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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Penjas merupakan pembelajaran yang wajib ada di persekolahan mulai 

dari SD, SMP, dan SMA. Pelajaran penjas juga tercantum dalam kurikulum yang 

berlaku di Indonesia.  

Menurut Syarifudin (1993, hal. 4) 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral yang tidak dapat 

dipisahkan dari system pendidikan yang bertujuan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial yang selaras dengan 

upaya membentuk mengembangkan kemampuan gerak dasar, 

menanamkan nilai, sikap dan membiasakan hidup sehat.  

Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktifitas jasmani 

dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.  

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah 

mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memberi kesempatan kepada 

pesertaa didik untuk terlibat langsung berbagai pengalaman belajar mealui 

aktifitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang dilakukan secara sistematis. 

Pendidikan jasmani sangat penting diterapkan kepada siswa, tujuannya agar siswa 

dapat memahami kesehatan dan kebugaran jasmani akibatnya pendidikan jasmani 

tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Menurut Pedungge (2011, hal. 321-

330) aset bangsa tidak hanya terletak pada sumber daya manusia yang berkulitas 

modal untuk mencapai kemajuan bangsa dari peningkatan pendidikan berlaku di 

dalamnya adalah pendidikan jasmani 

Dari pemaparan di atas, pembelajaran penjas di sekolah dasar harus 

mampu membuat siswa secara aktif dalam pembelajaran olaharaga, memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengembangkan dan mempelajari pengetahuan 

yang mereka miliki dengan pengenalan yang akan mereka pelajari khusunya 

olaharaga dan guru harus bisa membuat model-model pembelajaran yang 

bervariatif. Menurut Trianto (2014, hal. 51) “model pembelajaran yaitu suatu 

perencanaan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan atau merencananakan 

pemebelajaran di kelas maupun di luar kelas atau di lapangan”. 

Kurangnya aktifitas gerak menjadi persoalan yang dihadapi setiap individu 

dalam kehidupan, bahkan cenderung menjadi kebiayasan. Pendidikan jasmani 
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merupakan alat untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, 

kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai (sikap, mental, 

emosional, spiritual, social) dan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Lutan (2001, hal. 17) yaitu sebagai berikut: “Bahwa pendidikan jasmani 

merupakan alat untuk membina anak muda agar kelak mampu membuat 

keputusan terbaik tentang aktifitas jasmani yang dilakukan dan menjalani pola 

hidup sehat disepanjang hayatnya”. 

Guru Pendidikan Jasmani haruslah pandai memilih media atau alat  

belajaran yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya, agar 

dapat meningkatkan kemampuan siswa atau atlet. Untuk mendukung keberhasilan 

dalam mengajarkan Pendidikan Jasmani di SD, guru harus mampu 

mengembangkan media pembelajaran untuk mencapai keberhasilan, pencapaian 

program pembelajaran. Menurut Simon & Saputra (2007, hal. 6) “aktivitas 

penddiaiakan jasmani dalam pengertian ini dipaparkan sebagai kegiatan anak 

didik untuk meningkatkan ketrampilan motorik dan nilai fungsional yang 

mencakup aspek konitif, afektif, dan psikomotor.” 

Dengan demkian dapat disimpulkan bahwa bermain adalah usaha sadar 

seseorang untuk melakukan kegiatan secara sukarela dan tanpa paksaan. Menurut 

Sudirjo & Susilawati (2015, hal. 35) perkembangan bermain pada usia anak 

sekolah dapat artikan masa bermian sebeb setiap waktunya diisi dengan kegitan 

bermain, dengan aktifitas bermain disini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan kebebasan batin tanpa ada paksaan dan untuk memperoleh kesenangan. 

Adapun data awal tes pratek pembelajaran lari sprint dapat dilihat pada table 1.1 

di halaman berikut. 

