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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui 

aktivitas jasmani yang dijadikan media untuk mencapai perkembangan individu 

secara menyeluruh. Dalam menetapkan batasan pendidikan jasmani, harus pula 

dipertimbangkan kaitannya dengan permainan dan olahraga. Meskipun banyak 

yang menganggap bahwa tiada perbedaan antara ketiganya, kajian secara khusus 

menunjukkan ciri masing-masing meskipun saling melingkupi. Permainan, jadi 

aktivitas bermain terutama merupakan aktivitas kegembiraan. Bermain adalah 

jenis yang non-kompetitif, atau non-pertandingan dari kegembiraan gerak fisik. 

Meskipun bermain tidak selalu harus fisikal. Bermain tidak perlu harus 

olahraga atau pendidikan jasmani, meskipun unsur unsurnya dapat terlihat pada 

keduanya.  

Cholik (1996: 14) menulis 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 

reaksi, kemenangan dan  prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia 

Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.  
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Olahraga selalu beraturan dan merupakan permainan yang kompetitif. 

Olahraga sering dipandang sebagai bermain secara teratur, yang dapat 

membawanya lebih mendekati pendidikan jasmani. Meskipun demikian 

penelaahan lebih jauh akan memperlihatkan bahwa olahraga selalu berisikan 

pertandingan atau perlombaan. 

Bucher (1940: 48) dalam sukintaka menulis bahwa “Permainan yang 

telah lama dikenal oleh anak, orang tua, laki-laki maupun perempuan mampu 

menggerakkan untuk berlatih, bergembira, dan rileks”. Permainan merupakan 

salah satu komponen pokok pada tiap program pendidikan jasmani, oleh sebab itu 

guru pendidikan jasmani harus mengenal secara mendalam tentang seluk beluk 

permainan. 

Bermain, olahraga dan pendidikan jasmani semuanya mengandung gerak 

fisik, dan ketiganya dapat cocok dalam konteks pendidikan jika dipakai untuk 

tujuan pendidikan tertentu. Bermain dapat dipakai sebagai reaksi dan 

kegembiraan, tanpa tujuan pendidikan sama seperti olahraga yang dapat hidup 

demi olahraga itu sendiri tanpa nilai pendidikan. Olahraga profesional tidak 

memiliki tujuan pendidikan, namun ia tetap olahraga karena pelakunya tidak 

selalu harus amatir. 

Olahraga dan bermain dapat semata-mata untuk kesenangan, semata-

mata untuk pendidikan atau untuk kombinasi keduanya. Kesenangan dan 

kegembiraan tidak terpisahkan dari pendidikan, keduanya dapat harus disatukan. 

Berbicara tentang permainan anak-anak setiap daerah memiliki ciri khas 

tersendiri. Permainan anak-anak di daerah Jawa Barat, tentu berbeda dengan 
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permainan anak -anak di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Permainan anak-

anak Jawa Tengah dan Jawa Timur pun berbeda dengan permainan anak-anak dari 

Bali, Sasak, Sumbawa, atau daerah lainnya. Hal ini sangat tergantung kepada 

lingkungan daerahnya dan kreativitasnya orang yang menciptakan permainan itu. 

Huizinga (1950: 6) dalam sukintaka menulis kedudukan permainan 

bahwa “Masalah permainan dalam perluasannya merupakan gejala kebudayaan, 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa permainan itu mempunyai makna 

pendidikan praktis”. 

Sejak jaman dahulu permainan anak-anak tidak terlepas dari keadaan 

lingkungannya. Jauh sebelum permainan sepak bola, bola volly, ding-dong atau 

permainan modern lainnya. Telah bermunculan permainan tradisional yang 

dilakukan oleh anak-anak. Lingkungan memang amat berpengaruh terhadap 

lahirnya permainan anak-anak.  

Bigo dkk. (1950: 275-276) dalam sukintaka berpendapat bahwa 

permainan mempunyai makna pendidikan, dengan uraian sebagai berikut. 

1. Permainan merupakan salah satu dari banyak wahana untuk membawa anak 

kepada hidup bersama atau bermasyarakat. Anak akan memahami dan 

menghargai dirinya atau temanya. Pada anak yang bermain, akan tumbuh 

rasa kebersamaan, yang sangat baik bagi pembentukan rasa sosialnya.  

2. Dalam permainan anak akan mengetahui kekuatannya, menguasai alat 

bermain, dan mengetahui sifat alat.  

3. Dalam permainan, anak akan mempunyai suasana, yang tidak hanya 

mengungkapkan fantasinya saja, tetapi juga akan mengungkapkan semua 
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sifat aslinya, dan pengungkapan itu dilakukan secara patuh dan spontan. 

