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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan menurut Undang-undang Sisdiknas adalah 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. 

Pendidikan Jasmani  (Pendidikan jasmani) merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan 

olahraga. Di dalam intensifikasi penyelengaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan Pendidikan Jasmani 

adalah sangat penting, yaitu  memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas  jasmani, bermain dan 

olahraga yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu 

diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif 

sepanjang hayat. 
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Lebih jauh, Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, 

penghayatan nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola 

hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan 

yang seimbang. Melalui Pendidikan Jasmani siswa akan memperoleh berbagai 

ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta 

berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, memiliki kebugaran jasmani, 

kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak 

manusia. 

Pembelajaran pendidikan jasmani merupakan proses pembelajaran yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Oleh sebab itu pembelajaran pendidikan jasmani memerlukan 

perencanaan yang sistematik agar mampu meningkatkan individu secara organik, 

neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial dan emosional sesuai dengan 

tujuannya. (Depdiknas 2003a). Dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan 

strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportifitas, jujur, 

kerjasama, dan lain-lain) serta pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya 

bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian 

teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial. 

Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-

metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. 

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada 

pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada 
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penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan 

pada internalisasi, tentang apa yang dikerjakan sehingga tertanam dan berfungsi 

sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan dalam kehidupan oleh siswa 

(Mulyasa, 2003:149). 

Keberhasilan suatu  pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya 

kurikulum, pendekatan, model, dan metode mengajar, serta evaluasi yang  baik. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran.  

Selain itu, profesionalisme guru juga merupakan faktor utama dalam 

pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Seorang guru dituntut memiliki 

penguasaan materi yang baik, serta memahami bagaimana cara menyampaikan 

materi tersebut dengan baik kepada siswa. Untuk dapat menyampaikan materi 

dengan baik kepada siswa diperlukan adanya suatu analisa metode, pendekatan 

dan model apa yang harus digunakan sehingga proses pembelajaran pendidikan 

jasmani menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa.   

Hal ini harus dipahami oleh setiap guru pendidikan jasmani agar lebih kreatif 

dalam merencanakan pembelajaran. Agar peserta didik termotivasi untuk belajar, 

maka pendekatan yang diterapkan guru harus sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan belajarnya. Sehingga pembelajaran pendidikan jasmani tidak sekedar 

mengisi waktu luang, akan tetapi menjadi proses pembelajaran yang dapat 

berpengaruh positif bagi perkembangan fisik dan mental siswa. 
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Namun pada kenyataannya, proses pembelajaran Pendidikan Jasmani saat ini, 

masih jauh dari harapan dan konsep ideal di atas. Sebagian besar proses 

pembelajaran Pendidikan Jasmani dinilai belum mampu menciptakan atmosfer 

belajar. Bahkan di lapangan masih ditemui guru pendidikan jasmani yang dalam 

pembelajaran sebatas “menggugurkan kewajiban” hal ini senada dengan 

pernyataan Mahendra (2003:16): “Hal ini tercermin dari berbagai gambaran 

negatif tentang pembelajaran pendidikan jasmani, mulai dari kelemahan proses 

yang menetap misalnya membiarkan anak bermain sendiri hingga rendahnya mutu 

hasil pembelajarannya, seperti kebugaran jasmani yang rendah. Di kalangan guru 

pendidikan jasmani sering ada anggapan bahwa pelajaran pendidikan jasmani 

dapat dilaksanakan seadanya, sehingga pelaksanaannya cukup dengan cara 

menyuruh anak pergi ke lapangan, menyediakan bola...guru tinggal mengawasi di 

pinggir lapangan”. 

Data dari pengawas mata pelajaran rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani di 

Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran Pendidikan 

Jasmani di Kabupaten Pringsewu, khususnya SMP masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan data hasil monitoring yang menunjukkan bahwa, sebagian 

besar guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten Pringsewu belum memiliki 

perangkat pembelajaran (Silabus,RPP dll), pelaksanaan proses pembelajaran juga 

sebagian masih menggunakan pendekatan konvensional, yaitu menerapkan 

pendekatan melatih olahraga. Dilihat dari sudut pandang kreativitas, yang 

menekankan dimensi dorongan atau lingkungan pendukung terwujudnya 

kreativitas menunjukkan bahwa kondisi atau lingkungan kegiatan pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah-sekolah di Kabupaten Pringsewu belum 
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mendukung dan bahkan ada kecenderungan menghambat terhadap pengembangan 

kreativitas siswa.  

Untuk mempertegas kesimpulan di atas, peneliti telah melakukan penelitian 

pendahuluan untuk mengetahui potensi dan kondisi  model pembelajaran yang 

sudah dimanfaatkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani oleh guru di 

Kabupaten Pringsewu.   

Hasil angket pendahuluan yang diberikan kepada 26 orang guru mata pelajaran 

Pendidikan jasmani SMP di Kabupaten Pringsewu menyajikan fakta sebagai 

berikut:  

1) 69% Responden (18 orang) Guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten 

Pringsewu tidak  dapat memahami perbedaan antara pendekatan, metode, 

strategi dan model pembelajaran. 

2)  69% Responden (18 orang) Guru Pendidikan Jasmani di Kabupaten 

Pringsewu tidak berpedoman pada model pembelajaran tertentu dalam 

mengajar. 

3)  85%  Responden (22 orang) Guru menganggap Sumber belajar (Sarana, 

prasarana dan media pembelajaran) yang tersedia selama ini belum 

cukup menunjang proses pembelajaran yang efektif. 