Tabel 1.1Data Hasil Tes Awal Gerak Dasar Lari Sprint  

No  Nama Siwa 

Aspek Yang Diamati 

S
k

o
r 

N
il

a
i Batas 

Lulus Tumpuan 

Kaki 

Posisi 

Badan 

Ayunan 

Tangan 
Kordinasi 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 L BL 

1 Adam Rifki S   √     √     √     √   8 66   √ 

2 Dimas Arifin   √     √     √     √   8 66   √ 

3 Diah Nursidah   √     √     √     √   8 66   √ 

4 Fitriyani   √     √     √     √   8 66   √ 

5 Heru Khoerudin   √     √     √       √ 9 75 √   

6 Hilmi Khoeruni   √     √     √   √     7 58   √ 

7 Intan Nurazizah   √     √     √   √     7 58   √ 

8 Intan Komal   √     √     √     √   8 66   √ 

9 Iis Susilawati   √     √     √     √   8 66   √ 
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No  Nama Siwa 

Aspek Yang Diamati 

S
k

o
r 

N
il

a
i Batas 

Lulus Tumpuan 

Kaki 

Posisi 

Badan 

Ayunan 

Tangan 
Kordinasi 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 L BL 

10 Kurnia Dewi     √   √     √     √   9 75 √   

11 Maryatul Ulum √         √   √     √   8 66   √ 

12 Moh Solehudin   √     √     √     √   8 66   √ 

13 Muh Nurfadilah   √     √       √   √   9 75 √   

14 Nalla Nurfadila   √     √     √     √   8 66   √ 

15 Nandang   √     √     √     √   8 66   √ 

16 Rizki Firmasyah   √     √     √     √   8 66   √ 

17 Rian   √     √     √     √   9 75   √ 

18 Sahroni     √     √ √     √     8 66   √ 

19 Salsa Nabila   √     √   √     √     6 50   √ 

20 Siti Nurhasanah   √     √     √     √   8 66   √ 

21 Sri Mulyati   √     √     √     √   8 66   √ 

22 Taufi Gurahman   √     √     √   √     7 58   √ 

23 Tediana   √       √ √     √     8 66   √ 

24 Yulianti   √     √     √     √   8 66   √ 

25 Bagja Sakti   √     √   √     √     6 50   √ 

JUMLAH 
19
7 

163
0 3 22 

% 
    

12

% 

89

% 

Keterangan : L=Lulus 

BL=Belum Lulus 

Skor Ideal = 12 

Nilai = Skor yang diperoleh x  100% 

Skor Ideal 

Kriteria Penilaian:Jika skor> 70 dikatakan lulus 

Jika skor< 70 dikatakan belum lulus 

Aspek gerakan yang dinilai sebagai berikut: 

1. Tumpuan kaki 

Skor 3 jika siswa memposisikan tumpaun di ujung kaki di bola    kiki 

Skor 2 jika posisi kaki siwa megangakat tumit setengah 

Skor 1 jika posisi kaki siswa napak alias tumit tidak diangkat  

2. Posisi badan 

Skor 3 jika posisi badan condong penuh dari awal sampai akhir saat   berlari 

Skor 2 jika siswa posisi badannya agak condong ke depan 

Skor 1 jika badan siswa tigap lebih condong 

3. Ayunan tangan 

Skor 3 jika siswa menggerakan tangan kedepan kebelakang dengan baik dan 

teratur serta berturut-turut 
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Skor 2 jika siswa menggerakan tangan kedepan kebelakang walaupun satu 

tangan 

Skor 1 jika siswa tidak sama sekali menggerakan tangan kedepan dan 

kebelakang 

4. Kordinasi 

Skor 3 jika siswa melakukan gerakan tangan dan kaki saling berarah kaki kiri 

kedapan lalu tangan kanan kedepan dengan baik 

Skor 2 jika siwa hampir mendekati gerakan tangan dan kaki berirama 

Skor 1 jika siswa tangan dan kaki tidak berirama 

Bertitik tolak dari uraian masalah diatas maka diperlukan upaya 

meningkatkan pembelajaran lari sprint. Dalam hal ini penulis tertarik untuk 

meneliti salah satu penerapan melaui permainan dan media pembelajaran yang 

dimodifikasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran gerak 

dasar. Menurut Oktora (2016, hal. 24-32) “rangkaian studi penelitian ini tidak 

terlepas dari metode yang dipergunakan agar dapat menentkan keberhasilan dalam 

penelitian, metode in yaitu salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh 

penenlitian dengan menggunakan beberapa cara dan teknik penelitan.” Penulis 

menduga dengan penerapan permainan dan metode pemebelajaran yang 

dimodifikasi sebagai media untuk meningkatkan hasil pembelajaran gerak dasar 

lari sehingga diharapkan akan meningkatkan hasil pembelajaran lari sprint dengan 

baik. 

 Tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah menurut pendapat Syarifudin Aip 

(1993, hal. 5) adalah sebagai berikut: 

1. Memacu perkembangan dan aktivitas sistem peredaran darah, pencernaan, 

pernapasan dan persarafan. 

2. Memacu pertumbuhan jasmani seperti bertambah nya tinggi dan berat badan. 

3. Menanamkan nila-nilai disiplin, kerjasama, sportifitas, tenggang rasa. 

4. Meningkatkan keterampilan melakukan kegiatan aktifitas jasmani dan 

memiliki sikap yangt fositif terhadap pentingnya melakukan aktifitas jasmani. 

