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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki pengertian 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, bangsa dan negara. 

Istilah “Pendidikan” merupakan kata yang tidak asing untuk setiap orang,  

namun demikian, istilah ini lebih sering diartikan secara berbeda dari masa ke 

masa, termasuk oleh ahli yang berbeda pula. Seseorang mungkin menerjemahkan 

pendidikan sebagai sebuah proses latihan. Orang lain mungkin merjemahkannya 

sebagai jumlah pengalaman yang memungkinkan seseorang mendapat 

pemahaman dan pengetahuan baru yang lebih baik. Atau mungkin pula 

diterjemahkan secara sederhana sebagai pertumbuhan dan perkembangan. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara 

sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh 

peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan 

pembentukan watak. 

Lutan (2001: 61) 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, neuromuskular, intelektual dan emosional. 

 

Pernyataan berikut dikemukakan oleh Bucher (Kumpulan Blogger: 2013) 

yang menjelaskan definisi pendidikan jasmani sebagai berikut : 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses pendidikan 

secara keseluruhan, adalah proses pendidikan melalui kegiatan fisik yang 

dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, 

neuromuskuler, interperatif, sosial, dan emosional. 
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Dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani yang diutamakan siswa 

dituntut harus banyak bergerak aktif. Pada dasarnya pendidikan jasmani adalah 

upaya untuk membina kemampuan fisik dan mental. Tujuan utama pendidikan 

jasmani menghasilkan manusia yang sehat, aktif, cerdas, disiplin, serta 

menjunjung nilai sportivitas dan kemandirian yang tinggi. 

Pendidikan jasmani sangat penting diberikan kepada semua peserta didik 

dimulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analisis, sistematis, dan kreatif, serta memiliki kerjasama yang baik 

dengan masyarakat lainnya.  

Adapun tujuan pembelajaran pendidikan jasmani menurut Lutan (2001: 18) 

mengemukakan bahwa : 

a. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan social. 

b. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang akan mendororng partisipasinya dalam 

aneka jasmani. 

c. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang 

optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan 

terkendali. 

d. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melaui partisipasi dalam aktivitas 

jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

 

Pendidikan memiliki sasaran pedagogis, oleh karena itu pendidikan kurang 

lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, karena gerak 

sebagai aktivitas jasmani adalah dasar aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni, 

psikomotor, serta life skill bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri 

yang secara alami berkembang searah dengan perkembangan zaman.  

Dalam menetapkan batasan pendidikan jasmani, harus pula 

dipertimbangkan kaitannya dengan permainan dan olahraga. Meskipun banyak 

yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara ketiganya, kajian secara 

khusus menunjukkan ciri masing-masing meskipun saling melengkapi.  
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Cholik dan Lutan (1996: 14) menyatakan bahwa:  

 

Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha 

yang dapat mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina 

potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau 

anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan 

kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan dan 

prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berkualitas berdasarkan pancasila. 

 

Ruang lingkup program pengajaran Pendidikan Jasmani yang diajarkan di 

Sekolah Dasar, mulai dari kelas I sampai kelas VI pada setiap semester 

ditekankan pada usaha memacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, 

emosional, dan sosial. 

Hakikat belajar Pendidikan Jasmani di dalam intensifikasi penyelenggaraan 

pendidikan sebagai proses dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang 

berlangsung seumur hidup, pendidikan jasmani merupakan salah satu alat yang 

sangat penting untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan manusia, 

karena pendidikan jasmani sangat erat kaitannya dengan gerak manusia  yang 

utuh dan harmonis di dalam kehidupannya, yaitu dalam rangka membentuk 

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan yang secara 

bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Wujud dari pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani di sekolah 

(termasuk di SD) terpangkal pada gerak murid  yang menampakkan dirinya keluar 

terutama dalam bentuk-bentuk aktivitas jasmaninya. Namun bukan semata-mata 

hanya berfungsi untuk merangsang dan mengembangkan organ-organ tubuh serta 

fungsinya saja, melainkan juga demi pembentukan dan pengembangan 

kepribadian yang utuh dan harmonis di dalam kehidupannya. 

