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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, 

namun pada kenyataanya masyarakat kurang memahami betapa pentinganya 

pendidikan. Masih banyak yang berfikiran kalau pendidikan itu hanya 

menghabiskan biaya dan menambah beban dalam kehidupan. Hal tersebut 

diakibatkan dari biaya pendidikan itu sendiri yang cenderung mahal, oleh sebab 

itu banyak anak yang putus sekolah dengan alasan tidak mampu karena masalah 

ekonomi. Pada dasarnya pendidikan merupakan upaya meningkatkan sumber daya 

manusia serta untuk menciptakan manusia yang berkualitas. 

Adapun menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Ahmadi dan Uhbiyati, 2015, 

hlm. 69) „mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-

anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya‟. Berdasarkan 

penjelasan diatas pendidikan merupakan fondasi guna menciptakan manusia-

manusia yang berkualitas, pendidikan juga sangat bermanfaat bagi kesejahteraan 

manusia itu sendiri. Sebagai orang tua dianjurkan untuk memberikan pendidikan 

kepada anak-anaknya sebagai bekal untuk masa depan yang cerah. 

Sedangkan menurut Rousseau (dalam ahmadi dan uhbiyati 2015, hlm. 69) 

„pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, 

akan tetapi membutuhkannya pada waktu dewasa‟. Berdasarkan penjelasan diatas 

bahwa pendidikan adalah mencari ilmu sejak usia dini, pentingnya pendidikan 

tidak dirasakan sejak masih anak-anak tetapi akan terasa ketika sudah dewasa, 

dimana ilmu yang telah kita dapat selama menjalani pendidikan akan sangat 

berguna dikemudian hari. Dengan pendidikan, seseorang akan mendapatkan 

kesejahteraan dan kebahagian. 

Dalam hal pendidikan tidak hanya aspek kognitif semata, namun afektif dan 

psikomotor juga sama pentingnya. Pendidikan juga berguna untuk menumbuhkan 

karakter seseorang, untuk memberikan wawasan yang lebih pada individu itu 
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sendiri. Dalam dunia pendidikan antara kognitif, afektif dan psikomotor harus 

setara, ilmu psikomotor sendiri didapatkan dari pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani juga merupakan sesuatu yang penting dalam sistem 

pendidikan. Menurut Lutan (2001, hlm. 15) “pendidikan jasmani itu tak lain 

adalah proses belajar untuk bergerak, dan belajar melalui gerak”. Berdasarkan 

penjelasan diatas bahwa pendidikan jasmani adalah aktifitas pembelajaran agar 

anak senang bergerak, hal ini juga berguna untuk kesehatan anak serta anak juga 

terbiasa melakukan gerakan-gerakan. Dengan bergerak dapat membentuk 

perubahan pada aspek jasmani dan rohaninya. 

Maka dari itu belajar Pendidikan Jasmani sangat penting bagi perkembangan 

fisik anak. selain membuat anak lebih senang dalam bergerak, pendidikan jasmani 

juga dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan membuat anak lebih sehat dengan 

sering bergerak. Menurut Mangoenprasodjo (2005, hlm. 1) “olahraga bermanfaat 

membantu menghambat proses penuaan. Mereka biasanya mengalami berbagai 

macam penyakit kalau mereka tidak melakukan aktivitas fisik”. Sebagai orang 

tua, harus mengajarkan anak untuk sering bergerak. Baik dengan mengajarkan 

olahraga-olahraga ringan. Dari sini munculah pertanyaan, mengapa harus belajar 

dan seberapa pentingkah belajar. Menurut Gagne (dalam Mulyanto, 2016,hlm.5) 

„belajar merupakan aktifitas kompleks untuk memperoleh kapabilitas atau 

kemampuan pengetahuan, sikap, dan nilai‟. Berdasarkan penjelasan diatas belajar 

adalah proses gerak agar anak memperoleh kapabilitas dan kemampuan yang 

ditimbulkan dengan menstimulus anak agar memperoleh suatu perubahan ke arah 

yang lebih baik secara pengetahuan, sikap dan nilai. Maka belajar sangat penting 

dalammerubah seseorang kearah yang lebih baik lagi. 

Dengan demikian proses belajar dan pembelajaran sangat penting bagi 

tumbuh kembang anak, tentunya belajar akan hal yang baik bukan sesuatu yang 

buruk. Dalam belajar juga dapat meningkatkan keterampilan gerak anak dan 

memberikan pengalaman yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. 

