 

F.  Struktur Organisasi 

Skripsi 

 A. Atletik 

B. Lempar Cakram 

C. Gerak Dasar 

D. Modifikasi 

E. Pengertian Modifikasi Pada 

Olah Atletik 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teknik Pengolahan 

Data 

B. Variabel Penelitian 

C. Batasan Istilah 

D. Validasi Data 

E. Metode dan Desain Penelitisn 
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G. Pengumpulan Data 

H. Instrumen Penelitian 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

DAN PEMBAHASAN 
A. Pemaparan Data 

B. Pembahasan Data 

 

 
BAB V 
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REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  
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