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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi manusia, karena 

pada dasarnya manusia lahir belum membawa apapun kecuali dasar yang perlu 

dikembangkan untuk mengalami kemajuan bahkan manusia wajib melaksanakan 

pendidikan baik secara formal, informal, maupun nonformal. Dengan demikian 

manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan tidak lepas dan tidak akan 

pernah lepas dari pendidikan, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas manusia baik individu maupun kelompok, baik jasmani, rohani, spiritual, 

material maupun kematangan berfikir, dengan kata lain untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

 Dalam proses pembelajaran di sekolah permasalahan yang mendasar yang 

harus dilakukan guru adalah bagaimana seorang guru dapat menyampaikan materi 

pelajaran dengan menarik sehingga siswa mampu memahami secara tepat dan 

memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga dalam kegiatan pembelajaran 

berlangsung, siswa dapat memiliki pemahaman dan keterampilan tentang materi 

pelajaran yang diajarakan dalam kegiatan belajar. Hal ini mengandung pengertian 

bahwa keberhasilan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan sangat 

bergantung pada proses kegiatan guru dan siswa yang belajar, oleh karena itu guru 

sebagai agen pembelajaran juga dituntut dapat menangani kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa itu sendiri. Selain itu guru dituntut juga mengenali dan 

memahami kondisi subjek belajar baik dari internal siswa maupun extrnal. 

Dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 disebutkan bahwa : 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara. 
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 Berdasarkan pemaparan tersebut, pendidikan merupakan proses yang 

dilakukan dengan sadar dan berencana dalam upaya menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan 

kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Pendidikan jasmani di sekolah dasar 

merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi dalam mengembangkan jasmani, 

mental, dan melatih mengolah gerak sehingga anak dapat melakukan gerak 

dengan baik serta dapat meningkatkan kemampuan sosial anak menjadi lebih baik. 

Dijelaskan oleh Mahendra (2009, hlm. 3) “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”. Sedangkan yang diungkapkan oleh Bucher (dalam Sukintaka, 1992, 

hlm. 10) berpendapat bahwa “Pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari 

proses pendidikan umum, yang bertujuan untuk mengembangkan jasmani, mental, 

emosi dan sosial anak menjadi baik, dengan aktivitas jasmani sebagai 

wahananya”. Seperti yang dirumuskan sebagai rujukan Nasional dalam Lutan dan 

Sumardianto (2000, hlm. 20) mengungkapkan bahwa “Fungsi pendidikan jasmani 

untuk memberikan sumbangan terhadap pendidikan menyeluruh: Pendidikan 

jasmani adalah bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang 

bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskkular, 

intelektual dan emosional.” 

 Berdasarkan pendapat di atas bahwa tujuan dari pembelajaran pendidikan 

jasmani adalah sebuah proses pembelajaran pendidikan jasmani yang menitik 

beratkan pada kegiatan siswa yang dapat meningkatkan kemampuan fisik dan 

fisikis peserta didik menjadi lebih baik. Dan selain itu dapat meningkatkan 

keterampilan gerak peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

pendidikan jasmani, serta dapat membangun sikap sportivitas, jujur, tanggung 

jawab, disiplin, kerjasama, dan percaya diri.  

 Dalam pendidikan jasmani terdapat beberapa permainan yang dapat 

meningkatkan kerjasama, motivasi, serta dapat meningkatkan keterampilan anak. 

Di tingkat sekolah dasar materi permainan termasuk kedalam penjasorkes, salah 

satu tujuan penulis menganalisis hal tersebut yaitu untuk membangun kerjasama, 
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meningkatkan keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar khususnya dalam 

pelajaran pendidikan jasmani. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani terdapat 

beberapa macam materi ajar yang harus diberikan oleh seorang guru pendidikan 

jasmani kepada peserta didik. Materi ajar yang dapat diberikan oleh seorang guru 

pendidikan jasmani terhadap peserta didik salah satunya adalah permainan.  

 Permainan bola kasti merupakan permainan bola kecil. Dalam permainan 

bola kasti terdapat beberapa unsur keterampilan yaitu melempar, menangkap, 

memukul, dan berlari. Dari keempat keterampilan yang terdapat pada permainan 

bola kasti seperti melempar, menangkap dan memukul adalah suatu keterampilan 

kombinasi yang terdapat dalam permainan tersebut. Mengapa dikatakan demikian, 

karena dalam permainan bola kasti ketika pelempar melakukan lemparan ke arah 

pemukul sudah tentu regu penjaga melakukan tangkapan bola hasil pukulan yang 

dilakukan oleh si pemukul. Maka dari itu ketiga keterampilan tersebut dikatakan 

gerakan keterampilan kombinasi yang terdapat dalam permainan kasti. Modifikasi 

merupakan implementasi yang sangat berintegrasi dengan aspek pendidikan 

lainnya. Menurut Bahagia & Mujianto (2009, hlm. 38) mengatakan bahwa : 

 
Modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan 

penyesuaian-penyesuain baik dalam segi fisik material (fasilitas dan 
perlengkapan) maupun dalam tujuan dan cara (metode, gaya, pendekatan, 

aturan, serta penilaian). Dalam pembelajaran penjas apapun dapat 
dimodifikasi, baik mulai dari memodifikasi tujuan pembelajaran, 
karekteristik materi ajar, lingkungan pembelajaran maupun dalam hal 

penilaian. 
 