Belajar gerak juga akan meningkatkan kesehatan anak, dengan pengaruh 

perubahan zaman yang membuat anak lebih pasif karena saat ini lebih 

mementingkan permainan yang lebih cenderung tidak melakukan gerak secara 

keseluruhan.  
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Pada Penelitian kali ini, peneliti mengambil bagian dari salah satu cabang 

atletik yaitu lompat jauh gaya jongkok. Menurut Saputra (2001,hlm.1) “atletik 

merupakan salah satu aktivits fisik yang dapat diperlombakan atau 

dipertandingkan dalam bentuk kegiatan jalan, lari, lempar dan lompat”.  

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa atletik itu merupakan 

induk dari beberapa cabang olahraga, dalam hal ini akan lebih memfokuskan pada 

cabang olahraga lompat jauh gaya jongkok. Berdasarkan observasi di sekolah 

ternyata masih banyak siswa yang belum bisa melakukan gerak dasar  lompat jauh 

gaya jongkok, siswa masih belum banyak mengatehaui bagaimana cara 

melakukan gerakan dalam tiap tahapan dalam lompat jauh, dalam lompat jauh 

sendiri ada empat tahap yaitu awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat. 

Dengan demikian kecakapan dalam melakukan tiap tahap lompat jauh dapat 

menentukan hasil lompatan seseorang, maka dari itu agar pembelajaran dapat 

terlaksana guna memberi pemahaman siswa tentang gerak dasar teknik lompat 

jauh gaya jongkok, seorang guru diharuskan menggunakan metode pembelajaran 

yang mudah dipahami dan tidak membosankan agar siswa mampu melakukan 

pembelajaran dengan baik selain itu dapat meningkatkan minat belajar siswa itu 

sendiri. Karena pada dasarnya usia anak sekolah dasar adalah usia dimana 

permainan merupakan kegemeran mereka. 

Adapun data awal tes praktek pembelajaran lompat jauh dapat dilihat pada 

tabel 1 di halaman berikutnya. 
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Tabel 1.1 Data Hasil Tes Awal Gerak Dasar Lompat Jauh 

No. Nama Siswa 

Aspek Yang Diamati 

N
ila

i  
Ket  

Awalan  Tolakan  
Melayang di 

Udara 
Mendarat 

S
k

o
r 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   T BT 

1 Adel Shinta C √    √  √   √   5 41,6  √ 

2 Anjas Lasmana   √  √   √   √  9 75 √  

3 Dede Suhendi √    √  √   √   5 41,6  √ 

4 Deva N. G  √  √   √   √   5 41,6  √ 

5 Ella Nurhayati √    √  √    √  6 50  √ 

6 Erix Rohman  √    √  √   √  9 75 √  

7 Erwin Ikhsan W √    √   √   √  7 58,3  √ 

8 Fatimah T. M   √  √  √     √ 9 75 √  

9 Galih Adi N  √   √  √    √  7 58,3  √ 

10 Icha Paridah √   √   √   √   4 33,3  √ 

11 Itang Gunawan  √   √  √   √   6 50  √ 

12 Kania Putri A. √    √  √   √   5 41,6  √ 

13 M. Nurdin  √   √  √    √  7 58,3  √ 

14 M. Ramdani   √ √    √  √   7 58,3  √ 

15 M. Rifki F  √  √   √   √   5 41,6  √ 

16 Rega Prima N √    √  √    √  6 50  √ 

17 Riska anjani  √   √  √   √   6 50  √ 

18 Rohimat Ipandi  √    √  √    √ 10 83,3 √  

19 Sanati   √  √   √  √   8 66,6  √ 

20 Sri meilani K   √   √  √  √   9 75 √  

21 Sri Ningsih √    √  √   √   5 41,6  √ 

22 Nuraisyah W  √   √   √   √  8 66,6  √ 

23 Fadiyah R √   √   √   √   4 33,3  √ 

24 Rusdipo A. R  √   √  √   √   6 50  √ 

25 Zahra K  √    √  √  √   8 66,6  √ 

Jumlah    5 20 

Persentase % 
  20

% 

80 % 

 

Melihat pemaparan Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa hanya 5 orang yang 

tuntas dan 20 siswa yang belum tuntas. Jika dipresentasikan maka siswa yang 

tuntas adalah 20% dan siswa yang belum tuntas adalah 80%. Hal ini menunjukan 

kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dan siswa banyak 

merasa jenuh pada saat pembelajaran di mulai dan di tambah lagi dengan 

kurangnya fasilitas pembelajaran yang layak untuk melakukan pembelajaran 
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lompat jauh. Sehingga siswa mengalami kurangnya penyerapan pembelajaran 

dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok ini, maka peneliti merasa perlu 

memperbaiki alternatif atau memberikan solusi yang di hadapi oleh siswa kelas 

IV SDN Pangluyu. 

