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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan  

manusia. Sifat Pendidikan adalah kompleks (menyeluruh), dinamis (bergerak), 

serta konstektual (berkesinambungan). Penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu 

proses pembinaan manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Sejalan dengan hal 

tersebut peningkatan kualitas pendidikan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang diarahkan menuju ke peningkatan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan 

melalui pendidikan jasmani di Sekolah Dasar.  

Pendidikan Jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Secara sederhana pendidikan jasmani itu tak lain adalah proses 

belajar mendidik melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dalam 

pendidikan jasmani itu akan diajarkan untuk bergerak, sehingga melalui 

pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. 

Belajar melalui pengalaman gerak, untuk mencapai tujuan pengajaran merupakan 

salah satu ciri dari pendidikan jasmani.  

Struktur dan kurikulum pendidikan jasmani di Sekolah Dasar yang ada 

sekarang memiliki ciri-ciri yaitu terdiri atas keterampilan teknik dasar beberapa 

cabang olahraga. Keterampilan teknik dasar olahraga ini, akan dapat dikuasai bila 

sebelumnya dikuasai keterampilan gerak dasar. Keterampilan gerak dasar di 

Sekolah Dasar dapat dibagi menjadi beberapa katagori. Pembagian katagori ini 

sesuai dengan ruang lingkup KTSP Pendidikan Jasmani yakni meliputi, (1) 

Permainan dan Olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan ekplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor, non lokomotor, manipulative, kasti, rounders, 

kivres, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulutangkis, 

atletik, dan beladiri; (2) Aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, 

komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh; (3) Aktifitas senam, 

meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat 
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dan senam lantai, (4) Aktivitas ritmik, meliputi gerak dasar bebas, senam pagi, 

senam kebugaran jasmani (SKJ) dan senam aerobik; (5) Aktivitas air, meliputi 

permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air  dan renang; (6) 

Pendidikan diluar kelas, meliputi piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah dan mendaki gunung; (7) Kesehatan, meliputi penanaman 

budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti perawatan tubuh agar 

tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang 

sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan 

berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS.  

Adapun tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar 

berdasarkan Depdikbud (1993: 1) adalah sebagai berikut: 

1. Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani khususnya tinggi dan 

berat badan secara harmonis; 

2. Terbentuknya sikap dan perilaku seperti, disiplin, kejujuran, mengikuti 

peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

3. Menyenangi aktifitas jasmani yang dapat dipakai untuk pengisian waktu 

luang serta kebiasaan hidup sehat; 

4. Tersalurnya hasrat untuk bergerak dan tercapainya gerakan yang benar; 

5. Meningkatkan kesehatan, kesegaran jasmani dan keterampilan gerak dasar. 

 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang 

diselenggarakan memenuhi kaidah-kaidah pedagogik, yang memberikan peran 

penting bagi perkembangan siswa secara menyeluruh. Para pelaku pendidikan 

terkadang melupakan peran penting pendidikan jasmani bagi perkembangan 

siswa, khususnya pada siswa usia sekolah dasar yang merupakan pondasi 

perkembangan bagi diri siswa. Pelaksanaan pendidikan jasmani merupakan 

sebuah upaya pembinaan mutu sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berkesinambungan, dengan menjunjung nilai-nilai sportifitas, kejujuran, disiplin, 

tanggungjawab, dan pembiasaan pola hidup sehat dalam mengajarkan berbagai 

kompetensi pendidikan jasmani. Dalam penjabaran pelaksanaannya tidak hanya 

menekankan pada hasil yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur 

fisik, mental intelektual, emosi dan sosial. Aktifitas yang diberikan harus 

mendapatkan sentuhan didaktik dan metodik, sehingga aktifitas yang dilakukan 

dapat mencapai tujuan pengajaran. Artinya bahwa proses pelaksanaan pendidikan 



 

 

3 

 

jasmani yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan atau 

kondisi anak, dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. 

Dorongan memodivikasi merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh para pelaku pendidikan, khususnya guru pendidikan jasmani, salah 

satu diantaranya melakukan modivikasi melalui bentuk permainan yang dapat 

menarik dan meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Model 

permainan yang bisa dikembangkan salah satu diantaranya dengan cara 

menerapkan bentuk permainan tradisional. Permainan tradisional dapat diterapkan 

dalam pembelajaran Penjas di SD,  salah satunya pada pembelajaran lompat jauh. 

Kompetensi ini termasuk cabang olahraga atletik.  

Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tertua, yang telah 

dilakukan oleh manusia sejak jaman purba sampai dewasa ini. Bahkan boleh 

dikatakan sejak adanya manusia dimuka bumi ini atletik sudah ada, karena 

gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang atletik, seperti berjalan berlari 

melompat dan melempar adalah gerakan yang dilakukan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu Athlon atau Athlom yang artinya 

pertandingan atau perlombaan, sedangkan athlete artinya atlit. Atletik adalah salah 

satu cabang yang meliputi nomor jalan, lari dan lempar. Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 

bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan 

moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas 

jasmani, olahraga kesehatan yang direncanakan secara sistematis dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang diajarkan di sekolah 

mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar. 

Keterampilan anak dalam bermain juga merupakan dasar bagi pembinaan 

olahraga, maka lompat jauh sangat penting dan perlu diajarkan kepada anak-anak 

sejak usia dini sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar apalagi bila dalam 
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proses pembelajarannya menggunakan permainan-permainan yang menarik bagi 

siswa Sekolah Dasar. 

   Dari uraian di atas dapat dikembangkan tentang pembinaan dan 

meningkatkan pengembangan kemampuan daya gerak siswa Sekolah Dasar 

terhadap sikap dasar pada saat lompat jauh, guru pendidikan jasmani perlu 

merancang bentuk-bentuk latihan sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah 

Dasar. Dalam proses pembelajaran lompat jauh guru lebih memfokuskan proses 

pembelajarannya pada pematangan kemampuan dominan lompat jauh, melalui 

pendekatan bermain melalui permainan sang bango dan sang kodok. 

Karena bermain bagi anak-anak usia Sekolah Dasar merupakan kebutuhn 

yang sangat penting dalam kehidupannya bahkan sebagian waktu dari 

kesehariannya dihabiskan untuk bermain. Bermain merupakan alat pendidikan 

yang ampuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Bermain adalah dorongan 

langsung dari dalam individu yang baik bagi anak merupakan pekerjaan 

sedangkan bagi orang dewasa lebih dirasakan sebagai kegemaran. 

 Sehubungan dengan hal tersebut  penulis memandang  perlu mencarikan 

suatu permainan yang menarik untuk dikembangkan menjadi suatu bentuk latihan 

yang dapat meningkatkan proses pembelajaran lompat jauh pada siswa sekolah 

dasar. Salah satunya adalah dengan bentuk permainan Sang Bango dan Sang 

Kodok. 

 Ada bermacam-macam permainan yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak, jenis permainan tersebut ada yang menggunakan alat dan 

tidak menggunakan alat. Sebagian besar permainan tidak mempunyai peraturan 

yang baku atau sama persis, baik peraturan permainannya, alat-alat yang 

digunakannya, ukuran lapang maupun waktu untuk melakukannya. Hal ini sesuai 

dengan situasinya masing-masing, juga permainan tersebut belum ada wadah 

organisasinya yang baik yang bersifat nasional maupun internasional. Permainan 

anak itu adalah ulangan dari kehidupan nenek moyangnya. Kepentingan bermain 

juga terletak pada sifat unsur perangsang terhadap keinginan belajar atau 

pendidikan. 
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Secara spesifik tidak menariknya pembelajaran pendidikan jasmani 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu:  

1) Kinerja Guru pada saat pembelajaran berlangsung:  

a. Guru lebih banyak memberikan dril tanpa ada perbaikan.  

b. Guru kurang menguasai materi pembelajaran pendidikan jasmani. 

c. Metode pembelajaran kurang bervariasi. 

d. Guru hanya membiarkan siswa pada saat pembelajaran penjas berlangsung. 

 

2) Aktifitas Siswa: 

a. Siswa hanya mengikuti perintah guru pada saat pembelajaran berlangsung 

b. Siswa kurang kreatif dalam bergerak. 

c. Siswa ada yang mengikuti pembelajaran dengan baik dan ada juga yang 

bermain-main 

d. Siswa kurang siap dalam mengikuti pembelajaran. 

Sehubungan dengan hal diatas, penulis perlu merencanakan tindakan untuk 

melakukan serangkaian penelitian mengenai pengaruh permainan Sang Bango dan 

Sang Kodok terhadap peningkatan proses pembelajaran lompat jauh pada siswa 

Sekolah Dasar. 

 Secara khusus penelitian ini akan mengungkap mengenai peningkatan 

proses pembelajaran lompat jauh kelas IV MIN Ciguling Kec. Sumedang Selatan 

Kab. Sumedang melalui bentuk permainan Sang Bango dan Sang Kodok. 

