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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses interaksi 

antara guru dan peserta didik,  tujuan dari pembelajaran tersebut meliputi tiga 

aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti diungkapkan 

Sudjana dan Rivai (2011: 1) bahwa, “ proses belajar-mengajar merupakan suatu 

kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat 

mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan”. 

Untuk mencapai tujuan yang maksimal dari proses belajar mengajar dibutuhkan 

kreatifitas seorang guru khususnya guru penjas, selain itu juga dibutuhkan 

kemampuan dari segi penyampaian materi, metode yang diterapkan, pengelolaan 

kelas dsb. Kemudian seorang guru harus memiliki empat kompetensi yang sudah 

di tetapkan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yakni : 

1) Kompetensi Pedagogik 

2) Kompetensi Keahlian 

3) Kompetensi Sosial 

4) Kompetensi Profesional 

Dengan adanya kompetensi guru tersebut maka kegiatan pembelajaran akan 

dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan pendidikan kemudian dapat 

menghasilkan sumberdaya manusia dan siswa-siswa yang berguna dimasa yang 

akan datang. Khususnya untuk guru penjas, harus mampu menarik minat dan 

motivasi siswa untuk mengikuti setiap materi yang akan disampaikan namun  
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dengan bentuk pembelajaran yang beragam dan tidak membosankan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Tarigan (2009: 22) bahwa :  

 

     Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan jasmani antara     

lain kemampuan mengelola proses pembelajaran, membangkitkan motivasi dan 

memberikan berbagai pengalaman belajar bagi siswanya baik dilapangan 

maupun di ruangan kelas atau bangsal yang digunakan untuk aktivitas jasmani . 

 

Seorang guru harus mampu menguasai kelas dan mengenal karakteristik 

masing-masing siswa yang senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam kelompok, dan senang melakukan sesuatu kegiatan secara langsung serta 

selalu ingin mencoba segala hal. Apalagi dalam hal ini pendidikan jasmani 

merupakan wahana pendidikan, yang memberikan kesempatan bagi anak untuk 

mempelajari hal-hal yang penting. Maka guru harus bisa menjadikan dirinya 

sebagai fasilitator dari kegiatan pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran penjas 

ada kalanya pembelajaran dilaksanakan diluar kelas. Pada kegiatan tersebut siswa 

cenderung terlalu aktif, sehingga kurang fokus dan pasif terhadap kegiatan 

pembelajaran yang akan guru terapkan. Oleh karena itu, guru harus bisa 

menerapkan gaya dan metode mengajar yang tepat serta mampu memanfaatkan 

media yang ada. Seperti dikemukakan Gintings (2007: 42) bahwa, “metoda 

pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai 

prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya 

agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa”. Berkaitan dengan pernyataan 

diatas pengajar harus dituntut menjadi seseorang yang kreatif dalam proses 

pembelajaran tersebut, sehingga peserta didik selalu fokus dan berpartisipasi 

dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Pendidikan Jasmani merupakan salah satu bidang pendidikan yang 

memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kesegaran jasmani dan 

kesehatan, yang dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan 

meningkatkan keterampilan motorik serta perkembangan kepribadian yang 

harmonis. Meskipun penjas menawarkan kepada siswa untuk bergembira, namun 

pendidikan jasmani tidak hanya semata-mata dilaksanakan agar siswa bergembira 

dan bersenang-senang. Bila demikian, seolah-olah pendidikan jasmani hanyalah 

sebagai mata pelajaran selingan, tidak berbobot, dan tidak memiliki tujuan yang 

bersifat mendidik. Hal tesebut tercermin dari berbagai gambaran negatif tentang 

pembelajaran penjas, mulai dari kelemahan proses yang menetap misalnya 

membiarkan siswa bermain sendiri sehingga rendahnya mutu hasil pembelajaran 

dan kebugaran jasmani yang rendah. 

