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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Pendidikanjasmani merupakan sebuah investasi jangka panjang dalam 

upaya pembinaan mutu sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan pendidikan jasmani itu akan dicapai setelah masa yang cukup lama. 

Karena itu upaya pembiaan warga masyarakat dan peserta didik melalaui 

pendidikan jasmani dan olahraga membutuhkan metode dan kurikulum sebagai 

infrastrukturnya, sarana dan pra sarana sebagai pendukungnya serta kesadaran dan 

kesabaran dari komponen pendidikan dalam pelaksanaanya. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Menurut Susilawati  (2010: 3) menyatakanbahwa: 

Pendidikanjasmanidiartikansebagai proses 

pendidikanmelaluiaktivitasjasmaniatauolahraga. 

Intipengertiannyaadalahmendidikanak, yang 

membedakannyadenganmatapelajaran lain adalahalat yang 

digunakanyaitugerakinsani. 

Gerakitudirancangsecarasadarolehgururnyadandiberikandalamsituasi yang 

tepat agar dapatmerangsangpertumbuhandanperkembangananakdidik. 

Pendidikan jasmani dan olahraga di lembaga pendidikan formal atau 

sekolah sebagai salah satu bagian kurikulum pendidikan pelaksanaannya secara 

intrakurikuler (pada jam sekolah) dan ekstrakurikuler (diluar jam sekolah). 

Dengan pelaksanaan pendidikan jasmani, peserta didik dibekali dan dididik secara 

psikis (mental dan motivasi) dan dididik secara fisik dan jasmani ( physical 

exercise). Laihan secara fisik akan memberikan bekal kemampuan dan 

keterampilan dalam gerak dasar yang dapat dipergunakan dalam masa 

perkembangan selanjutnya, dalam perkembanganya untuk mencapai prestasi di 

bidang olahraga. 

Salah satu pendidikan jasmani di pendidikan formal adalah pendidkan gerak 

dan olah jasmani yang secara khusus merupakan pendekatan ke salah satu cabang 

olahraga tertentu berdasarkan kurikulum yang berlaku. Diantaranya adalah 
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pembelajaran mengenai cabang olahraga atletik. Atletik merupakan aktivitas 

jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak. 

Dalam pendidikanjasmani, atletik merupakansalahsatu cabang olahraga 

yang tertua, yang dilakukan oleh manusia sejak zaman purba sampai dewasa ini. 

Gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik, seperti berjalan, 

berlari, melompat dan melempar adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia di 

dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, gerakan-gerakan yang terdapat dalam 

cabang olahraga atletik, merupakan dasar bagi cabang olahraga lainnya. Oleh 

karena itu, tidaklah berkelebihan sejarah mengemukakan bahwa atletik adalah ibu 

dari semuacabang olahraga (mother of sport). 

Mengingat bahwa olahraga atletik merupakan salah satu dasar pembinaan 

olahraga dan gerak jasmani, maka sangat penting peranan pembelajaran atletik 

pada peserta didik khususnya di sekolah dasar disesuaikan dengan kemampuan 

siswa. Pembelajaran atletik di sekolah dasar merupakan upaya pembentukan dasar 

olah tubuh dan olah gerak sehingga dalam proses pembelajarannya menekankan 

pada faktor kegembiraan pada anak dari permainan gerak dan kegiatan olahraga 

atletik. 

Atletik terbagi menjadi beberapa cabang yang meliputi nomor jalan, lari, 

lompat, dan lempar. Lompat jauh merupakan jenisolahraga yang di ajarkan di 

SekolahDasar (SD).Pembelajaran di sekolah dasar dilaksanakan dengan melihat 

keberadaan sarana dan prasarana sekolah yang bersangkutan, kemampuan siswa 

dan arah pengembangan selanjutnya. Lompat jauh yang diajarkan di sekolah dasar 

merupakan latihan bagi siswa untuk melakukan gerakan melompat dan mencapai 

jarak lompatan sejauh-jauhnya. 

MenurutMuhtar (2009: 66) menyatakanbahwa: 

Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke 

atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di 

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

melakukan tolakan pada suatu kaki untuk mencapa jarak yang sejauh-

jauhnya. 
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Berdasarkan pengertian di atas lompat dalam atletik adalah melakukan 

tolakan dengan satu kaki, baik untuk nomor lompat jauh, lompat tinggi, lompat 

jangkit, maupun lompat tinggi galah. 

Hal-hal yang perlu diketahui dalam lompat jauh : 

1. Lompat jauh adalah hasil dari kecepatan horizontal yang di buat sewaktu dari 

awalan dengan daya vertikal yang dihasilkan dari kekuatan kaki tolak. 

