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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan menjadi suatu masalah utama bagi negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia. Masalah tersebut mencakup kuantitas, 

efektivitas, efesiensi, dan relevansi. Pada hakekatnya yang disebut pendidikan 

adalah pengaruh, bimbingan, arahan dari orang dewasa kepada anak yang 

belum dewasa agar menjadi dewasa, mandiri, dan memiliki kepribadian yang 

utuh dan matang (Depdiknas, 2003). Pendidikan bukanlah sekadar pengajaran. 

Makin dasar jenjang sekolah, maka makin besar peran pendidikan. Pendidikan 

menanamkan hasrat ingin tahu, eksploratif, berpikir kreatif, bukan sekedar 

memori salah dan benar (Idris, 2007). 

Pendidikan dasar menentukan mutu SDM bangsa secara 

keseluruhan. Penanaman nilai-nilai harus dimulai sejak pendidikan dasar, 

bukan sebagai materi pengajaran yang kaku, tapi sebagai falsafah pendidikan 

nasional itu sendiri (Joko, 2012: 1). Berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi dunia pendidikan, seperti 

peningkatan kualifikasi guru, perubahan dan perbaikan kurikulum, serta 

pengadaan sarana dan prasarana. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, pendidikan jasmani 

merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan secara formal. Pendidikan 

jasmani merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara 
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keseluruhan yang diselenggarakan di setiap lembaga pendidikan. Pendidikan 

jasmani merupakan proses pendidikan yang dalam pelaksanaannya memakai 

aktivitas jasmani sebagai wahana atau pengalaman belajar dan melalui 

pengalaman tersebut anak tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Siswa Sekolah Dasar mempunyai karakter khusus dan mereka 

dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, mereka juga generasi penerus 

bangsa, maju atau mundurnya sebuah bangsa sangat bergantung pada 

generasi penerusnya. Sebagai generasi penerus bangsa mereka harus 

mempunyai bekal hidup yang kuat, baik dari jasmani dan rohani (Budi, 2009: 

1). 

Pendidikan jasmani memberikan kesempatan pada siswa untuk 

terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, 

bermain dan berolahraga yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan 

terencana. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina 

sekaligus untuk membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru seyogyanya dapat 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, seperti mempraktikkan gerak 

dasar atletik sederhana, serta nilai semangat, percaya diri dan disiplin. 

Menurut Margono (2000: 1) atletik merupakan induk dari seluruh 

cabang olahraga. Hal ini tidak aneh karena gerak-gerak yang dilakukan 

dalamcabang atletik sebagian besar dilakukan di cabang olahraga lain.  Atletik 

masih terbagi menjadi empat cabang yaitu : jalan, lari, lompatdan lempar. 
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Seorang guru pendidikan jasmani harus mampu memberikan pembelajaran 

dengan baik pada siswanya tentang materi gerak dasar atletik seperti 

tercantum pada kurikulum kelas IV sekolah dasar semester pertama, hingga 

siswa bisa menguasai teknik dasar tersebut.  

Kenyataan di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa atletik 

terkadang sangat menjemukan bagi siswa, apalagi bila guru pendidikan 

jasmani mengajar dengan monoton dan kurang variasi. (Budi, 2009: 2).  

Walaupun lompat jauh termasuk jenis olahraga lompat yang paling 

sederhana dan mudah untuk dilakukan, kenyataannya hasil yang dicapai siswa 

masih kurang memuaskan. Siswa terkesan kurang menyenangi olah raga 

lompat jauh. Mereka beranggapan bahwa lompat jauh sangat menjemukan dan 

melelahkan. Siswa lebih menginginkan pembelajaran yang penuh dengan 

tantangan, kreativitas dan permainan yang lebih memacu semangat dan 

tentunya sangat menyenangkan bagi mereka. Kemudian ketika siswa 

dihadapkan pada bak lompat jauh dan disuruh melompat, mereka hanya 

melakukan 2-3 kali saja, itupun mereka lakukan karena terpaksa, takut dengan 

guru tanpa didasari motivasi dalam diri mereka sendiri. Setelah itu mereka 

minta berhenti dan ingin bermain sesuka hati mereka. Apalagi siswa laki-laki, 

mereka merasa kurang dapat berkreasi dan tantangan bila hanya 

melompati bak pasir terus. Mereka juga merasa belum berolahraga jika belum 

bermain sepak bola atau kasti. Bahkan ada siswa laki-laki yang kemudian 

mengambil bola dari gudang dan langsung mengajak teman-temannya 

bermain. Demikian pula siswi putri, mereka mengatasi kejenuhan dengan 
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duduk di bawah pohon dengan alasan sudah lelah dan kepanasan. Akan tetapi 

ketika melihat siswa putra bermain bola, beberapa dari mereka dengan penuh 

semangat ikut bermain tanpa terlihat lelah dan kepanasan sedikitpun. 