Mahendra (2001: 1) menyatakan bahwa: 

Senam merupakan sebagian dari materi pembelajaran pendidikan jasmani 

yang diajarkan di sekolah dasar yang memiliki karateristik khusus 

dibandingkan dengan materi olahraga lainnya. Aktivitas senam sebagai 

kegiatan jasmani diyakini efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak.  
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Manfaat pembelajaran senam akan diperoleh apabila disajikan dalam 

lingkungan belajar yang kondusif. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam 

proses pembelajaran senam, baik yang bersifat pembelajaran untuk meningkatkan 

kebugaran tubuh maupun untuk meningkatkan keterampilan suatu gerakan seperti 

guling depan.  

Keamanan dalam pembelajaran senam menurut Supandi (1992: 49-51) 

sebagai berikut: 

Keamanan dalam pembelajaran senam bukan hanya dipengaruhi oleh 

peralatan yang dipergunakan oleh siswa, melainkan berhubungan dengan aspek 

kesiapan siswa (fisik, mental, serta kemampuan awal siswa) dalam 

mempelajari suatu gerakan senam. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, 

akan terlihat sebagian siswa pada saat belajar suatu gerakan senam begitu 

bersemangat dan menyenanginya sementara sebagian siswa yang lain terlihat 

bosan dan masih ketakutan untuk mencobanya. Disinilah guru diuji 

kemampuannya (kompetensi) sebagai seorang pemimpin, sebagai manager, 

dan sebagai fasilitator proses pelajar mengajar. 

 

Seorang pendidik perlu menggali wawasan dan pengetahuan tentang teori-

teori belajar pendidikan jasmani dan perkembangan siswa serta menerapkan dan 

mengaplikasikan pada setiap pembelajaran. Karena didukung dengan teori, selain 

guru lebih mengetahui perkembangan siswa, pemahaman teori-teori 

perkembangan dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang 

sesuai minat, karakteristik dan keinginan siswa dilihat dari tahap perkembangan 

siswa. 

Peran guru sebagai fasilitator tidak sebatas tidak hanya pada membantu 

membimbing siswa meraih tujuan belajarnya, melainkan harus mampu mencari 

dan menemukan metode pembelajaran yang tepat selama proses pembelajaran. 

Upaya penemuan metode pembelajaran hanya dapat dilakukan oleh guru yang 

cermat dalam menyikapi kendala dan masalah kesulitan belajar yang dialami 

setiap siswa. Seperti contoh dalam kasus pembelajaran gerakan guling depan 

dalam senam lantai pada siswa sekolah dasar di SDN Jatiwangi 1 Kecamatan 

Jatisari Kabupaten Karawang. 
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Sesuai hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012 pada 

saat pembelajaran senam lantai tentang guling depan. Permasalahannya yang 

muncul adalah siswa kesulitan dalam melakukan gerakan guling depan. Padahal 

guru sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan guling depan dari 

sikap awal, gerakan ke depan, sampai sikap akhir.  Dan sesaat setelah guru 

bertanya pada siswa mengapa susah melakukan gerakan guling depan, 

kebanyakan dari mereka menjawab takut untuk melakukannya karena belum 

pernah melakukan sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya : 

1. Perencanaan 

a. Guru kurang jelas merumuskan tujuan pembelajaran. 

b. Guru kurang mengembangkan, mengorganisasikan materi, media, sumber 

belajar dan metode pembelajaran. 

c. Guru tidak membuat alat penilaian. 

d. Guru tidak menentukan kriteria penilaian. 

2. Pelaksanaan Kinerja Guru 

a. Pada awal pembelajaran guru tidak mengemukakan tujuan pembelajaran dan 

tidak melakukan apersepsi sehingga siswa merasa bingung. 

b. Guru tidak memberikan petunjuk dan contoh gerakan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran. 

c. Guru kurang memberikan bimbingan pada saiswa yang mengalami kesulitan 

d. Guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang tepat sehingga siswa 

kurang memperlihatkan pemahaman terhadap materi. 

e. Kurang kondusifnya kondisi kelas atau lapangan, banyak siswa yang masih 

bercanda saat guru menjelaskan inti pembelajaran. 

3. Aktivitas Siswa  

a. Siswa kurang termotivasi dalam mengemukakan pendapat dalam kegiatan 

pembelajaran. 

b. Siswa kurang semangat, disiplin dan percaya diri pada saat pembelajaran. 

