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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya. 

Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang 

sungguh luas. Sehingga titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia yang 

dominan. Dan lebih khususnya lagi, pendidikan jasmani sangat berkaitan dengan 

hubungan antara gerak manusia yang dominan dan hubungan dari perkembangan 

tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwanya. Sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang menjadikannya unik. Maka 

tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani yang berkepentingan 

dengan perkembangan total manusia 

Sehingga pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses 

pendidikan. Dan yang mencakup dalam pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi 

atau ornament yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat 

anak sibuk. Akan tetapi pendidikan jasmani adalah bagian penting dari 

pendidikan. karena melalui pendidikan jasmani yang diarahkan dengan baik, anak 

akan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu 

senggang, terlibat dalam aktivitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup 

sehat, berkembang secara sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan 

mentalnya 

Pendidikan jasmani merupakan wahana pendidikan, yang memberikan 

kesempatan bagi anak untuk mempelajari hal-hal yang penting. Seperti yang 

dijelaskan oleh Mahendra (2009, hlm. 22) 

 

pendidikan jasmani diartikan sebagai proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani atau olahraga. Inti pengertiannya adalah mendidik anak. Yang 
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membedakannya dengan mata pelajaran lain adalah alat yang digunakan 

adalah gerak insani, manusia yang bergerak secara sadar. Gerak itu 

dirancang secara sadar oleh gurunya dan diberikan dalam situasi yang 

tepat, agar dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak didik. 

 

Dalam kaitan ini diartikan bahwa melalui fisik, aspek mental dan emosional 

pun turut terkembangkan, bahkan dengan penekanan yang cukup dalam. Berbeda 

dengan bidang lain, misalnya pendidikan moral, yang penekanannya benar-benar 

pada perkembangan moral, tetapi aspek fisik tidak turut terkembangkan, baik 

langsung maupun secara tidak langsung. Karena hasil-hasil kependidikan dari 

pendidikan jasmani tidak hanya terbatas pada manfaat penyempurnaan fisik atau 

tubuh semata, definisi pendidikan jasmani tidak hanya menunjuk pada pengertian 

tradisional dari aktivitas fisik. Kita harus melihat istilah pendidikan jasmani pada 

bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, sebagai satu proses pembentukan 

kualitas pikiran dan juga tubuh. Sungguh pendidikan jasmani ini karenanya harus 

menyebabkan perbaikan dalam „pikiran dan tubuh‟ yang mempengaruhi seluruh 

aspek kehidupan harian seseorang. 

Sekarang ini perkembangan pendidikan jasmani dan kesehatan untuk 

sekolah dasar banyak berkembang pesat, banyak modifikasi dalam media dan alat, 

terdapat banyak cara-cara dalam melakukan pengajaran pendidikan jasmani, peran 

pendidikan jasmani dalam pendidikan di sekolah dasar sangat penting karena di 

sini anak benar di bentuk gerak dasar dalam suatu aktivitas gerak. Dalam kondisi 

seperti sekarang sudah seharusnya kita menanyakan apa itu peranan pendidikan 

jasmani dan fungsinya karena banyak terdapat para anak-anak dan remaja yang 

telah merubah pola gaya hidup mereka dengan budaya hidup sedenter ( kurang 

gerak ) ini mengakibatkan lambat laun kemampuan fisik mereka sudah tidak 

diperlukan lagi dengan adanya pola gaya hidup tersebut, di era sekarang semua 

serba simpel dan yang simpel selalu menjadi pilihan banyak orang contohnya 

mereka mengabaikan untuk melakukan aktivitas gerak minimal di pagi hari untuk 

membentuk anatomi tubuh kembali bugar, pemikiran orang yang banyak 

menyepelekan tentang aktivitas fisik membuat mereka terkadang merasakan 

banyak dampaknya, jadi melalui pendidikan jasmani selain dapat digunakan untuk 

pengembangan aspek fisik dan psikomotor, juga dapat berperan dalam 

pengembangan aspek kognitif dan afektif secara seimbang. Jadi pendidikan 
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jasmani adalah program pendidikan lewat gerak atau permainan yang di dalamnya 

terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu yang 

dipilih hanyalah alat untuk mendidik. 

 Menurut Sherrill (dalam Hendrayana 2007, hlm. 4) “mengatakan bahwa 

pendidikan jasmani memiliki tujuan yang sama seperti halnya pelajaran 

Matematika, Bahasa, IPS dan IPA, dan lain-lain.” 

 

Guru yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru, atau 

memodifikasi yang sudah ada untuk disajikan dengan cara yang lebih menarik, 

sehingga anak merasa senang mengikuti pelajaran yang diberikan. Untuk itu 

peneliti ingin memberikan kemudahan terhadap siswa yang kurang berani dalam 

melakukan lompatan, disini peneliti akan memodifikasi aturan sesungguhnya 

dengan peraturan permainan tradisional yang ada pada cabang olahraga atletik ini 

dengan sesederhana mungkin agar peserta didik mendapatkan kemudahan saat 

melakukan permainan lompat jauh. 

Adapun penyesuaian permainan dalam pendidikan jasmani yang 

dijelaskan oleh Sukintaka (1992, hlm. 11) “Kalau anak bermain atau diberi 

permainan dalam rangka pelajaran pendidikan jasmani, maka anak akan 

melakukan permainan itu dengan rasa senang (pada umumnya anak merasa lebih 

senang melakukan permainan, daripada melakukan cabang olahraga yang lain).” 