Pembelajaran seperti itu digambarkan oleh beberapa kalangan guru penjas 

yang beranggapan bahwa pelajaran pendidikan jasmani dapat dilaksakan 

seadanya, sehingga pelaksanaannya cukup hanya menyuruh anak pergi 

kelapangan, menyediakan bola secukupnya dan membiarkan anak untuk bermain 

sedangkan guru tinggal mengawasi di pinggir lapangan tanpa memberikan arahan 

atau tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Sebenarnya penjas bukan hanya sebagai mata pelajaran yang harus di 

tempuh untuk mendapatkan nilai semata, melainkan pendidikan jasmani berperan 

penting dalam peningkatan kondisi fisik, psikologis dan emosional, seperti 

dikemukakan Mahendra (2009: 3) bahwa, “Pendidikan jasmani pada hakikatnya 

adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan 
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perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta 

emosional”. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti 

dikemukakan oleh Tarigan (2009: 70) bahwa, “Pendidikan jasmani adalah bagian 

integral dari proses pendidikan secara menyeluruh, sehingga tujuan pendidikan 

jasmani seyoginya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam dunia 

pendidikan Indonesia”.  

Oleh karena itu pembelajaran pendidikan jasmani perlu di tingkatkan 

mulai dari mutu pembelajaran untuk siswa serta profesionalisme guru penjas itu 

sendiri sebagai fasilitator dan mediator untuk mencapai tujuan pendidikan 

jasmani. 

Seperti pengalaman yang penulis rasakan ketika penulis mengajar di 

lembaga pendidikan SDN Sekemendung I, awalnya pandangan siswa tentang 

pelajaran penjas hanya sebagai pelajaran selingan dan dilaksanakan oleh guru wali 

kelasnya yang bukan berlatar belakang guru pendidikan jasmani dikarenakan di 

SDN Sekemandung I tidak adanya tenaga pengajar yang berlatar belakang 

pendidikan jasmani. Tidak adanya tenaga pengajar yang sesuai, menyebabkan 

kurangnya partisipasi siswa saat penulis menerapkan pembelajaran penjas. 

Kemudian siswa SDN Sekemandung I mengetahui pembelajaran penjas hanya 

semata-mata bergerak, berlari, dan bermain bola saja. Sehingga ketika penulis 

memberikan bentuk-bentuk permainan penjas melalui beberapa pendekatan dan 

penerapan model-model pembelajaran yang berkaitan dengan penjas siswa kurang 

mengerti dan merasa jenuh. Sehingga mengakibatkan siswa kurang berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran penjas.  
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Padahal partisipasi atau keikutsertaan siswa sangat penting dalam setiap 

kegiatan pembelajaran karena tanpa adanya peserta didik maka kegiatan belajar 

mengajar tidak akan terlaksana. Menurut Suryosubroto (2002: 279), “menjelaskan 

bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya”. Dari pemaparan 

tersebut maka dibutuhkan keikutsertaan siswa dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran khususnya penjas, partisipasi siswa sangat 

dibutuhkan karena jika siswa tidak mengikuti secara keseluruhan intruksi dari 

guru maka siswa akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan besar 

kemungkinan mengalami resiko cedera dan tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai. Maka guru harus kreatif dalam menguasai kegiatan pembelajaran dengan 

memberikan suatu media alat bantu yang dapat menarik perhatian siswa.  

Dalam ruang lingkup pembelajaran pendidikan jasmani terdapat 

kurikulum yang menerapkan materi pelajaran aktivitas ritmik, aktivitas ritmik 

merupakan istilah baru dalam pendidikan jasmani karena sebelumnya materi ini 

termasuk kedalam pembelajaran senam irama. Menurut Mahendra (2008: 

3)“Aktivitas ritmik adalah rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan 

pola irama, disesuaikan dengan perubahan tempo, atau semata-mata gerak 

ekspresi tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik”. Dari 

pemaparan tersebut, aktivitas ritmik merupakan pola gerak yang diiringi oleh 

ketukan musik maupun ketukan di luar musik dengan memanfaatkan perubahan 

tempo dari musik tersebut. Dengan demikian, alat musik dapat digunakan sebagai 
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media alat bantu untuk mengiringi pola gerak dalam kegiatan pembelajaran 

aktivitas ritmik pada mata pelajaran pendidikan jasmani. 

Manfaat menggunakan media alat musik dalam pembelajaran penjas selain 

membuat siswa merasa senang siswa juga bisa mengeksplorasi gerakan dari suara-

suara yang ditimbulkan oleh alat musik tersebut. Pada dasarnya suara alat musik 

dapat bekerja secara cepat dalam memberikan stimulus terhadap otak sehingga 

dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran, apalagi jika 

dibarengi dengan sebuah permainan dengan menggunakan alat musik tersebut, 

siswa akan lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

penjas.  