5. Meningkatkan kesegaran jasmani. 

6. Meningkatkan pengetahuan pendidikan jasmani. 

7. Menanmkan kegemaran untuk aktifitas pendidikan jasmani. 
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Pelaksanaan Penjas di SDN Darmaraja 3 kurang berjalan dengan baik 

dikarenakan situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan dimana sarana dan 

prasarana tidak memadai, halaman yang kurang luas sehingga waktu istirahat atau 

berolahraga anak kurang bergerak dalam beraktivitas. Pendapat Fajrian & Sudirjo 

(2016, hal. 33-40) dengan demikian berdasarkan pengamatan penulis menjelaskan 

bahwa Penjas di sekolah dasar merupakan situasi bermain kondusif dapat 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan serta ketrampilan. Jadi subjek dari 

penelitian ini yaitu murid kelas V di SDN Darmaraja 3  Kecamatan Darmaraja 

Kabupaten Sumedang, berjumlah 25 orang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 

perempuan. 

Alasan pemilihan subjek penelitian adalah bahwa berdasarkan hasil 

observasi awal pada pembelajara lari sprint sebagian kurang mampu melakukan 

gerakan dasar lari sprint yang benar, adapun gejala kesenjangan yang mencolok, 

diantaranya: 

1. Siswa belum terbiasa dengan lari cepat atau lari sprint sehingga cepat lelah. 

Karena guru kurang kreatif dalam memodifikasi media pembelajaran sehingga 

pembelajaran tidak dapat di serap maksimal oleh siswa. 

2. Siswa sudah bisa lari hanya belum membisakan tumpuan kaki, tolakan 

tungkai, ayunan tangan, serta kordinasi tangan dan kaki yang baik dan benar 

tanpa melihat. 

3. Guru kurang strategi dalam melakukan pembelajaran yang sesuai untuk siswa. 

4. Metode pembelajaran yang di terapkan oleh guru kurang tepat untuk 

menangani masalah yang ada. 

5. Kurangnya bimbingan dan tidak memberikan motivasi yang lebih kepada 

siswa untuk melakukan pembelajaran tersebut. 

6. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang 

pembelajaran. 

Sehingga diperlukan upaya meningkatkan pembelajaran lari sprint dengan 

menggunakan permainan mengambil benda untuk meningkat teknik dasar tersebut 

ke arah lebih baik.  

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pendidikan jasmani yang bermutu 

diselenggarakan dengan mematuhi kaidah-kaidah Pedagogik. Pendidikan jasmani 
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memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan siswa secara 

menyeluruh. Para pelaku pendidikan terkadang melupakan kesempatan baik untuk 

mendidik dan sekaligus membentuk siswa, terutama pada usia Sekolah Dasar, 

yang kita pahami bersama merupakan pondasi bagi perkembangan siswa-siswa 

kita seterusnya. Pelaksanaan pendidikan jasmani merupakan sebuah penanaman 

modal jangka panjang dalam rangka upaya pembinaan mutu sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berkesinambungan. Hasilnya dapat dirasakan kelak 

dikemudian hari dan memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga upaya  

pembinaan bagi peserta didik melalui pendidikan jasmnai perlu terus dilakukan, 

dengan modal kesabaran serta dibarengi rasa keikhlasan dan penuh pengorbanan. 

Menurut Safari (2015, hal. 31-39) sejalan dengan meningkatnya penekanan pada 

olahraga .kometitif dalam beberapa tahun terakhir, profesi pembinaa telah 

dikembangkan dan telah menjadi semakin terpisah dari profesi pendidikan 

jasmani. 

Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapat sentuhan 

didaktik dan metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan 

pengajaran. Diharapkan guru dapat mengembangkan dirinya untuk dapat 

menggunakan model pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai suatu 

keberhasilan pembelajaran. Guru sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran 

tentunya memiliki tanggung jawab paling besar dalam upaya mengefektipkan 

pengajaran penjas di Sekolah Dasar. Dalam hal ini peneliti belum melihat adanya 

penerapan penjelasan hal di atas di SDN Darmaraja 3, sehingga peneliti berupaya 

untuk menemukan kendala-kendala yang ada. Apabila prisip-prinsip metologi 

pendidikan diterapkan dalam proses penyajian pembelajaran dan penggunaan 

modofikasi pembelajaran yang tepat untuk mendukung keberhasilan guru dalam 

mencapai suatu program, maka akan didapat hasil yang baik. Ulumuddin & 

Mulyanto (2016, hal. 40-47) modifikasi secara umum yaitu usaha untuk merubah 

atau menyesuaikan, namu secara khusus modifikasi merupakan salah satu upaya 

menciptakan sesuata hal yang baru. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal diharapkan mempunyai 

program yang baik dan bermanfaat dalam melaksanakan Pendidikan Jasmani. 