Adapun kesulitan yang yang dialami siswa dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

1) Bahwa sebagaian siswa kurang mampu untuk melakukan gerak dasar lompat 

jauh karena guru kurang kreatif dalam memodifikasi media pembelajaran 

sehingga pembelajaran tidak dapat di serap maksial oleh siswa. 

2) Guru kurang strategi dalam melakukan pembelajaran yang sesuai untuk siswa. 

3) Metode pembelajaran yang di terapkan oleh guru kurang tepat untuk 

menangani masalah yang ada. 

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

untuk melakukan pembelajaran terssebut. 

Seorang guru juga harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas 

tentang teori pendidikan jasmani dan perkembangan siswa serta 

mengaplikasikannya pada proses belajar mengajar. Karena dengan mengetahui 

teori, selain dapat mengetahui perkembangan siswa, pemahaman teori-teori 

perkembangan dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang 

sesuai minat, karakteristik, dan keeingian siswa di lihat dari tahap perkembangan 

siswa. 

Penerapan metode dan pengguanaan tekhnik mengajar yang kurang tepat, 

tidak ada variasi saat pelaksanaan pembelajaran, dan lebih mengutamakan hasil 

akhir belajar dari pada proses pembelajaran dapat menimbulkan minat siswa akan 

menjadi rendah, seharusnya dalam pembelajaran tidak hanya mengutamakan hasil 

akhir yang terpenting adalah siswa dapat mengetahui dan melakukan bagaimana 

gerakan yang baik dan benar. Jika siswa sudah dapat melakukan dan mengetahui 

gerakan yang baik dan benar dalam gerak dasar lompat jauh maka hal itu dapat 

menentukan hasil akhir seseorang. 

Dengan demikian pemahaman guru terhadap materi pembelajaran sangatlah 

penting, karena jika guru tidak mempunyai wawasan yang luas dan kurang kreatif 

dalam pembelajaran maka yang akan terjadi adalah pemebelajaran kurang efektif 
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dan jauh dari harapan tentang hasil yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran 

tersebut. 

Setelah melakukan observasi untuk mengetahui tentang hasil pembelajaran 

dalam gerak dasar lompat jauh gaya jongkok ternyata masih banyak siswa yang 

belum tuntas dalam tes praktek lompat jauh gaya jongkok. Hal ini disebabkan 

oleh masalah yang telah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya.  

Alternatif yang tepat dalam menangani permasalahan yang ada pada siswa 

kelas IV SDN Pangluyu ini yaitu dengan pembelajaran Permainan Melompati 

Parit. Maka dari sini peneliti mengambil judul “Meningkatkan Gerak Dasar 

Lompat Jauh Gaya Jongkok Menggunakan Permainan Melompati Parit 

Pada Siswa Kelas IV SDN Pangluyu Kecamatan Cisitu Kabupaten 

Sumedang” 

B. Perumusan Dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana perencanaan dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan 

Permainan Melompati Parit pada siswa kelas IV SDN Pangluyu Kecamatan 

Cisitu Kabupaten Sumedang ? 

b. Bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan 

Permainan Melompati Parit pada siswakelas IV SDN Pangluyu Kecamatan 

Cisitu Kabupaten Sumedang? 

c. Bagaimana aktifitas atau minat siswa dalam pembelajaran gerak dasar lompat 

jauh dengan Permainan Melompati Parit pada siswa kelas IV SDN Pangluyu 

Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang? 

d. Bagaimana hasil dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan 

modifikasi permainan melompati  parit pada siswa kelas IV SDN Pangluyu 

Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang? 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dalam yang didapat dalam penelitian, maka 

langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah yang sudah dirumaskan yaitu 

dengan menggunakan metode bermain melompati parit untuk meningkatkan gerak 

dasar pada lompat jauh. Ada beberapa tahapan yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut : 
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a. Tahapan persiapan, pada tahapan ini guru di haruskan mempersiapkan RPP 

tentang pembelajaaran lompat jauh yang mengacu pada IPKG 1 dan 

menyediakan media tali dan botol untuk membuat garis agar meyerupai parit 

dengan lebar berbeda-beda. Karena setiap siklus lebar setiap parit berbeda-beda 

dan semakin bertambah dari 60 cm, 70 cm sampai 80 cm.  

b. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini guru memberikan pembelajaran gerak dasar 

lompat jauh melalui Permainan Melompati Parit. Guru harus membimbing 

siswa mengenai langkah-langkah pembelajraan gerak dasar lompat jauh 

melalui metode permainan melompati parit, serta guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Aktvitas siswa pada saat pembelajaran adalah mengikuti setiap arahan guru 

agar terarahnya proses pembelajaran ini dengan baik dan tersampaikan dengan 

sempurna. Siswa melakukan gerakan melompati parit apakah sudah benar dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan . 

d. Tahapan evaluasi pada tahap ini guru meengevaluasi siswa dengan  

menggunakan tes, dimana siswa melakukan tes gerak dasar lompat jauh. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan permasalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran gerak dasar lompat 

jauh gaya jongkok dengan Permainan Melompati Parit pada siswa kelas IV 

SDN Pangluyu Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran gerak dasar  lompat 

jauh gaya jongkok dengan Permainan Melompati Parit pada siswa kelas IV 

SDN Pangluyu Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang 

3. Untuk mengetahui aktifitas dan minat siswa pada pembelajaran gerak dasar 

lompat jauh gaya jongkok dengan Permainan Melompati Parit pada siswa 

kelas IV SDN Pangluyu Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang 

4. Untuk mengetahui hasil pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

dengan Permainan Melompati Parit pada kelas IV SDN Pangluyu Kecamatan 

Cisitu Kabupaten Sumedang 



 

8 
 

 
 

Dari tujuan tersebut peneliti mengharapkan meningkatnya gerak dasar lompat 

jauh dengan menggunakan modifikasi bermain melompati parit pada siswakelas 

IV SDN Pangluyu Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

sumbangsih kekayaan ilmu pengetahuan khususnya, pada pelajaran pendidikan 

jasmani melalui Permainan Melompati Parit pada pembelajaran lompat jauh. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Manfaat bagi siswa dapat membantu siswa untuk lebih cepat menguasai gerak 

dasar lompat jauh, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan peran 

aktif siswa selama pembelajaran, serta dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

gerak dasar lompat jauh 

b. Bagi guru 

Manfaat bagi guru yakni 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 lompat jauh ini. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi lembaga yakni 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. 

d. Bagi Lembaga 

Dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pembelajaran dalam mata kuliah 

khususnya Pendidikan Jasmani. 

e. Bagi peneliti 
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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. 

f. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi jika akan melakukan penelitian yang akan dilakukan. 

g. Bagi Dunia Pendidikan 

Penelitian ini merupakan upaya perbaikan dan perubahan dalam rangka 

memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan agar tercapai 

tujuan pendidikan khususnya dalam Pendidikan Jasmani. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Didalam skripsi terdapat susunan atau tahapan yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil skripsi yang sesuai dengan cara penulisannya. Di tiap Bab 

dalam skripsi terdapat bagian yang menjelaskan tiap sub judul dalam bab tersebut, 

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

tiap 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 di skripsi 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 : 

LEMBAR PENGESAHAN 

MOTTO HIDUP 

SURAT PERNYATAAN 

KATA PENGANTAR 

UCAPAN TERIMA KASIH 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR DIAGRAM 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 Bab I PENDAHULUAN :  

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan dan pemecahan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Struktur organigram proposal 

 Bab II KAJIAN PUSTAKA :  

A. Hakikat Pendidikan Jasmani 

B. Atletik 

C. Lompat jauh 

D. Permainan melompati parit 

E. penelitian yang relevean 

F. Hipotesis Tindakan 

 Bab III METODE PENELITIAN : 

A. Lokasi dan jadwal penelitian 

B. Subjek penelitian 

C. Metode dan desain penelitian 

D. Variabel penelitian 

E. Batasan istilah 

F. Prosedur penelitian 

1. Tahap Perencanaan 

2. Tahap Pelaksanaan 

3. Tahap Observasi 

4. Tahap Refleksi 

G. Instrumen penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

2. Alat Pengumupulan Data 

H. Teknik Pengolahan Data 

1. Teknik Pengolahan Data Proses 

2. Teknik Pengolahan Data Hasil 
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I. Validasi Data 

 Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan  

 Bab V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

RIWAYAT HIDUP 
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