Dalam upaya mencapai tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani, 

banyak macam permainan yang bisa diajarkan kepada anak didik sesuai dengan 

ruang lingkup pendidikan jasmani salah satunya melalui permainan tradisional. 

Permainan tradisional akan menyebabkan anak yang bermain merasa 

senang, dengan kesenangannya akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh, 

dan semata-mata akan memperoleh kesenangan dari dia bermain. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sukintaka (1992, hlm. 92) 

”Anak yang memainkan permainan tradisional akan melakukan dengan 

 rasa senang, sehingga mereka akan terpacu untuk mengaktualisasikan 

 potensinya yang berbentuk gerak, sikap, dan perilakunya.” Sehingga 

 situasi inilah akan menimbulkan perubahan aspek pribadi anak, yaitu: 

 jasmani, rohani, sebagai makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Dengan 

 begitu permainan tradisional dapat berfungsi sebagai wahana pencapaian 

 tujuan pendidikan. 
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Dalam hal ini permainan tradisional mengandung banyak manfaat yang 

mampu diterapkan dalam kehidupan Siswa, salah satunya kemampuan gerak 

dalam berolahraga akan memberikan kemampuan gerak yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Melihat fakta di SDS Mutiara Parahyangan kota bandung pada siswa kelas 

V, lompat jarang di berikan oleh guru pendidikan jasmani,guru hanya 

memberikan rintangan dengan cones lalu peserta didik ditugaskan untuk 

melompati cones tersebut itu menyebabkan pembelajaran menjadi tidak menarik 

dan guru pun hanya jadi penonton saja tanpa ada keterkaitan dalam pembelajaran. 

Di SDS Mutiara Parahyangan kota bandung pada siswa kelas V. Sebaiknya guru 

harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pentingnya lompat , serta manfaat 

bagi peserta didik saat melakukan lompat . Bahkan fakta di lapangan anak yang 

mahir melompat belum tentu bisa menguasai gerak dasar lompat jauh...  

Fakta di SDS Mutiara Parahyangan kota bandung pada siswa kelas V juga, 

menunjukan rendahnya keterampilan peserta didik dalam berlari, sehingga ketika 

perserta didik melompat jaraknya tidak sampai satu meter. Dan sebagian peserta 

didik terutama peserta didik perempuan, mereka kesulitan dan ketakutan ketika 

melakukan lompatan dengan jarak yang sudah di tentukan . jadi penulis ingin para 

peserta didik paham dengan permainan ucing jidar, karena disini peneliti akan 

melakukan modifikasi terhadap lompat untuk memberikan pengaruh terhadap 

peserta didik agar menjadi terampil dalam melakukan lompatan dengan jarak yang 

sudah ditentukan. Untuk itu peneliti akan memodifikasi aturan lompat jauh 

tersebut dengan sesederhana mungkin untuk memudahkan peserta didik saat 

melakukan lompatan. Sehingga peserta didik bisa senang dan gembira ketika 

melakukan permainan lompat jauh. Berdasarkan uraian diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Gerak 

Dasar Melompat Melalui Permainan Tradisional Ucing Jidar di SDS Mutiara 

Parahyangan Kota Bandung”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan sepintas siswa di lapangan pada saat 

pembelajaran pendidikan jasmani, ada beberapa permasalahan yang muncul pada 

saat kegiatan belajar mengajar pembelajaran penjas, yaitu: 

Kurangnya antusias siswa  dalam pembelajaran penjas sehingga saat pembelajaran 

berlangsung siswa mudah bosan dengan materi yang diajarkan sehingga 

keterampilan gerak yang mereka lakukan tidak optimal. 

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dirumuskan, serta untuk 

memfokuskan permasalahan dalam penelitian maka yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah penerapan permainan tradisional ucing jidar akan 

meningkatkan keterampilan melompat  pada siswa kelas V Sekolah Dasar Swasta 

Mutiara Parahyangan Kota Bandung ? 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

melompat dalam pembelajaran lompat jauh, dimana secara khusus difokuskan: 

Untuk mengetahui apakah penerapan permainan tradisional dalam pembelajaran 

lompat  dapat meningkatkan keterampilan melompat pada pembelajaran di 

sekolah dasar, khususnya di SDS Mutiara Parahyangan Kota Bandung. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang 

berarti bagi semua pihak, baik bagi peneliti atau penulis maupun pembaca. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga pendidikan 

yang dalam hal ini adalah sekolah maupun perorangan, seperti guru 

pendidikan jasmani, mahasiswa, para pembaca dan pemerhati olahraga 

mengenai penerapan permainan tradisional ucing jidar untuk meningkatkan 

keterampilan melompat. 

2. Secara praktis dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi guru pendidikan 

jasmani untuk mengatasi kesuliatan pembelajaran yang diakbitkan oleh 
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kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran, kususnya dalam upaya 

penerapan permainan tradisional ucing jidar untuk meningkatkan 

keterampilan melompat dalam lompat  

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

 Bab I, Pendahuluan 

a) Latar belakang masalah 

b) Identifikasi masalah 

c) Rumusan masalah 

d) Tujuan penelitian 

e) Manfaat penelitian 

f) Struktur organisasi skripsi 

Bab II, Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis tindakan 

Bab III, Metodologi penelitian 

a) Metode penelitian 

b) Subjek penelitian 

c) Waktu dan tempat penelitian 

d) Prosedur penelitian 

e) Desain penelitian 

f) Instrumen penelitian dan pengumpulan data 

g) Teknik pengolahan data dan analisis data 

Bab IV, Pemaparan data dan hasil penelitian 

Bab V, Kesimpulan dan saran 

 

 

. 

 

 