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembelajaran lompat 

jauh yaitu : 1) rasa kecewa dalam diri siswa 2) kurangnya motivasi siswa 3) 

pembelajaran yang monoton dan kurang variasi (Budi, 2009: 3). Dengan 

keadaan seperti itu jelas akan sangat merugikan siswa itu sendiri, karena tanpa 

melakukan dan mencoba teknik dasar yang diajarkan tentu mereka tidak akan 

menguasai teknik tersebut dengan baik. Padahal teknik gerak lompat jauh 

merupakan gerak yang komplek dan terdiri dari Empat fase gerakan, seperti 

yang dikatakan Bahagia dkk (2000: 16) lompat jauh terdiri dari empat fase 

yaitu : awalan, tolakan kaki, melayang di udara dan pendaratan di bak pasir. 

Untuk mencapai tujuan tersebut guru pendidikan jasmani harus 

lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajarannya, guru harus lebih 

dapat melihat karakteristik siswa SD usia 9-12 tahun, mereka masih cenderung 

menyukai bentuk-bentuk permainan. Guru harus mampu 

mengembangkan pembelajaran yang efektif, mampu membuat siswa 

bergairah, aktif dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran sampai 

selesai. Proses pembelajaran harus di buat agar siswa tertarik dan bergairah 

serta bersemangat melakukannya. Apabila perasaan senang gembira telah 

muncul dalam diri siswa maka hal ini akan efektif untuk memacu semangat 

gerak. 
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Terciptanya suasana menyenangkan dalam pembelajaran penjaskes 

atau olah raga lompat jauh, dapat terlihat dari pengelolaan pembelajaran 

olahraga di SDN Gajah Mungkur 2 Semarang. Pada awalnya terlihat siswa 

enggan dalam mengikuti kegiatan olah raga lompat jauh, justru memilih 

melakukan olah raga sepak bola. Namun guru olah raga SDN Gajah Mungkur 

2 Semarang mampu membuat siswa tertarik untuk mengikuti kegiatan olah 

raga lompat jauh. Adapun hal yang dilakukan guru di SDN Gajah Mungkur 2 

Semarang adalah menyajikan program pembelajaran dengan metode atau 

model yang menarik dan inovatif bagi siswanya. Siswa akan merasa senang 

dalam proses belajarnya jika seorang guru menggunakan alat-alat atau media 

pembelajaran yang menarik, walaupun alat atau media tersebut sangat 

sederhana bentuknya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 2 Semarang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan pembelajaran 

lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 2 Semarang?”. Fokus tersebut dijabarkan 

menjadi tiga subfokus: 

1. Bagaimana materi pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 2 

Semarang? 

2. Bagaimana sarana dan prasarana pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah 

Mungkur 2 Semarang? 
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3. Bagaimana strategi pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 2 

Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang telah dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan materi pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 

2 Semarang. 

2. Mendeskripsikan sarana dan prasarana pembelajaran lompat jauh di SDN 

Gajah Mungkur 2 Semarang. 

3. Mendeskripsikan strategi pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah 

Mungkur 2 Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teotitis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai 

tambah dalam upaya pengelolaan pembelajaran penjaskes pada umumnya 

dan khususnya pada pembelajaran olah raga lompat jauh. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sekolah mampu mendorong guru membuat inovasi 

dalam pembelajaran olah raga lompat jauh mampu dan membuat 

perubahan pembelajaran yang lebih baik. 

b. Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

1) Sebagai alternatif dalam melaksankaan pembelajaran lompat jauh 

di lapangan, sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif. 

2) Salah satu bahan pembelajaran untuk membangkitkan minat dan 

motivasi siswa. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

karena pengelolaan pembelajaran dikemas dengan sangat menarik 

untuk dilaksanakan. 

2) Siswa akan selalu mempunyai keinginan untuk selalu mencoba 

setelah melaksanakan model-model pembelajaran yangvariatif 

yang dilaksanakan oleh guru. 