2. Kecepatan lari awalan dan besarnya sudut tolakan merupakan komponen 

unsur-unsur yang menentukan pencapaian jarak lompatan. 

3. Gerak yang di buat di udara (sesudah tolakan) disebut teknik lompatan / gaya. 

Berdasarkanpengamatan, wawancara, observasi dan hasil tes data awal pada 

pembelajaranatletik lompat jauh di SDN Cinaggerang II masihsangatterbatas. Hal 

tersebut dikarenakan ada beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran 

diantaranya adalah; 

1. Rendahnyapemahamansiswatentangatletikkhususnyateknikdasarlompatjau

h. 

2. Antusias siswa kurang dalam pembelajaran lompatjauh. 

3. Bila dilihat dari kondisi siswa dalam pembelajran lompatjauh seringkali 

tidak disiplin. 

4. Pada saat pembelajaran lompatjauh siswa terkadang jenuh karena model 

pembelajarannya kurang bervariasi. 

5. Pada saat pembelajaran guru cenderung memperhatikan sebagian saja dari 

siswanya dan membiarkan siswanya  yang tidak ingin mengikuti 

pembelajaran. 

6. Pengemasanpembelajarankurangmenarik 

Berdasarkanhasilanalisis proses di atasmakadapat di ketahuibahwa proses 

pembelajaranlompat jauhdalamatletiktersebutkurangefektifdanefisien. Bisa di 

lihat dari beberapa masalah di atas. Dan haltersebutmempengaruhiterhadaphasiltes 

data awaldalampembelajaranlompat jauh. 

Berikutanalisishasil yang berupates data awalpembelajaran lompat jauh 

dalam cabang olahraga atletik pada siswa kelas V di SDN Cinanggerang II 

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. 
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Tabel 1.1 

Hasil Tes Data Awal Siswa dalam Pembelajaran Lompat Jauh Kelas V SDN 

Cinanggerang II Kec. Pamulihan Kab. Sumedang 
 

 

No 

 

 

Namasiswa 

Aspek yang di nilai 

 

 

 

S 

 

N 

 

 

KKM 

 

Awalan  

 

Tolakan 

 

Sikap di 

udara 

 

sikap 

mendarat 

 

1 2 3 1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 T BT 

1 Pera sri sulastri  √  √    √   √  7 58  √ 

2 Rendi   √   √   √   √  8 66  √ 

3 Rani sumarni  √   √   √  √   7 58  √ 

4 Reni rismayanti  √   √   √   √  8 66  √ 
5 Risna istifania  √   √  √    √  6 50  √ 

6 Rizki hidaytulaah   √   √  √    √ 11 92 √  

7 Santi amelia  √   √   √  √   7 58  √ 
8 Santi susilawati √    √   √  √   6 50  √ 

9 Sinta camelia  √  √   √    √  6 50  √ 
10 Siti fatimah  √   √   √   √  8 66  √ 

11 Sopian   √    √   √   √ 11 92 √  
12 Tharisa putri sondari √   √    √   √  6 50  √ 

13 Tiara yuniarti S  √   √    √   √ 10 83 √  
14 Toto iskandar  √    √   √   √ 11 92 √  
15 Yanti  yulia  √   √   √  √   7 58  √ 

16 Yunit ababil  √   √   √   √  8 66  √ 
17 Witri resista √    √   √   √  7 58  √ 

18 Zidan namdani  √   √    √ √   8 66  √ 
19 Andri juaedi  √   √   √   √  8 66  √ 

20 Muhammad dalifah  √   √   √   √  8 66  √ 
21 Gagan kurniawan   √   √   √   √ 12 100 √  
22 Didin supriatna   √   √   √  √  11 92 √  

23 Agung ramdani  √   √   √   √  8 66  √ 

24 Cahyadi    √  √    √   √ 11 92 √  
25 Saufi  ihwal azis   √   √  √    √ 11 92 √  

26 Indriani   √   √   √   √  8 66 √  

JUMLAH       8 18 

PERSENTASE(%)       30 70 

 

Keterangan  :  

T  : Tuntas 

BT  : Belum Tuntas 

Skor ideal : 12 

Kriteiapenilaiantes lompat jauh  

 x 100 
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Nilai KKM = 70 

Jika siswa mendapat nilai ≥ 70 dikatakan tuntas 

Jika siswa mendapat nilai < 70 dikatakan belum tuntas 

Dari analisishasiltersebutdapat di 

ketahuibagaimanakemampuansiswadalammelakukan lompat jauh. Dimana aspek-

aspek yang di nilaipadates lompat jauh adalah seabagai berikut. 

a. Awalan 

Skor 3 = kaki tumpu di tekuk satu kaki di belakang, badan condong kedepan 

kedua tangan lurus kebelakang, pandangan lurus ke depan. 