4. Hasil belajar 

Hasil belajar dalam pembelajaran guling depan masih kurang dari KKM 

yang ditentukan. Hai ini terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Tes Awal Kemampuan Gerak Dasar Guling Depan  

Kelas IV SDN Jatiwangi I Tahun Ajaran 2012-2013 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang Diamati 
Jml Nilai 

Ket 

Sikap Awal Pelaksanaan Sikap Akhir 
T TT 

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

1 Riana Dewi             4 33   

2 Vina K             10 83   

3 Arman A             5 41   

4 Algi F             7 58   

5 Ayu Amalia             6 50   

6 Aila N             3 25   

7 Dalfa M. Z             3 25   

8 Herza A             4 33   

9 Iqbal F             10 83   

10 Ilham P             9 75   

11 Isqima             4 33   

12 M. Faqih             4 33   

13 Ahmad A. N             8 66   

14 Munawar F             9 75   

15 M. Riziq A             5 41   

16 M. Alwi H             7 58   

17 M. Johafis F             6 50   

18 M. Imran R             4 33   

19 Nabila A. F             8 66   

20 Rizqi N. A             3 25   

21 S.Nurhalimah             3 25   

22 S.Nurhayatun             9 75   

23 Salman A             3 25   

24 Viyatu J             3 25   

25 Windi H             3 25   

26 Putri S. N             3 25   

27 Kholifia D             10 83   

28 Haeniatun             5 41   

29 Nabila Z             3 25   

30 Airlangga             3 25   

Jumlah 162 1343 6 24 

Persentasi % 5,62 44,38 19% 81% 

Jumlah skor maksimal 12 
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Berdasarkan hasil tes awal yang telah dilaksanakan pada 30 siswa dengan 

nilai KKM 70 hanya 6 siswa 19% siswa yang tuntas dan 24 siswa 81% siswa 

tidak tuntas dalam melakukan gerakan guling depan. 

Setelah dianalisis hal ini disebabkan dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung pada materi guling depan dalam pembelajaran senam lantai, tidak 

adanya keaktifan siswa yang terlihat mengerti tentang gerakan guling depan. 

Walaupun hanya beberapa siswa saja, itupun hanya sekedar menanyakan akibat 

melakukan gerakan guling depan. Jadi menurut peneliti jatuhnya tingkat kelulusan 

siswa tentang  penerapan guling depan dalam pembelajaran senam lantai bisa 

dikarenakan tidak menariknya metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru, 

sarana olahraga yang kurang memadai, guru yang kurang membantu dalam proses 

pembelajaran. 

Dengan data yang diperoleh saat observasi awal gerakan guling depan 

dalam pembelajaran senam lantai, peneliti merasa perlu memberikan alternatif 

atau solusi yang dihadapi oleh siswa kelas IV. Yaitu dengan memberikan 

alternatif metode guided discovery untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran senam lantai khususnya guling depan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Metode Guided Discovery Dalam Pembelajaran Guling Depan Pada 

Siswa Kelas IV SDN Jatiwangi 1”. 

 

B. Perumusan Dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran guling depan dengan menggunakan 

metode guided discovery di kelas IV SDN Jatiwangi 1 ? 

b. Bagaimana pelaksanaan kinerja guru dalam pembelajaran guling depan dengan 

menggunakan metode guided discovery di kelas IV SDN Jatiwangi 1 ? 

c. Bagaimana aktivitas siswa saat pembelajaran guling depan dengan 

menggunakan metode guided discovery di kelas IV SDN Jatiwangi 1 ? 

d. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran guling depan dengan 

menggunakan metode guide discovery di kelas IV SDN Jatiwangi 1 ? 
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2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

memberikan alternatif tindakan dengan menerapkan metode guided discovery 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran guling depan.  

