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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara umum yang bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan gerak kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek 

pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, 

olahraga dan kesehatan yang direncanakan secara sistematis dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah 

memegang peranan yang sangat penting, yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang dilakukan 

secara sistematis. Pendidikan Jasmani merupakan proses belajar untuk 

bergerak.  

Bergerak bagi anak merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting 

karena sebagian waktunya dihabiskan untuk bergerak seperti lari, berjalan, 

melompat dan melempar. Bentuk-bentuk gerakan tersebut telah dimiliki anak 

secara alami. Bila bentuk-bentuk gerakan tersebut dikembangkan dalam 

proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan baik, maka akan bermanfaat 

bagi pendidikan di sekolah dasar, terutama yang erat kaitannya dengan 
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pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial 

peserta didik. 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap mental -emosional-

sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis 

yang seimbang. 

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 terdiri dan beberapa 

aspek diantaranya permainan dan olahraga yang di dalamnya terdapat 

beberapa cabang olahraga, salah satu di antaranya adalah atletik. Atletik 

merupakan salah satu cabang olahraga yang paling tua, yang telah dilakukan 

oleh manusia sejak dulu sampai sekarang. Atletik merupakan aktivitas 

jasmani yang mendasar untuk cabang olahraga lainnya. Atletik juga 

merupakan sarana untuk pendidikan jasmani dalam upaya meningkatkan daya 

tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan lain-lain. 

Nomor lompat dalam olahraga atletik terdiri dari dua bentuk yaitu 

lompat vertikal dan lompat horizontal. Lompat vertikal terdiri dari Lompat 

tinggi, menurut Yudha M Saputra ( 2001 : 63 ) “Lompat merupakan salah 

satu aktivitas pengembangan kemampuan daya gerak yang dilakukan dari 

satu tempat ke tempat lainnya”. Menurut H.M. Yusup Adisasmita (1992 : 79) 

“lompat tinggi adalah salah satu nomor lompat dalam cabang olahraga atletik. 
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Dalam lompat tinggi seorang pelompat akan berusaha melompat ke atas 

dengan bertumpu pada satu kaki dengan sekuat-kuatnya agar la dapat 

melayang ke atas melewati mistar dan mendarat di bak lompat atau matras. 

Sebagai salah satu nomor dari nomor lompat, lompat tinggi terdiri dari unsur-

unsur seperti lari awalan, menumpu, melayang (sikap badan di atas mistar), 

dan mendarat. Pada lompat tinggi diperlukan teknik lompatan yang paling 

ekonomis dan efisien. Teknik lompatan ini sering disebut dengan gaya “gaya 

lompatan”. 

Berdasarkan uraian di atas dalam membina dan meningkatkan aktivitas 

pengembangan kemampuan daya gerak siswa sekolah dasar terhadap lompat 

tinggi guru penjas perlu mendesain bentuk-bentuk gerakan yang menarik 

sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. 

Di era globalisasi ini cabang olahraga atletik khususnya nomor lompat 

tinggi di sekolah dasar kurang berkembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya : tidak semua sekolah memiliki bak lompat atau matras, 

kurangnya minat siswa, kurangnya upaya guru penjas memodifikasi 

pembelajaran lompat tinggi. 

Sarana dan prasarana olahraga di SDN 3 Gesik Kecamatan Tengahtani 

Kabupaten Cirebon khususnya pada sarana dan prasarana lompat tinggi masih 

kurang memadai. Lapangan yang becek jika pada musim hujan, menyebabkan 

lintasan sulit untuk dilalui. Tidak ada tiang dan mistar serta matras yang 

kurang layak untuk digunakan maka hal ini menjadi salah satu kendala 
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mengapa olahraga atletik khusus nomor lompat tinggi di Sekolah Dasar 

Negeri 3 Gesik Kecamatan Tengahtani tidak berkembang. 