 Memodifikasi alat pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam pembelajaran Penjas. Disinilah pentingnya peranan seorang guru 

pendidikan jasmani dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Salah 

satunya dengan memodifikasi alat pembelajaran sehingga peserta didik dapat 

memahami pembelajaran permainan kasti yang ada dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani. Untuk mengetahui hasil belajar dalam permainan kasti, dapat 

di lihat dari catatan lapangan yang dimiliki oleh guru atau melakukan observasi 

langsung di lapangan atau sekolah yang akan di teliti. Menurut Lutan (dalam 
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Bahagia & Mujianto, 2009, hlm. 29) menyatakan bahwa modifikasi dalam mata 

pembelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar : 

 

1. Siswa memperoleh kepuasaan dalam mengikuti pelajaran  

2. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi 
3. Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar 

 

 Berdasarkan hasil observasi pada Siswa Kelas V SDN Burujul Kulon 1 

Kota Majalengka, objek penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan upaya 

meningkatkan keterampilan bermain siswa Sekolah Dasar Negeri Burujul Kota 

Majalengka yang terdiri dari kelas 1-6. Mata pelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan sudah didapat mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena 

sebagai tujuan pendidikan jasmani yaitu memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan 

potensi anak, baik dalam aspek fisik, sosial, emosional dan moral.  

 Kurikulum yang digunakan di SDN Burujul Kulon 1 Kota Majalengka 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani di SDN Burujul Kulon 1 Kota Majalengka berdasarkan hasil 

observasi terjadi permasalahan yaitu peranan guru di sekolah tersebut saat 

memberikan materi terkesan membosankan bagi siswa. Mengapa demikian, 

karena guru hanya menginstruksikan siswa untuk melakukan pembelajaran saja, 

tanpa memperhatikan dan memberikan pengarahan kepada siswa tentang apa yang 

akan di ajarkan. Oleh sebab itu siswa hanya dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran saja tanpa mengetahui pembelajaran apa saja yang terdapat dalam 

aktivitas permainan bola kasti. Disamping itu, alat pembelajaran yang diberikan 

guru terhadap siswa dalam pembelajaran permainan bola kasti kurang pas 

diberikan kepada siswa. Oleh sebab itu siswa menjadi kurang terampil dan 

cenderung merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan aktivitas permainan kasti. 

Dari berbagai keterampilan yang terdapat dalam permainan kasti seperti 

melempar, menangkap, memukul dan berlari. Fakta yang terjadi dilapangan yaitu 

kurangnya keterampilan bermain dalam permainan kasti. Oleh sebab itu, peneliti 

mencoba untuk memodifikasi alat pembelajarannya. Di harapkan dengan 

memodifikasi alat pemukul dalam permainan kasti, keterampilan siswa dalam 
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bermain pada aktivitas permainan kasti dapat meningkat. Dan disampimg dapat 

meningkatkan keterampilan bermain bola kasti, memodifikasi alat pembelajaran 

diharapkan dapat mengurangi tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

melakukan aktivitas permainan kasti.  

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang  masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan memodifikasi alat 

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan bermain dalam permainan kasti? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam setiap penelitian harus memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai, 

sehingga dapat menghasilkan informasi dan hasil-hasil penelitian yang benar. 

Berdasarkan masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, maka tujuan yang 

penulis rumuskan adalah penerapan modifikasi alat pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan bermain dalam permainan kasti. 

 

D. Manfaat Peneliti 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

a. Bagi guru : Dapat dijadikan bahan , pedoman pelajaran bagi guru untuk 

lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar penjas. Hal ini untuk 

mengatasi kesulitan pembelajaran yang diakibatkan oleh kurang 

menariknya materi yang diberikan oleh guru. Guru mendapatkan 

pengetahuan baru tentang modifikasi alat pembelajaran. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi umpan balik bagi guru dalam 

menyusun bahan pembelajaran yang lebih variatif dan diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran 

permainan bola kasti disekolah. 

b. Bagi Siswa : Siswa diharapkan memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan yang lebih menarik dengan diterapkannya modifikasi alat 

pembelajaran, serta diharapkan penelitian ini dijadikan motivasi untuk 

terus meningkatkan latihan diluar sekolah karena pengetahuan dan 
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keterampilan yang optimal sangat diperlukan oleh siswa sebagai bekal 

untuk diterapkan di masyarakat. 

c. Peneliti : Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam 

menerapkan modifikasi alat pembelajaran pada permainan bola kasti, 

serta dapat meningkatkan wawasan peneliti dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar penjas di SD dengan meningkatkannya keterampilan 

siswa dalam bermain kasti dengan modifikasi alat pembelajaran. 

d. Bagi sekolah : Dapat dijadikan acuan dan memotivasi bagi guru agar 

lebih baik lagi dalam proses pembelajaran penjas. Dan dapat dijadikan 

program tindak lanjut dalam meningkatkan antusias belajar siswa. 

 

B. Struktur Organisasi  

 Berikut merupakan struktur organisasi sistematika penelitian ini. 

 BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Struktur Organisasi 

 BAB II LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Pustaka 

B. Landasan Teori 

C. Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

C. Subjek Penelitian 

D. Variabel Penelitian 
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E. Prosedur Penelitian 

F. Rencana Tindakan 

G. Instrumen Penelitian 

H. Teknik Pengumpulan Data 

I. Teknik Analisis Data 

 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
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