Anak laki-laki dan perempuan yang berumur sama akan berbuat yang 

berbeda terhadap permainan yang sama (misalnya bermain dengan kubus, 

atau boneka). 

4. Dalam permainan, anak mengungkapkan macam-macam emosinya, dan 

sesuai dengan yang diperolehnya saat itu jenis emosi itu diungkapkannya, 

serta tidak mengerah pada prestasi. 

5. Dalam bermain anak akan dibawa pada kesenangan, kegembiraan dan 

kebahagiaan dalam dunia kehidupan anak. Semua situasi ini mempunyai 

makna wahana pendidikan. 

6. Permainan akan mendasari kerja sama, taat kepada peraturan permainan, 

pembinaan watak jujur dalam bermain, dan semuanya ini akan membentuk 

sifat “fair play” ( jujur, sifat kesatria atau baik) dalam bermain. 

 Menurut Pangrazi dan Dauer (1992: 6) sebagai berikut. 

 Physical educations is a part of the general educational program that 

contributes, primarily thought movement experience, to the total growth and 

development of all children. Physical educations is defines education of and 

thought movement, and must be conducted in a mummer that merit this 

meanin. 

 

Uraian Pangrazi dan Daueur di atas mengungkapkan bahwa, pendidikan 

jasmani merupakan bagian dari program pendidikan umum yang memberi 

kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. 

Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan gerak dan pendidikan 

melalui gerak dan harus dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan konsepannya.  
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Siapapun orangnya, yang pasti telah mengalami masa kecil tentu pernah 

terlibat dalam permainan anak-anak. Permainan anak-anak itu sendiri dilakukan 

baik di desa maupun di kota. Setiap anak tidak terlepas dari keinginan melakukan 

permainan dengan kawan-kawan sebayanya. Bahkan kadang-kadang mereka 

menghabiskan waktunya untuk melakukan permainan yang memang 

mengasyikkan.  

Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Athlon atau athlun” yang 

artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan, sedangkan orang 

yang melakukannya dinamakan athleta (atlet). 

Syarifudin (1992:1) menulis “Dengan dapat dikemukakan, bahwa atletik 

adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang 

meliputi atas nomor-nomor jalan, lari, lompat, dan lempar”. 

Atletik adalah salah satu cabang olahraga  yang tertua yang dilakukan 

oleh manusia, sejak jaman purba sampai dewasa ini. Berjalan, berlari, melompat 

dan melempar adalah gerakan yang hampir dilakukan oleh setiap manusia di 

dalam kehidupan sehari hari.  

Bangsa  primitif mencari nafkah dengan jalan berburu dan menangkap 

ikan, serta membela dirinya dari serangan binatang buas atau melawan keadaan 

alam. Untuk kepentingan itu mereka harus memiliki kekuatan, kecepatan, daya 

tahan, dan keuletan kesemuanya itu dilakukan dengan berjalan, berlari, melompat, 

dan melempar agar tidak kehilangan sasarannya. 

  Menurut Jarver (1999: 112) dalam Syarifuddin menulis bahwa, 

Tolak peluru adalah salah satu nomor lempar  pada cabang olahraga 

atletik. sesuai dengan namanya maka peluru tidak dilempar tetapi ditolak atau 
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didorong,yaitu berupa dorongan dari bahu yang kuat disertai dengan gerak 

merentangkan tangan, pergalangan tangan dan jari-jari yang terarah dengan 

tujuan agar didapat jarak tolakan yang maksimal. 

 

Salaha satu gaya dalam tolak peluru adalah gaya obrien (menyamping) 

atau gaya menyamping adalah suatu cara melakukan gerakan menolak, mulai dari 

sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan untuk menolakkan peluru 

dalam keadaan menyamping untuk melakukan tolakan. Adapun gaya tolakan 

membelakangi (ortodoks) gaya tolakan tersebut adalah gaya pertama kali 

digunakan oleh para atlet dalam perlombaan tolak peluru namun sampai sekarang 

pun masih ada yang mempergunakan terutama para atlet pemula oleh karena itu 

gaya tersebut sering kali disebut gaya kuno (ortodoks). 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya pada materi tolak 

peluru sangat diperlukan bimbingan yang terarah karena untuk menjadi penolak 

peluru yang baik diperlukan persyaratan gerak dasar yang baik dan benar. 

Namun berdasarkan hasil observasi tentang pelaksanaan pembelajaran 

tolak peluru  menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah 

saat melakukan observasi di SDN 2 Susukan. 

Hal tersebut di sebabkan karena:  

1. Perencanaannya tidak disipakan matang oleh guru. 

2. Materi pembelajaran tolak peluru di anggap kurang menarik karena tidak 

adanya tantangan yang menarik sehingga menimbulkan rasa jenuh. 