Selain kondisi di atas, berdasarkan pengamatan pada pembelajaran 

pendidikan Jasmani dan Kesehatan di kelas V SD Negeri 3 Gesik Kecamatan 

Tengahtani Kabupaten Cirebon dengan materi teknik lompat tinggi gaya 

guling perut, diperoleh data : 

Tabel 1.1 

Daftar Nilai Tes Praktek lompat tinggi Gaya Guling Perut Kelas V (lima) 

No. Nama 

Aspek yang dinilai 

Jml 
Skor 

Nilai 

Ket 

Awalan 
Tolakan Satu 

kaki 
Melewati 

Mistar 
Mendarat 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. FAIZ ALTOF   √    √    √   √   11 68,8 √  

2. YUSRON  √     √    √   √   10 62,5 √  

3. AGUM PANGESTU   √    √    √   √   11 68,8 √  

4. ALDO ALAMSYAH  √    √     √   √   9 56,3  √ 

5. ARIF RIYANTO    √   √    √   √   12 75,0 √  

6. NUR ARIF   √    √   √   √    10 62,5 √  

7. NURUL SOLEKHA    √   √    √   √   12 75,0 √  

8. ROSIDAH  √    √     √   √   9 56,3  √ 

9. AJMI BUSTAMIL A.  √    √     √   √   9 56,3  √ 

10. AKHMAD MURTADOH    √   √    √   √   12 75,0 √  

11. AKHMAD SAROJI    √   √    √   √   12 75,0 √  

12. AKHMAD MAULANA  √    √     √   √   9 56,3  √ 

13. APRIYANTO    √   √    √   √   12 75,0 √  

14. BAGUS DWI PRAYITNO  √     √    √   √   10 62,5 √  

15. BAYU PRATAMA √     √     √   √   8 50,0  √ 

16. DANU WISNU  √    √     √   √   9 56,3  √ 

17. DONI INDRAWAN  √   √     √    √   7 43,8  √ 

18. DICKY HALALI  √   √      √   √   9 56,3  √ 

19. ERLITA FEBRIANTI √    √    √     √   6 37,5  √ 

20. FADLI IRAWAN    √    √   √   √   13 81,3 √  

21. FAKHUR ROZI √    √     √    √   7 43,8  √ 
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22. FATIMATUZ ZAHRO  √    √     √   √   9 56,3  √ 

23. FITRI KHOIRUNISA  √   √     √    √   7 43,8  √ 

24. GINA LATIFAH  √    √     √   √   9 56,3  √ 

25. IKE HAYATI √     √    √    √   6 37,5  √ 

26. ISMATIN ZULFAH   √    √    √   √   11 68,8 √  

27. JODI FERDIAN √     √     √   √   8 50,0  √ 

28. JOKO SUSANTO    √   √    √   √   12 75,0 √  

Jumlah 269 168 13 15 

Rata-rata 9,60 6   

Persentase   46,43 53,37 

KKM Klasikal 60    

 

Dari nilai-nilai siswa tersebut didapat sekitar dari 15 orang atau 53.57% 

dari 28 jumlah siswa masih ada yang belum lulus/tuntas pada mata pelajaran 

pendidikan jasmani dan kesehatan khususnya pada materi lompat tinggi gaya 

guling perut. Adapun nilai KKM materi teknik dasar atletik lompat tinggi  

yakni 62. 

Berdasarkan nilai KKM yang tertera pada SD Negeri 3 Gesik adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kelas : V (Lima) 

SDN : 3 Gesik   

 

STANDAR KOMPETENSI  

KOMPETENSI DASAR 

INDIKATOR  

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 

KRITERIA PENETAPAN 

KETUNTASAN  KKM 

(%) 
Kompleksitas  

Daya 

dukung 

Intake 

siswa  

1. Mempraktikkan berbagai variasi 

gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dengan peraturan 

yang dimodifikasi dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya.                                                                                                                                                          
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1.2 Mempraktikkan variasi 

teknik dasar atletik yang 

dimodifikasi, serta nilai 

semangat, sportivitas, 

kerjasama, percaya diri  dan 

kejujuran..  

 Mempraktikkan teknik 

awalan, tolakan, 

melayang dan mendarat 

dalam lompat tinggi gaya 

guling perut 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

62 

62 

 

 

 

 

 

62 

 

Dari penentuan KKM tersebut tertera nilai yang mesti dicapai oleh 

siswa adalah sebesar 62 atau 6,2 untuk memperoleh nilai tuntas dalam 

pembelajaran dengan sub pokok materi teknik dasar lompat tinggi gaya 

guling perut dalam Lompat tinggi. 

Selain sarana yang tidak memadai, faktor lain yang menyebabkan tidak 

berkembangnya nomor lompat tinggi yaitu kurangnya minat siswa terhadap 

pembelajaran olahraga tersebut di atas, sehingga siswa tidak aktif. Hal ini 

disebabkan karena anak terkesan merasa takut untuk melakukan lompatan, 

dan juga anak merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran yang hanya 

belajar melompat pada bak pasir atau matras tanpa adanya rangsangan yang 

dapat membangkitkan kesenangan dan kegembiraan bagi siswa.  