Berdasarkan pra observasi diperoleh data awal untuk mengetahui hasil 

belajar siswa melalui postes (prodak) pada pembelajaran lompat jauh. Berikut 

hasil penilaian guru Pendidikan Jasmani yang tertera pada tabel 1.1. pada halaman 

berikutnya. 
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Tabel 1.1 

Data Awal Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

MIN Ciguling terhadap Gerak Dasar Lompat Jauh 

 

No. Nama Siswa L/P 

Aspek yang Dinilai 

Skor Nilai 
Ket. Sikap 

tangan 

Sikap 

tubuh 

Sikap 

kaki 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 T TT 

1 Anisa P  √   √  √   5 55  √ 

2 Dede Tatang L  √    √  √  7 77 √  

3 Elsa N P √    √  √   4 

 

44  √ 

4 Hilda Pasha P √   √   √   3 33  √ 

5 Iqbal L  √   √  √   5 55  √ 

6 Iwan K L √    √  √   3 33  √ 

7 Kartika P   √   √  √  7 77 √  

8 Koswara S L  √   √   √  7 77 √  

9 Kusnadi L √    √   √  5 55  √ 

10 Mirawati P  √   √  √   5 55  √ 

11 Fahmi Azis L  √   √   √  6 66 √  

12 Fajar L √   √   √   4 44  √ 

13 Putri Siti R P √    √  √   3 33  √ 

14 Radian L  √  √   √   5 55  √ 

15 Riski W P  √   √  √   4 44  √ 

16 Sela M P √   √   √   4 44  √ 

17 Siska Sri R P √    √  √   3 33  √ 

18 Sumarni P   √   √  √  7 77 √  

19 Usman L  √   √  √   6 66 √  

20 Iqbal HR L   √  √  √   6 66 √  

JUMLAH 99 1089 7 13 

KKM Kelas 66 

 

Rumus Penilaian : ( jumlah skor yang diperoleh ) X 100 = Nilai Akhir 

                        9 

 

Dari hasil tabel tersbut dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan 

pembelajaraan gerak dasar lompat jauh hanya 7 siswa atau 35% dari jumlah siswa 

20, sedangkan 13 orang siswa atau 65% dari jumlah siswa 20. KKM 

yangditentukan 66 % atau skor 6. 
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B. Rumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi 

pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah “Meningkatkan proses 

pembelajaran lompat jauh melalui bentuk permainan Sang Bango dan Sang 

Kodok  Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani di Kelas IV MIN Ciguling Kec. 

Sumedang Selatan Kab. Sumedang”. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka 

pertanyaan masalah secara umum adalah : Bagaimana upaya untuk meningkatkan 

Proses Pembelajaran lompat jauh melalui permainan Sang Bango dan Sang Kodok 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani di Kelas IV MIN Ciguling Kec. 

Sumedang Selatan Kab. Sumedang? 

Selanjutnya masalah penelitian secara khusus, penulis rumuskan sub-sub 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran permainan Sang Bango dan Sang 

Kodok dalam proses pembelajaran lompat jauh? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran permainan Sang Bango dan Sang 

Kodok dalam proses pembelajaran lompat jauh? 

c. Bagaimanakah aktivitas siswa mengikuti pembelajaran permainan Sang Bango 

dan Sang Kodok dalam proses pembelajaran lompat jauh?  

d. Bagaimana hasil belajar permainan Sang Bango dan Sang Kodok dalam proses 

pembelajaran lompat jauh? 

Mengacu pada keempat penyebab itu, setelah didiskusikan dengan beberapa 

orang guru pendidikan jasmani yang paling mungkin menjadi penyebab metode 

pembelajaran pendidikan jasmani tidak menarik. 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditelusuri akar penyebab 

timbulnya dari komponen-komponen “rumusan masalah”. Diduga penyebab 

timbulnya masalah adalah: (a) Susunan belajar kurang menyenangkan, (b) Metode 

pembelajaran pendidikan jasmani tidak menarik, (c) Materi pembelajaran lompat 

jauh tidak disukai. Dari ketiga alternatif penyebab itu setelah didiskusikan dengan 

beberapa orang guru pendidikan jasmani dan pakar dari perguruan tinggi bahwa 

yang paling mungkin menjadi penyebab adalah metode pembelajaran pendidikan 



 

 

8 

 

jasmani kurang menarik. Secara spesifik tidak menariknya pembelajaran 

pendidikan jasmani tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: (1) Rendahnya 

pemahaman siswa tentang lompat jauh, (2) Antusias siswa kurang dalam 

pembelajaran lompat jauh, (3) Bila dilihat dari kondisi siswa dalam pembelajaran 

lompat jauh seringkali tidak disiplin, (4) Pada saat pembelajaran lompat jauh 

siswa terkadang jenuh karena model pembelajaran kurang bervariasi dan menarik, 

dan (5) Kurangnya fasilitas yang memadai.  