Pembelajaran guling depan pada senam lantai dengan metode guided 

discovery ada beberapa  langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tahapan perencanaan, pada tahapan ini guru mempersiapkan siswa kearah 

pembelajaran guling depan dan mengacu kepada IPKG 1 yang meliputi 

perumusan tujuan pembelajaran, mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media, sumber belajar dan metode pembelajaran, merencanakan 

skenario kegiatan pembelajaran, serta merencanakan prosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian.  

b. Tahapan pelaksanaan yang mengacu pada IPKG 2, pada tahapan ini guru 

menjelaskan topik belajar, memberikan bimbingan berupa pertanyaan, 

pernyataan, dan komando kepada siswa secara terus-menerus mengenai cara-

cara pembelajaran guling depan pada senam lantai serta memberikan bantuan 

kepada siswa yang tidak bisa melakukan gerakan guling depan. 

c. Tahapan aktivitas siswa, pada tahapan ini guru mengetahui aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini terkait dengan nilai 

kerjasama, sportivitas, dan kedisiplinan siswa saat pembelajaran guling depan 

serta memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran senam lantai.  

d. Tahapan evaluasi, pada tahapan ini guru mengevaluasi siswa dengan 

mengadakan tes, dimana setiap siswa melakukan gerakan guling depan dan 

dicatat hasilnya. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran guling depan dengan 

menggunakan metode guided discovery di kelas IV SDN Jatiwangi 1. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja guru dalam penerapan metode guided 

discovery pada pembelajaran guling depan siswa kelas IV SDN Jatiwangi 1. 

3. Untuk mengetahui aktivitas siswa pada pembelajaran guling depan dengan 

menggunakan metode guided discovery di kelas IV SDN Jatiwangi 1. 

4. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran senam guling depan 

dengan menggunakan metode guided discovery. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa  

a. Siswa akan lebih mudah dalam melaksanakan gerakan guling depan, sehingga 

akan berdampak kepada peningkatan hasil belajar siswa itu sendiri. 

b. Pembelajaran gerakan guling depan dalam senam melalui penerapan metode 

guided discovery diharapkan dapat membuat siswa antusias terhadap pelajaran 

pendidikan jasmani, senang akan proses pembelajaran, sehingga akan muncul 

pembelajaran yang bermakna. 

2. Manfaat bagi guru 

a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani di SD. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kreatifitas belajar     

pendidikan jasmani 

c. Meningkatkan kualitas mengajar 

d. Pembelajaran melalui penerapan metode guided discovery diharapkan dapat 

memberikan kemudahan pada guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

berupa peningkatan gerakan guling depan dalam pembelajaran senam. 

3. Manfaat bagi sekolah 
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Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang baik pada 

sekolah dalam rangka memperbaiki pembelajaran pada khususnya dan sekolah 

pada umumnya. 

4. Manfaat bagi penulis 

a. Dapat menambah wawasan tentang pembelajaran senam lantai. 

b. Dapat mengembangkan pembelajaran penjas melalui pengembangan metode 

pembelajaran. 

c. Mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran gerakan guling depan pada 

pembelajaran senam melalui metode guided discovery. 

5. Bagi Akademik 

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah karya 

ilmiah yang berkaitan dengan hasil belajar senam guling depan dengan 

menggunakan metode pembelajaran. 

 

E. Batasan Istilah 

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan 

sebagai berikut : 

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli 

berpendapat bahwa penerapan adalah perbuatan mempraktekkan sesuatu teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan 

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005: 200).  

Metode Guide Discovery menurut Gorman dan Richard M (Hadiningsih : 

2009) mengemukakan Metode Guided Discovery merupakan metode 

pembelajaran dimana guru berperan sebagai pembimbing siswa dalam belajar. 

Guru membantu siswa memperoleh pengetahuan yang dicarinya dengan cara 

mengorganisasi masalah, mengumpulkan data, mengkomunikasikan, memecahkan 

masalah, dan menyusun kembali data-data sehingga membentuk konsep baru. 
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Pembelajaran menurut Sagala (2005: 64) adalah: Setiap kegiatan yang 

dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan 

dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap 

rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kontek kegiatan belajar mengajar. 

Guling depan adalah gerakan berguling ke arah depan yang halus dengan 

menggunakan tubuh bagian tubuh yang berbeda untuk kontak dengan lantai atau 

matras. Dimulai kedua kaki, ke kedua tangan, ke tengkuk, lalu ke bahu, ke 

punggung, ke pinggang, dan pantat, sebelum akhirnya kembali ke kaki 

(Mahendra, 2001: 154). 

 