Berdasarkan pendapat dan asumsi tersebut, maka penulis merasa 

tertarik untuk meneliti bagaimana meningkatkan gerak dasar pada lompat 

tinggi gaya guling perut melalui permainan lompat tali pada siswa Kelas V 

SD Negeri 3 Gesik  Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. 
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B. Rumusan Masalah 

a)  Bagaimana rencana pembelajaran gerak dasar pada lompat tinggi gaya 

guling perut melalui permainan lompat tali? 

b)  Bagaimana pelaksanaan pembelajaran gerak dasar pada lompat tinggi 

gaya guling perut permainan lompat tali? 

c)  Bagaimana peningkatan pembelajaran gerak dasar pada lompat tinggi 

gaya guling perut melalui permainan lompat tali? 

 

C. Pemecahan Masalah 

Mengacu pada pokok permasalahan, dalam mengatasi 

permasalahan yang dikemukakan di atas, perlu suatu media pembelaaran 

yang dapat menarik minat siswa, sehingga dapat melakukan tolakan yang 

baik. Alternatif yang digunakan dalam mengatasi pemasalahan siswa 

kurang mampu melakukan tolakan pada lompat tinggi guling perut melalui 

lompat tali. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaannya 

dilakukan beberapa tahap yaitu: 

a   Tahap Persiapan 

Pada saat ini guru merencanakan dan mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan. Persiapan yang 

dilakukan adalah mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), media yang akan digunakan. Dalam mempersiapkan yang 

diperlukan : karet gelang yang dirangkai membentuk seperti tali sebagai 

rintangan dalam melompat. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tindakan ini yaitu siswa melakukan gerakan 

melompat rintangan yang telah disediakan media karet gelang. 

c. Tahap evaluasi 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dilakukan evaluasi pada 

awal dan akhir pelaksanaan tindakan dengan menggunakan tes 

perbuatan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Mengetahui gambaran perencanaan pembelajaran gerak dasar pada 

lompat tinggi gaya guling perut melalui permainan lompat tali. 

2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran gerak dasar pada lompat tinggi 

gaya guling perut melalui permainan lompat tali. 

3. Mengetahui peningkatan pembelajaran gerak dasar pada lompat tinggi 

gaya guling perut melalui permainan lompat tali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  

1.  Bagi Siswa: 

a. Dapat memotivasi minat siswa agar lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran atletik khususnya nomor lompat tinggi. 
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b. Dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar pada lompat tinggi gaya 

guling perut. 

2. Bagi Guru: 

a. Meningkatkan dan memperbaiki proses pembelajaran gerak dasar 

lompat tinggi dengan menciptakan berbagai model pembelajaran yang 

dikemas dalam bentuk permainan. 

b. Mengembangkan profesionalisme guru penjaskes dalam melaksanakan 

pembelajaran di sekolah dasar. 

3.  Bagi Lembaga Sekolah Dasar: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam rangka 

menunjang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP ) 

b. Sebagai masukan dalam rangka efektivitas dan efesiensi pembinaan, 

pengelolaan sumber belajar dalam pelaksanaan pendidikan. 

4. Bagi penulis: 

a. Untuk dapat. memahami penelitian tindakan kelas sebagai upaya 

pengembangan profesionalisme atau kemampuan penulis. 

b.  Untuk meningkatkan pengalaman dan pemahaman penulis, ketika di 

Sekolah Dasar. 

5. Bagi Lembaga UPI Kampus Sumedang: 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi 

serta sebagai bahan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya 

yang mengambil tema Atletik khususnya lompat tinggi gaya guling perut, 

khususunya guru Penjaskes dan Olahraga 
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F. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah dari judul 

penelitian ini, maka penulis rumuskan pengertiaannya dalam batasan istilah 

sebagai berikut: 

Kemampuan gerak adalah kemampuan gerak seseorang dalam melakukan 

gerak yang mendasari gerak berolahraga (Sukintaka, 1992: 16) 

Gerak dasar adalah teknik dasar pada lompat tinggi (Bahagia dkk, 2000: 89) 

Lompat tinggi adalah salah satu nomor lompat dalam cabang olahraga 

atletik (Adisasmita, 1986: 60) 

Gaya guling perut adalah suatu gaya dalam lompat tingi (Adisasmita, 1986: 

63) 

Permainan lompat tali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

melakukan permainan lompat melewati tali yang telah dirangkai dan ditata 

sedemikian rupa dengan formasi dan tantangan yang berbeda-beda.(Bahagia 

dkk, 2000: 88). 

 