 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan yang muncul, maka penulis mengajukan 

pemecahan masalah sebagai berikut. Pada tahap awal para siswa diberi informasi 

tentang lompat jauh dan peraturan-peraturan permainan Sang Bango dan Sang 

Kodok dengan jelas dan melalui contoh guru. Kemudian siswa melakukan bentuk 

permainan Sang Bango dan Sang Kodok dengan cara siswa dibagi menjadi 2 team 

yaitu team bango dan team kodok, setelah itu siswa dibariskan secara bersaf 

sesuai teamnya masing-masing kemudian siswa bersiap-siap untuk berlomba 

menyentuh garis finis sesuai dengan nama teamnya dengan bergaya kodok dan 

bango sesuai aba-aba yang diberikan oleh guru. Pemecahan Masalah ini akan 

dilaksanakan dengan beberapa tahap:  

a. Pada tahap perencanaan, guru mempersiapkan siswa untuk berbaris menjadi 4 

bersaf dan siap melakukan pemanasan statis, dinamis, selama 5 menit dan anak 

diberikan penjelasan tentang gerak dasar lompat jauh khususnya  gerak dasar 

tolakan dan mendarat, kemudian anak diberi penjelasan tentang peraturan-

peraturan permainan sang bango dan sang kodok dengan jelas dan melalui 

contoh guru. 

b. Tahap Pelaksanaan, siswa mempraktekan gerak dasar lompat jauh khususnya 

gerak dasar tolakan dan mendarat secara bergantian, siswa melakukan 

permainan sang bango dan sang kodok dengan bergiliran, yang tadinya jadi 

bango berganti menjadi kodok dan sebaliknya. 

c. Aktifitas siswa, siswa mempraktekan gerak dasar lompat jauh khususnya gerak 

dasar tolakan dan mendarat secara bergantian setelah itu siswa melakukan 
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permainan sang bango dan sang kodok dengan bergiliran yang tadinya jadi 

bango menjadi kodok dan sebaliknya setelah melakukan permainan tersebut 

siswa melakukan gerak dasar lompat jauh yang benar. 

d. Maka, proses pembelajaran lompat jauh dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif team game tournament melalui bentuk permainan 

sang bango dan sang kodok kemampuan gerak dasar pada lompat jauh dapat 

meningkat khususnya pada siswa kelas IV MIN Ciguling Kecamatan 

Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan baru 

mengenai upaya meningkatkan proses pembelajaran pada lompat jauh melalui 

bentuk permainan sang bango dan sang kodok pada mata pelajaran pendidikan 

jasmani di Kelas IV MIN Ciguling Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang. 

Temuan tersebut dapat dijadikan landasan dalam upaya mengembangkan 

pembelajaran pendidikan jasmani yang lebih efektif dan efisien.  

 Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perencanaan proses pembelajaran lompat 

jauh melalui bentuk permainan sang bango dan sang kodok. 

2. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kinerja guru dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran lompat jauh melalui bentuk permainan sang bango dan 

sang kodok. 

3. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana aktifitas siswa dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran lompat jauh melalui bentuk permainan sang bango dan 

sang kodok. 

4. Untuk mengetahui hasil evaluasi proses pembelajaran lompat jauh melalui 

bentuk permainan sang bango dan sang kodok. 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian tindakan kelas (PTK) ini diharapkan mendapat manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Menambah wawasan tentang penerapan teknik atau cara yang sesuai dengan 

tuntutan tujuan pembelajaran. 

2. Untuk siswa 

Diharapkan meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga tujuan 

pembelajaran dicapai dengan mudah. 

3. Bagi Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di Sekolah Dasar. 

4. Bagi Lembaga UPI memberikan pengalaman bagi mahasiswa, bagaimana 

penelitian yang baik memberikan sumbangan yang berarti bagi sekolah dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan.  

5. Bagi peneliti dapat menjadikan pengalaman untuk nanti bilaman menjadi 

guru. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari salah tafsir terhadap permasalahan pokok yang diteliti, 

maka akan dijelaskan beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu: 

Pembelajaran adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari 

individu itu sendiri. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005) 

Gerak Dasar adalah cara melakukan atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien. ( Kamus Besar: 359) 

TGT ( Teams Games Tournament )adalah suatu bentuk model pembelajaran 

yang menambahkan dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan 

permainan. (Safari, 2011: 35) 

Meningkatkan adalah suatu proses meningkatkan derajat atau taraf. (Kamus 

besar bahasa indonesia 1990 : 1198) 
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Lompat Jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas ke 

depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin diudara 

(melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan 

tolakan pada suatu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. ( AIP, 

Sarifudin 1992: 52)  

Permainan Sang Bango dan Sang Kodok yang dimaksud disini adalah suatu 

bentuk permainan siswa untuk melakukan gerak dasar lompat jauh, terutama 

gerak dasar tolakan dan mendarat yang lebih baik. 