Guru yang baik akan mengerti manfaat Pendidikan Jasmani dalam perkembangan 
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anak dan dapat memberikan waktu yang luas untuk dapat memberikan teknik- 

teknik serta berbagai keterampilan aktivitas olahraga. Adapun salah satu cabang 

olah raga yaitu atletik cabang lari sprint. Menurut Sitompul (2015, hal. 44-49) 

pada masa pendidikan sekarang .pendidikan jasmani sangatlah penting untuk 

meberikan pembelajaran secra langsung dalam akrivitas jasmani. 

Guru Pendidikan Jasmani haruslah pandai memilih model pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya, agar dapat 

meningkatkan kemampuan siswa atau atlet. Untuk mendukung keberhasilan 

dalam mengajarkan Pendidikan Jasmani di SD, guru harus mampu 

mengembangkan model pembelajaran untuk mencapai keberhasilan, pencapaian 

program pembelajaran. Pradityana & Safari (2016, hal. 48-53) salah satu 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu pelajaran 

pendidikan jasmani. 

Pendapat Lutan (2001, hal. 65) yaitu sebagai berikut: 

"Media/alat, waktu dan ruang merupakan sumber daya penting untuk 

mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM). Ketiga sumber daya ini 

harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya karena bersifat langka". 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang “ upaya meningkatkan gerak dasar lari melaui 

permainan mengambil benda benda pada siswa kelas V di SDN Darmaraja 3, 

Kecamatan Darmaraja”. 

B. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Berdasakan batasan dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis merumuskan masalah dan 

pemecahan masalah tersebut, sebagai berikut: 

1. Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan dalam pembelajaran gerak dasar lari sprint melaui 

permainan mengambil benda benda pada siswa sekolah dasar kelas V SDN  

Darmaraja 3, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang? 



 

 

 

8 
 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran gerak dasar lari sprintmelalui 

permainan mengambil benda pada siswa kelas V SDN Darmaraja 3, 

Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang? 

b. Bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran gerak dasar lari sprint melaui 

permainan mengambil benda pada siswa sekolah dasar kelas V SDN 

Darmaraja 3, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang? 

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

sprint melaui permainan mengambil benda pada siswa sekolah dasar kelas V 

SDN Darmaraja 3, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang? 

d. Bagaimana hasil dalam pembelajaran gerak dasar lari sprint melaui 

permainan mengambil benda pada siswa sekolah dasar kelas V SDN  

Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang? 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dalam yang didapat dalam penelitian, maka 

langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah yang sudah dirumaskan yaitu 

dengan menggunakan permainan mengambil benda untuk meningkatkan gerak 

dasar pada lari sprint. Ada beberapa tahapan yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut : 

a. Tahapan persiapan, pada tahapan ini guru di haruskan mempersiapkan RPP 

tentang pembelajaaran lari sprint yang mengacu pada IPKG 1 dan 

menyediakan berupa lapangan trek lari dan tongkat yang berupa halang 

rintang dipergunakan sebagai menunjang pemebelajaran yang mengacu pada 

gerak dasar lari. Kemudian guru mengkondisikan siswa pada saat 

pembelajaran serta memberikan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai materi, tujuan, 

pokok-pokok kegiatan, dan hasil belajar yang diharapkan serta menjelaskan 

kepada siswa tentang langkah-langkah gerakan dasar lari sprint dalam atletik 

melalui permainan mengambil benda. 

b. Proses, pada tahapan ini guru memberikan atau menyuruh siswa untuk 

mendemonstrasikan gerak dasar lari sprint melalui permainan mengambil 

benda. Dengan memberitahukan langkah-langkah kepada siswa bagaimana 

gerak dasar lari yang baik. 
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c. Aktivitas siswa pada saat pembelajaran adalah mengikuti arahan guru agar 

terarahnya proses belajar mengajar dengan baik. Dan mendapatkan 

kepercayaan diri serta keberanian dalam melakukan gerak dasar lari sprint. 

Guru dapat menjelaskan kepada siswa megenai materi, tujuan, pokok-pokok 

kegiatan dan hasil belajar yang di harapkan serta menjelaskan kepada siswa 

tentang langkah-langkah gerak dasar lari sprint melalui permainan mengambil 

benda. 

d. Tahapan evaluasi. Pada tahap ini guru mengevaluasi siswa dengan 

mengadakan tes, dimana setiap siswa melakukan tes gerak dasar lari sprint. 