3. Pembelajaran tolak peluru yang di sajikan tidak adanya permainan. 

4. Kurangnya bimbingan yang terarah dari guru. 

5. pengelolaan media pembelajaran kurang maksimal. 
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6. Siswa kurang antusias dalam pembelajaran . 

 

Berdasarkan hasil tes awal yang telah dilakukan dalam tes tolak peluru 

melalui permainan merobohkan tonggak diperoleh siswa bisa  dilihat dalam tabel 

1.1: 

Tabel 1.1 

Hasil Data Awal 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

KKM Sikap awal  Pelaksanaan 

Gerak 

Sikap akhir 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 T TT 

1 Fadlin   √    √   √   7 58,3  √ 

2 Ade Wahyudi   √   √  √  √   8 66,7  √ 

3 Ade Vidia Imbar  √    √    √   9 75 √  

4 Ade Rosadi   √    √    √   6 50  √ 

5 Aditia Munargi   √  √     √   9 75 √  

6 Agus Setiawan   √  √      √  8 66,7  √ 

7 Ahmad Musonif  √     √   √   8 66,7  √ 

8 Ali  √   √    √    11 91,7 √  

9 Apipah   √    √  √    8 66,7  √ 

10 Atin Supriatin   √   √    √   8 66,7  √ 

11 Azzwazum Mutharoh   √   √     √  7 58,3  √ 

12 Bibit Khadig  √    √    √   9 75 √  

13 Dewi Permana   √   √     √  7 58,3  √ 

14 Diyan Sudianti   √    √  √    8 66,7  √ 

15 Imay Safitri  √   √     √   10 83,3 √  

16 Iskandar   √  √      √  8 66,7  √ 

17 Kesih Nuraeni   √    √   √   7 58,3  √ 

18 Khawa Khibul Lamaan  √    √     √  8 66,7  √ 

19 Khusaini   √    √    √   9 75 √  

20 Komarudin  √    √    √   9 75 √  

21 Logby Luqman   √   √     √  7 58,3  √ 

22 Maya Safitri   √    √    √  6 50  √ 

23 Melawati   √   √     √  8 66,7  √ 

24 Mohamad Alfan  √    √    √   9 83,3 √  

25 Mohamad Abdilah   √   √     √  8 66,7  √ 

26 Mohamad Amaludin   √    √    √  6 50  √ 

27 Mohamad Fahmi Aziz   √    √    √  6 50  √ 
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28 Mohamad Firdaus  √    √    √   9 75 √  

29 Mohamad Yasir   √   √     √  8 66,7  √ 

30 Mutiara Qotrun Nada   √    √    √  6 50  √ 

31 Nova Aulia   √   √     √  8 66,7  √ 

32 Nur Alimah 

 

  √   √    √   8 66,7  √ 

 Jumlah            9 23 

 Rata-rata         7,91 69,5   

 Persentase (%)           28,13 71,88 

 

Deskriptor pengamatan terhadap siswa :  

Kekuatan menolak siswa 

Sikap Awal  

4 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan awal sangat baik 

3 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan awal baik 

2 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan awal cukup 

1 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan  awal kurang 

Pelaksanaan Gerakan 

4 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan sangat baik 

3 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan baik 

2 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan cukup 

1 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat gerakan kurang 

Sikap Akhir 

4 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat melakukan gerakan akhir sangat 

baik 

3 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat melakukan gerakan akhir baik 

2 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat melakukan gerakan akhir cukup 

1 = Sikap kaki, tangan, pandangan, mata saat melakukan gerakan akhir kurang 
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KKM = 70 (KKM mata pelajaran pendidikan jasmani SDN 2 Susukan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Cirebon 

Nilai =  Skor yang diperoleh X 100 

 Skor maksimal (12) 

Berdasarkan paparan di atas yang menunjukkan bahwa kurangnya hasil 

belajar siswa mengenai tolak peluru maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

upaya untuk meningkatkan pembelajaran gerak dasar siswa mengenai tolak peluru 

dengan menerapkan permainan merobohkan tonggak untuk meningkatkan 

keterampilan gerak dasar tolak peluru dalam pembelajaran tolak peluru di kelas 

VI SDN 2 Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah menurut Arikunto (2002: 51) adalah bagian pokok dari suatu 

kegiatan, langkahnya disebut perumusan masalah atau perumusan problematik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang 

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran gerak dasar tolak peluru melalui 

permainan merobohkan tonggak di kelas VI? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran gerak dasar tolak peluru di kelas VI? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa tetntang pembelajaran tolak 

peluru melalui permainan merobohkan tonggak di kelas VI SDN 2 Susukan? 
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C. Pemecahan Masalah 

Agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran berdasarkan rumusan 

masalah yang ada di atas maka penulis mencoba berbagai cara agar dapat 

dimodifikasi pembelajaran gerak dasar tolak peluru salah satu caranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengembangkan cara dan bentuk perencanaan model permainan merobohkan 

tonggak yang mengarah kepada pembelajaran gerak dasar tolak peluru. 