Skor 2 = kaki tumpu di tekuk satu kaki dibelakang, badan condong ke depan, 

kedua tangan lurus ke belakang, pandngan tidak lurus ke depan. 

Skor 1 = kaki tumpu di tekuk satu kaki dibelakang, badan condong kedepan, 

kedua tangan tidak lurus ke belakang, pandangan tidak lurus ke depan. 

b. Tolakan 

Skor 3 = kaki tumpuan di depan kaki belakang mengikuti, badan melenting, 

     kedua tangan lurus kedepan, pandangan lurus ke depan atas 

Skor 2 = kaki tumpuan di depan, kaki belakang mengikuti, badan melenting, 

     kedua tangan lurus kedepan, pandangan tidak lurus ke depan atas 

Skor 1 = kaki tumpuan di depan, kaki belakang mengikuti, badan melenting, 

     kedua tangan tidak lurus kedepan, pandangan tidak lurus ke depan atas 

c. Sikap di Udara 

Skor 3 = kedua kaki kedepan, badan bungkuk kedepan, kedua tangan lurus 

   kedepan, pandangan lurus kedepan 

Skor 2 = kedua kaki kedepan, badan bungkuk kedepan, kedua tangan lurus 

   kedepan, pandangan tidak lurus kedepan 

Skor 1 = kedua kaki kedepan, badan bungkuk kedepan, kedua tangan tidak lurus 

   kedepan, pandangan tidak lurus kedepan 

d.    Sikap Mendarat 

Skor 3 = kedua kaki mendarat kedepan, berat badan condong kedepan, tangan 

   tumpuan didepan, pandangan lurus kebawah 

Skor 2 = kedua kaki mendarat kedepan, berat badan condong kedepan, tangan 
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   tumpuan didepan, pandangan tidak lurus kebawah 

Skor 1 = kedua kaki mendarat kedepan, berat badan condong kedepan, tangan 

   tumpuan tidak didepan, pandangan tidak lurus kebawah 

Berdasarkantabeltes data awal lompat jauh dalampembelajaran atletik di 

kelas V SDN Cinanggerang II siswa yang mengikutites data awalini, yang 

terdiridari 12siswaputradan 14siswiputri, dandapatdiketahuibahwa yang mencapai 

KKM hanya30% saja yang terdiridari orang 7 siswaputradan1 orang siswaputri 

yang mencapai KKM. Dan yang tidakmencapai KKM 70% yang terdiridari 5 

siswaputradan13siswiputri. 

Jadi,berdasarkananalisis hasil dan tabel data awaltes lompat jauh 

tersebutbisa di ketahuibahwamasihbanyaksiswa yang belummencapai KKM, 

haltersebutdikarenakanmasihrendahnyapemahamandanpengetahuanmengenaigera

kdasar lompat jauh. Modelpembelajaran yang di ajarkan guru 

kurangbervariasisehinggasiswajenuhdalammengikutipembelajaran.Guru 

kurangmengembangkan model danpendekatanpembelajaran. 

Pengemasankurangmenarik. 

Untuk itu perlu suatu pemecahan masalah agar pembelajaran menjadi lebih 

kondusif  bermakna dan menyenangkan. Salah satunya yaitu dengan 

menggunakan sebuah permainan. Permainan memiliki makna kegembiraan 

melalui bermain. Kegiatannya membangkitkan daya tarik dan mempesona anak.  

Menurut Saputra ( 2001: 9) ini semua ditandai dengan enam aspek sebagai 

berikut: 

 Menempatkan diri pada situasi, gerakan, dan irama tertentu. 

 Kegemaran berlomba/berkompetensi/bersaing secara sehat. 

 Kegembiraan dan kepuasan dalam menggunakan alat. 

 Tugas-tugas yang mengandung resiko menjadi tantangan. 

 Kegembiraan atau kepuasan dengan memperlihatkan ketangkasan yang di 

kuasainya. 

 Menguji ketangkasan yang masih tersembunyi. 
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Berdasarkanpermasalahan yang telah diuraikan, maka perlu menggunakan 

permainan. Penerapan metode permainan ini diharapkan dapat meningkatkan 

perhatian dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih 

bersemangat dalam belajar. Motivasi belajar yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap peningkatan proses belajardan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian tindakan kelas 

dengan judul  “Meningkatkan KemampuanGerakDasar Menolak Pada 

LompatJauhDalamPembelajaranAtletikMelaluiModifikasiPermainanSondah Pada 

Siswa Kelas V SDN Cinanggerang II Kecamatan Pamulihan Kabupaten 

Sumedang ”. 