Oleh karena itu, dalam pembelajaran penjas dapat digunakan suatu media 

alat bantu seperti tam-tam, karena tam-tam merupakan suatu alat musik pukul 

yang suaranya sangat keras dan alunan bunyi ketukannya yang dapat di 

modifikasi. Selain itu juga ketukan suara tam-tam dapat disesuaikan dengan 

gerakan badan seseorang mulai dari jalan, lari, lompat maupun sebuah tarian. 

Maka dari itu tam-tam ini dapat digunakan sebagai media alat bantu dalam 

kegiatan pembelajaran penjas pada siswa SD, dengan mengkombinasikan ketukan 

alat musik tam-tam dengan keterampilan gerak yang akan dilakukan oleh siswa 

seperti jalan, lari, lompat maupun berupa tarian. Selain itu juga dengan media alat 

bantu tam-tam ini dapat memudahkan seorang guru untuk menguasai kelas dan 

memberikan pembelajaran di kelas.  

Dari pemaparan di atas pada hakikatnya media pembelajaran, partisipasi 

siswa dan profesionalisme seorang guru saling berkaitan satu sama lain serta 
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memegang perannya masing-masing dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Seperti yang dikemukakan oleh Zamroni (Susetyo, dkk, 1988: 79) bahwa 

„Komponen-komponen pembelajaran meliputi : metode belajar, sarana dan 

prasarana, guru, siswa, kurikulum, alat evaluasi, dan sebagainya.‟  

 Jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka tujuan pembelajaran 

penjas tidak akan tercapai sepenuhnya. Khususnya seorang guru penjas harus 

mampu menerapkan beberapa metode, seperti yang diungkapkan Sudjana 

(Suryosubroto, 2009: 36) bahwa: 

 

      Dalam praktik mengajar metode yang baik digunakan adalah metode mengajar 

yang bervariasi/kombinasi dari beberapa metode mengajar seperti: 

a. Ceramah, tanya jawab dan tugas 

b. Ceramah, diskusi dan tugas 

c. Ceramah, demonstrasi dan eksperimen 

d. Ceramah, sosiodrama dan diskusi 

e. Ceramah, problem solving dan tugas 

f. Ceramah, demonstrasi dan latihan. 

 

Selain metode mengajar yang beragam, seorang guru harus mampu 

mengembangkan kreatifitasnya agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung 

sesuai yang direncanakan serta siswa selalu mengikuti kegiatan dan aktivitas 

gerak yang diperintahkan oleh guru. Karena pendidikan jasmani sangat rentan 

dengan cedera pada siswa, oleh karena itu seorang guru harus selalu memantau 

jalannya kegiatan pembelajaran. Kemudian partisipasi siswa sangat berperan 

penting terhadap kegiatan pembelajaran, karena tanpa adannya partisipasi siswa 

maka pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul penelitian yakni : Pengaruh Media Alat Bantu Musik Tam-tam 
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Terhadap Peningkatan Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran Penjas Kelas V di 

SDN Sekemandug I Desa Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kab.Bandung 

 

B. Identifikasi Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasi 

masalah yang berkaitan dengan latar belakang antara lain : 

1. Pembelajaran adalah memotivasi dan memberikan fasilitas kepada siswa agar 

dapat belajar sendiri.(Gintings, 2007: 5) 

2. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan atau materi ajar dari guru sebagai komunikator kepada 

siswa sebagai alat bantu mengajar.(Gintings, 2007: 140) 

3. Tam-tam adalah salah satu alat musik jenis membranofon yang sumber 

bunyinya berasal dari selaput atau membran dan termasuk pada alat musik 

pukul.(Wikipedia.go.id) 

4. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik manusia 

dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses 

belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab 

atas keterlibatannya.(Suryosubroto, 2009: 294) 

5. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, 

permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan.(Mahendra, 2009: 21) 

6. Peran partisipasi berpengaruh terhadap kelancaran dalam kegiatan 

pembelajaran penjas, itu dikarenakan jika tanpa ada partisipasi dari siswa 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Respon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertanggung_jawab&action=edit&redlink=1
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maka tujuan pembelajaran penjas tidak akan terlaksana dengan baik bahkan 

pembelajaran tersebut bisa dibilang tidak ada. 