2. Penerapan model permainan merobohkan tonggak sebagai modifikasi 

pembelajaran tolak peluru. 

3. Dengan menggunakan metode bermain untuk meningkatkan keterampilan 

gerak dasar siswa ketika melakukan tolak peluru pada pembelajaran atletik. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dicapai dari penelitian ini ialah. 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran permainan merobohkan 

tonggak untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar tolak peluru kelas VI? 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran gerak dasar tolak peluru di 

kelas VI? 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil gerak dasar tolak peluru melalui 

permainan merobohkan tonggak. 
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E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru penjas, penulis dan pembaca. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatkan kemampuan gerak dasar pembelajaran tolak peluru siswa 

SD dalam mengikuti pembelajaran penjas  

b. Dapat melakukan gerak dasar maksimal pembelajaran tolak peluru yang 

benar, sebagai pengaruh melakukan permainan merobohkan tonggak 

2. Manfaat bagi guru 

a. Dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penilaian tentang 

permainan  

b. dapat memperoleh data yang jelas tentang manfaat permainan 

merobohkan tonggak dalam meningkatkan keterampilan gerak dasar 

pembelajaran tolak peluru di kelas VI SD Negeri 2 Susukan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Cirebon. 

3. Manfaat bagi lembaga 

a. Dapat diterapkannya permainan merobohkan tonggak ini dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya pada pembelajaran tolak 

peluru. 
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4. Manfaat bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh data dan informasi yang jelas tentang masalah di 

dalam proses belajar siswa di kelas VI di dalam mengikuti pelajaran 

penjas  

b. dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang 

tata cara menyusun karya ilmiah  

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok masalah yang 

diteliti, berikut ini dijelaskan secara optimal beberapa istilah yang dipandang perlu 

diketahui kejelasannya, sebagai berikut. 

1. Permainan adalah suatu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani 

(Sukintaka, 1992: 11).  

2. Pendidikan jasmani adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan 

jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan 

kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam 

rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas 

berdasarkan Pancasila (Cholik dan Lutan (1995/ 1996: 14). 

3. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tertua yang dilakukan oleh 

manusia sejak jaman Yunani kuno sampai dewasa ini  (Syarifudin dan 

Muhadi, 1992: 59). 
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4. Tolak peluru adalah salah satu nomor lempar  pada cabang olahraga atletik. 

sesuai dengan namanya maka peluru tidak dilempar tetapi ditolak atau 

didorong,yaitu berupa dorongan dari bahu yang kuat disertai dengan gerak 

merentangkan tangan, pergelangan tangan dan jari-jari yang terarah dengan 

tujuan agar didapat jarak tolakan yang maksimal (Jarver, 1999: 112). 

5. Bentuk tolakan dalam permainan merobohkan tonggak dapat dikembangkan 

lebih lanjut, tergantung pada tingkat kemampuan siswa, dalam permainan 

merobohkan tonggak, anak dibagi 5 kelompok dalam 5 tonggak untuk 

permainan merobohkan tonggak ,anak yang terdepan dari semua kelompok 

berdiri di luar garis yang berjarak 4 m dari tonggak sasaran, anak yang lain 

dari anggota suatu kelompok berdiri berurutan di belakang anak yang 

membawa peluru, anak yang habis melempar harus cepat mengambil peluru 

untuk diserahkan kepada teman berikutnya, kemudian ia harus kembali pada 

kelompoknya, dan berdiri di tempat yang paling belakang, tiap kali ada 

perkenaan dihitung sebagai skor bagi kelompoknya dan individu siswa, jika 

siswa gagal dalam perkenaan merobohkan tonggak harus melakukan tolakan 

berulang kali agar proses tujuan pembelajaran tercapai. Permainan 

merobohkan tonggak itu sendiri diperdirikan dengan lurus dengan tinggi 

tonggak berukuran 70 cm dengan lingkaran 30 cm. 

6. Gerak dasar atletik adalah suatu dorongan dalam usaha mengalihkan bentuk-

bentuk gerakan yang telah dimiliki angka sebelum memasuki sekolah menjadi 

bentuk-bentuk gerakan dasar yang mengarah pada gerakan dasar atletik 

(Syarifuddin, 1992:18) 