 

B. Rumusan Dan PemecahanMasalah 

1.Rumusanmasalah 

Dalam pembelajaran Penjaskes Kelas V SDN Cinanggearang II Kecamatan 

Pamulihan Kabupaten Sumedang tentang pembelajaran gerak dasar lompat jauh 

diperlukan suatu metode pembelajaran atau permainan yang dapat mempermudah 

siswa secara aktif, kreatif, mampu mengembangkan sikap positif, dan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun metode pembelajaran yang akan 

diterapkan adalah melalui modifikasi permainan sondah. 

 Dari permasalahan di atas,dalampembelajaran gerak dasarlompat jauh 

permasalahan-permasalahanyang timbuldiantaranyaadalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanaperencanaanpembelajaran gerak dasar menolak pada lompat jauh 

melalui modifikasi permainan sondah di kelas V SDN Cinanggerang II 

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ? 

b. Bagaimanapelaksanaanpembelajaran gerak dasar lompat jauh melalui 

modifikasi permainan sondah di kelas V SDN Cinanggerang II Kecamatan 

Pamulihan Kabupaten Sumedang ? 

c. Bagaimanaaktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh 

melalui modifikasi permainan sondah di kelas V SDN Cinanggerang II 

Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ? 
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d. Bagaimanahasilpembelajaran gerak dasar lompat jauh melalui modifikasi 

permainan sondah di kelas V SDN Cinanggerang II  Kecamatan Pamulihan 

Kabupaten Sumedang ? 

2.PemecahanMasalah 

1. Perencanaan 

Berdasarkanrumusanmasalah tersebutuntukmencapaihasilpembelajaran 

yang maksimal, makaperluperencanaanpembelajaran yang 

sangatmatang.Karenaseringkalisiswa-siswaterlihatjenuhdenganpembelajarannya, 

makaperencanaan yang di buat agar pada saat pembelajaran lompat 

jauhdalamolahraga atletiklebihefektifdanmenyenangkanbagianak. 

2. Pelaksanaan 

Makadariituperlu menerapkan metode permainan yaitu modifikasi 

permainan sondah untuk meningkatkan hasil belajar dalam melakukan gerak dasar 

lompat jauh. Hal ini karena modifikasi permainan sondah dapat memudahkan 

siswa dalam melakukan lompat jauh dengan baik. 

3.  Observasi 

 Selamapelaksanaantindakantugaspenelitiadalahmengobservasisemuakegiata

n yang 

dilakukanselamapembelajaranberlangsung.Pelaksanaanobservasidilaksanakansesu

aidenganrencanapenelitianobyek yang 

diamatiadalahseluruhaktivitassiswapembelajarandilaksanakan, 

baikberupaperubahan yang yangbersifatindividumaupunsecaraklasikal.Observasi 

yang dapatdilakukanadalah observasi peer 

(pengamatansejawat)adalahobservasiterhadappengajaranseseorangoleh orang. 

Observasiterstrukturdilakukanpenelitidengancarabertanyakepadasiswa. 

Penelitisebagai guru 

mengajukanbeberapapertanyaankepadasiswakemudiansiswamenjawabPada 

tahapan ini guru mengobservasii dengan cara melihat langsung praktek tekhnik 

dasar menolak lompat jauh yang dilakukan oleh siswa melalui modifikasi 

permainan sondah, dinilai dengan mengobservasi secara individu. 

4.  Refleksi 
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 Guru dapat melihat peningkatan kemampuan siswa dalam menolak lompat 

jauh melalui modifikasi permainan sondah yang dilakukan oleh siswa. 

Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperbaiki kinerja 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajarangerak dasar lompat 

jauh di kelas V SDNCinanggerang II Kecamatan Pamulihan Kabupaten 

Sumedang.. Adapun rincian target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 

a. Proses Pembelajaran 

1) Kinerja guru 

a) Perencanaan (Target 90%) 

b) Pelaksanaan (Target 90 %) 

c) AktifitasSiswa (Target 90 %) 

b. Hasil belajar 

Target yang akandicapaidalampenelitianiniadalah21siswa yang 

dinyatakantuntasdari26 siswaatau90% mendapatkannilaidiatas KKM. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas makatujuanpenelitiadalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran gerak dasar lompat jauh dalam 