7. Belum diketahui peranan media alat bantu musik tam-tam terhadap 

peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran penjas di SDN 

Sekemandung I  

 

C. Rumusan Masalah  

Merujuk pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diungkapkan di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Apakah penggunaan media alat bantu musik tam-tam dapat meningkatkan 

partisipasi siswa kelas V dalam pembelajaran penjas di SDN Sekemandung I?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk : 

Mengidentifikasi pengaruh penggunaan media alat bantu musik tam-tam terhadap 

peningkatan partisipasi siswa kelas V dalam pembelajaran pendidikan jasmani di 

SDN Sekemandung I. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini penting untuk diteliti dengan harapan dapat memberikan 

manfaat antara lain : 
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1. Manfaat secara teoritis : 

a. Dapat meningkatkan partisipasi siswa terhadap kegiatan pembelajaran penjas 

melalui penggunaan media alat bantu musik tam-tam. 

b. Dapat digunakan sebagai tata cara, metoda serta sebagai bahan media 

pengajaran untuk meningkatkan partisipasi siswa sekolah dasar. 

2. Manfaat secara praktis : 

a. Memberikan salah satu media alat bantu kegiatan pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah dasar. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu media untuk 

meningkatkan partisipasi dan penguasaan kelas dalam kegiatan pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai 

dorongan agar lebih meningkatkan penguasaan tata cara, metode serta gaya 

mengajar sebagai bahan atau media pengajaran di masa yang akan datang. 

F. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar diperlukan untuk pegangan dan titik tolak dari proses 

penelitian yang dikerjakan dalam penelitian ini, tujuan pendidikan jasmani 

merupakan pembelajaran yang sangat penting sebagai mata pelajaran yang 

bersifat menyeluruh seperti ungkapan Mahendra (2009: 10) penjas memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk : 

 

1. Mengembangkan pengetahuan diri dan keterampilan yang berkaitan 

dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan 

sosial 
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2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam 

aneka aktivitas jasmani 

3. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang 

optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan 

terkendali. 

4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas 

jamani baik secara kelompok maupun perseorangan. 

5. Berpartisipasi dalm aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif 

dalam hubungan antar orang. 

6. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

permainan olahraga. 

 

Dari pemaparan tersebut penjas berperan sebagai wadah pengembangan 

kereatifitas siswa dan dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran serta mengembangkan kemampuan bersosialisasi, estetika, dan 

emosional siswa. Dengan pembelajaran penjas siswa dapat menikmati kesenangan 

dan keriangan dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh. 

Namun dalam kegiatan pembelajaran dibutuhkan kreatifitas guru dalam 

menerapkan metoda yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian 

penggunaan media alat bantu yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Media merupakan suatu alat atau sumber dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Seperti diungkapkan Soepartono (2000: 15) “Manfaat 

media dalam proses pembelajaran secara umum adalah memperlancar proses 

interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk membantu mahasiswa belajar secara 

optimal”. Dari pendapat tersebut, media mempunyai peran dan fungsi yang 

penting dalam kegiatan pembelajaran penjas, bukan hanya sebagai alat 

pembelajaran semata namun dapat digunakan sebagai media interaksi antara siswa 

dan guru. 
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Menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan jasmani tingkat sekolah dasar 

terdapat materi ajar aktivitas ritmik maka dalam penelitian ini akan diterapkan 

sebuah media alat bantu musik tam-tam dalam peningkatan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran penjas. Campbell (2002: 17) mengungkapkan bahwa : 

 

Musik dapat mengajari manusia tentang kebiasaan belajar yang baik, 

membantunya mengingatkan fakta-fakta dengan mudah baik secara visual dan 

aural dalam bergerak, mencipta dan berinteraksi dengan kelembutan dan 

kepekaan dalam mengekspresikan emosi dan membebaskan diri dari stress  

 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran penjas dengan menggunakan media alat bantu musik tam-tam, siswa 

akan mendapatkan kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan. Selain itu juga 

dengan alat musik siswa mampu mengespresikan emosi dan membebaskan diri 

dari stress selama kegiatan pembelajaran sehingga partisipasi siswa saat 

mengikuti pembelajaran penjas meningkat. Karena bila siswa merasa senang 

dalam mengikuti pembelajaran, penerimaan pembelajaran akan mudah diserap, 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai sepenuhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