Pendapat Samekto (2015, hal. 57-63) kondisi yang baik .merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap atlet sebelum memasuki 

sebuah. pertandingan dalam kejuaraan dan untuk mendapatkan prestasi baik. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, hal ini sesui dengan yang disampaikan 

Permana & Saptani(2016, hal. 50-54) dalam dunia pendidikan salah satunya 

pelajaran yang penting dan harus dimasukan dalam kurikulum pendidikan yaitu 

mata pelajaran Pendidikan Olaharaga dan Kesehatan (Penjaskes). Menurut 

Sadikin (2015, hal. 24-30) tujuan merupakan salah satu komponen perncanaan 

pembelajaran, sedangkan menganalisis dan merumuskan tujuan adalah langkah 

awal menyusun perencanaan pembelajaran. Yang menjadi tujuan penelitian ini 

secara umum adalah dalam rangka penelitian proses pembelajaran pendidikan 

jasmani dan secara spessifik penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui perencanaan dalam pembelajaran gerak dasar lari sprint melaui 

permainan mengambil benda pada siswa sekolah dasar kelas V SDN 

Darmaraja 3, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. 

2. Mengetahui pelaksanaan dalam pembelajaran gerak dasar lari sprint melaui 

permainan mengambi benda pada siswa sekolah dasar kelas V SDN 1 

Darmaraja 3, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. 

3. Mengetahui aktifitas atau minat siswa dalam pembelajaran gerak dasar lari 

sprint melaui permainan mengambil benda pada siswa sekolah dasar kelas V 

SDN Darmaraja 3, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. 
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4. Mengetahui hasil dalam pembelajaran gerak dasar lari sprint melaui 

permainan mengambil benda pada siswa sekolah dasar kelas V SDN 

Darmaraja 3, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. 

D. Maanfaat Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang akan dibahas, maka manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas 

pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Manfaat dan hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa: 

Membantu siswa untuk lebih mennguasai pembelajaran teknik dasar lari 

sprint. Merubah sifat siswa kelebih baik. Pendapat ini sesuai dengan Mulyati 

(2015, hal. 50-56) kenyataan dilapngan ada pula orang yang menunjukan sifat 

baiknya, yaitu tidak bisa bekerja sama dan mencari untung sendiri. 

2. Bagi Guru: 

Sebagai umpan balik dari pembelajaran sebelumnya sehingga guru yang 

merangkap jadi pelatih dapat mengkaji sendiri praktek pembelajaran, 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 lari sprint ini. 

3. Sekolah Dasar 

Memberikan motivasi yang positif bagi sekolah dasar untuk menemukan cara-

cara yang tepat dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik dan 

kondusif. Sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur pencapaian tujuan mengajar 

di sekolah dasar. 

4. Bagi Lembaga UPI Kampus Sumedang: 

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. 

5. 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. 

6. Bagi Peneliti Lain 

Hasil peneliti ini di harapkan dapat menjadi bandingan sekaligus landasan 

penelitian lanjut yang berhubungan dengan pengembangan modifikasi 

pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya dengan modifikasi 

permainan. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tindakan kelas 

hendaknya menggunakan sumber lebih banyak lagi, sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lari sprintlebih lengkap. 

E. Struktur Organigram Proposal 

SKRIPSI 

Upaya Meningkatkan Gerak Dasar Lari Sprint Melalui Permainan Mengambil 

Benda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Masalah 

B. Rumusan dan 

Pemecahan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Struktur Organisasi 

Skripsi 

BAB V SIMPULAN 

DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran  

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

B. Subjek Penelitian 

C. Metode Dan Desain Penelitian 

D. Prosedur Penelitian 

E. Definisi Operasional 

F. Teknik Pengolaan Dara 

G. Validasi Data 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Pelaksanaan 

2. Proses 

3. Aktivitas Siswa 

4. Hasil Tes 

5. Analisis Dan Reflesi 

B. Paparana Data Tindakan 

1. Siklus I 

2. Siklus II 

3. Siklus III 

C. Paparan Data Siswa Dan Guru 

D. Pembahasan 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Pendidkan Jasmani 

B. Hakikat Atletik 

C. Permainan 

D. Pembelajaran Gerak Dasar Lari Sprint Melalui 

Perminan Mengambil Benda 

E. Kajian Yang Relevan 

F. Hipotesis Tindakan 