pembelajaran atletik melalui modifikasi permainan sondah untuk 

meningkatkan gerak dasar lompat jauh di SDN Cinanggerang II  Kecamatan 

Pamulihan Kabupaten Sumedang 

2. Untukmengetahuipelaksanaanpembelajaran gerak dasar lompat jauh dalam 

pembelajaran atletik melalui modifikasi permainan sondah untuk 

meningkatkan gerak dasar lompat jauh di SDN Cinanggerang II Kecamatan 

Pamulihan Kabupaten Sumedang 

3. Untukmengetahuiaktivitassiswapadapembelajaran gerak dasar lompat jauh 

dalam pembelajaran atletik melalui modifikasi permainan sondah untuk 

meningkatkan gerak dasar lompat jauh di SDN Cinanggerang II Kecamatan 

Pamulihan Kabupaten Sumedang. 
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4. Untukmengetahuihasil pembelajaran gerak dasar lompat jauh dalam 

pembelajaran atletik melalui modifikasi permainan sondah untuk 

meningkatkan gerak dasar lompat jauh di SDN Cinanggerang II Kecamatan 

Pamulihan Kabupaten Sumedang. 

 

D. ManfaatPenelitian 

Dari hasilpenelitian yang 

dilakukanolehpenelitidiharapkandapatbermanfaatbagiberbagaipihakdiantaranya: 

1. Siswa 

 Dengandilaksanakanpenelitianinidapatmembuatpembelajaranolahragaataupe

ndidikanjasmanilebihmenyenangkansertadapatmemudahkansiswadalammemaham

ipembelajaranatletik dengan baik khususnya lompat jauh. 

2. Guru 

Manfaat yang diharapkanolehpenelitibagi guru 

adalahsehinggapembelajaranberlangsungefektifdanefisien.Dengandilaksanakanpe

nelitianini, guru pendidikanjasmanidapatkreatif memodifikasipermainan 

untukkelangsungan proses belajarmengajardan  guru mampu berkreatifitas untuk 

melahirkan ide gerak yang mudah dipahami oleh siswa, sehinggapermasalahan-

permasalahan yang dihadapidapatdiatasikhususnyadalampenyampaianmateri 

atletik. 

3. Bagi Sekolah 

 Denganpenelitianinisekolahdiharapkandapatmemberikan pembaharuan 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran, 

dapatmemberikanmasukandalammeningkatkankualitaspembelajaran, 

dapatmenjadirujukansekolahdalammengambilkebijakantentangperaturansekolah, 

dandapatmembantutercapainyatujuanpembelajaranPendidikanJasmani. 

4. Bagi UPI Kampus Sumedang 

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam rangka 

perbaikan pembelajaran, khususnya bagi program studi Pendidikan Jasmani yang 

melahirkan guru yang kreatif dancerdas. 
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5. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian khususnya dengan menjadikan permainan dalam 

pembelajaran sebagai tindakan. 

 

E. BatasanIstilah 

Untukmemperjelasruanglingkupsertamenghindarisalahpenafsiranistilah, 

makapenulismemperjelasistilah-istilah yang digunakan agar lebihjelas, 

istilahtersebutadalah sebagai berikut. 

Gerakdasar 

adalah kemampuanawal yang dimilikiseseorang (KamusBesar :359) 

Lompat jauh 

adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas ke depan dalam 

upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara (melayang di udara) 

yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada suatu kaki 

untuk mencapa jarak yang sejauh-jauhnya. Muhtar (2009: 66) 

Pembelajaran 

adalahsuatupandanganterpadu yang 

sistematistentangcaramanusiaberinteraksidenganlingkungansehinggaterjadiperuba

hankelakuan.Nasution (2003:6) 

Modifikasi 

merupakanpengembangandarisesuatu yang telahada (Ngasmain&Soepartono 

1997:13) 

Modifikasimerupakansebuahpendekatandalampembelajaran yang 

menekankankepadakegembiraankecakapanjasmanidanpengayaangerakanak.Menu

rutNgasmin&Soepartono (1977 :3) 

Permainan 

adalahkegiatan di dalamnyaterdapatatuaran – aturan yang 

merupakankesepakatandarikomunitastertentu.Kusmaedi (2009: 4) 



 

12 
 

 

 

 

Sondah 

merupakanpermainantradisionallompat-lompatanpadabidang -bidangdatar yang 

digambardiatastanah, denganmembuatgambarkotak - 

kotakkemudianmelompatdengansatu kaki 

darikotaksatukekotakberikutnya.(http://bayumuhammad.blogspot.com/2010/03) 

Atletik 

adalahsalahsatucabangolahragatertua, yang 

telahdilakukanolehmanusiasejakzamanpurbasampaidewasaini.Syarifuddin (1992: 

1) 

atletik sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau 

diperlombakan, yang meliputi atas nomor lari, lompat dan lempar. Muhtar 

(2009:1) 
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