4) 92% (24 orang) beranggapan bahwa model pembelajaran pendidikan 

jasmani yang tersedia saat ini belum sesuai dengan kebutuhan. 

5)  92 % (24 orang) Beranggapan bahwa perlu dilakukan pengembangan 

model pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan. 



6 
 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa potensi dan kondisi model pembelajaran 

pendidikan jasmani yang telah dimanfaatkan di Kabupaten Pringsewu selama ini 

belum efektif dan sesuai dengan kebutuhan guru. 

Untuk  mengkaji permasalahan lebih dalam dan akurat dilakukan pula penelitian 

pendahuluan di SMPN 2 Pringsewu. SMPN 2 Pringsewu merupakan salah satu 

sekolah negeri yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan jumlah siswa kelas VIII 

sebanyak 278 siswa yang terdiri dari 9 rombongan belajar (Rombel).. Fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran pendidikan jasmani masih 

kurang berhasil dan mencapai target kriteria ketuntasan minimal (KKM) seperti 

yang diharapkan. Rata-rata prestasi belajar Pendidikan jasmani, khususnya materi 

atletik siswa kelas VIII Semester Ganjil Tahun 2011/2012 masih belum 

memuaskan. Dari 278 orang siswa kelas VIII, 69 orang (24,8 %) diantaranya tidak 

mencapai angka Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Materi atletik dianggap sebagai materi yang sulit dipelajari, hal ini disebabkan 

oleh beberapa hal, diantaranya keterbatasan sarana prasarana.  Sebagai contoh, 

dari hasil observasi pembelajaran atletik yang dilakukan di SMPN 2 Pringsewu, 

materi lompat jauh di kelas VIII jarang diajarkan karena tidak ada prasarana 

penunjang seperti bak pasir, materi lempar lembing sulit diajarkan karena tidak 

tersedia lahan yang cukup luas, demikian halnya dengan materi lari estafet yang 

sulit diajarkan karena tidak tersedia lintasan lari.  Permasalahan lain yang 

dihadapi siswa dalam belajar adalah ketidak sesuaian antara kebutuhan belajar 

dengan sarana yang tersedia, sebagai contoh adalah sarana  peluru yang tersedia 

adalah peluru dengan berat 4 Kg, sementara peserta didik SMP kelas VIII   rata-

rata berusia 13 tahun, hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam melakukan 
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tugas gerak karena peluru yang terlalu berat. Di usia ini siswa juga masih 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga serabut otot masih lunak 

dan tulang serta sendi masih  rawan. Jika dipaksakan dibebani dengan beban yang 

terlalu berat akan beresiko cidera dan terhambat pertumbuhannya.   Keterbatasan 

sarana dan prasarana tersebut juga tidak ditunjang dengan kreativitas guru dalam 

mengajar. Guru pendidikan jasmani kelas VIII di SMPN 2 Pringsewu masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Hasil angket pada penelitian pendahuluan yang diberikan kepada 40 orang siswa 

kelas VIII SMPN 2 Pringsewu memberikan fakta sebagai berikut: 

1) 18 orang (45%) siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi 

atletik. 

2) 19 orang (48%) siswa merasa kesulitan dalam menggunakan sarana dan 

prasarana olahraga ukuran standar yang tersedia di sekolah.    

3) 22 orang (55%) siswa menganggap model pembelajaran yang digunakan 

guru dalam mengajar pendidikan jasmani tidak sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan siswa. 

4) 38 orang (95%) siswa menginginkan guru memperbaharui model/metode 

mengajarnya. 

5) 40 orang (100%) siswa menginginkan adanya penerapan pendekatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memberi ruang gerak dan 

bermain yang banyak. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai menjadikan siswa kurang 

bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Kurangnya semangat dan 
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motivasi tersebut menyebabkan aktivitas belajar pendidikan jasmani rendah. 

Metode dan model pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi juga 

membuat siswa tidak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu 

sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan karakteristik 

siswa membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut dan dalam upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran Pendidikan jasmani dibutuhkan beberapa strategi 

pemecahan masalah.  Salah satunya adalah dengan mengembangkan model 

pembelajaran yang  sesuai dengan dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik 

siswa. Fokus tindakan pemecahan permasalahan di atas adalah bagaimana 

menciptakan suatu model pembelajaran inovatif yang dapat membuat siswa aktif 

dalam belajar, menumbuhkan kreatifitas berfikir siswa dan berlangsung dalam 

suasana yang menyenangkan. Disamping itu dibutuhkan juga modifikasi 

pembelajaran, yang mencakup modifikasi sarana prasarana, tujuan pembelajaran 

dan aturan-aturan dalam pembelajaran. Modifikasi perlu dilakukan untuk 

menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Solusi alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan pendekatan bermain dalam belajar pendidikan jasmani. Yang 

dimaksud dengan pendekatan bermain Menurut Wahjoedi (1999: 121) adalah 

pembelajaran yang diberikan dalam bentuk atau situasi permainan”. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran bermain menerapkan suatu teknik cabang olahraga ke 

dalam bentuk permainan. Melalui permainan, diharapkan akan meningkatkan 

motifasi dan minat siswa untuk belajar menjadi lebih tinggi, sehingga akan 

diperoleh hasil belajar yang optimal. Atas dasar itu maka perlu dilakukan 
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penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan dan menerapkan Model 

Pembelajaran Bermain dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Prestasi belajar pendidikan jasmani, khususnya materi atletik siswa SMPN 

2 Pringsewu masih rendah. 

1.2.2 Aktivitas belajar pendidikan jasmani, khususnya materi atletik siswa 

SMPN 2 Pringsewu masih rendah. 

1.2.3 Siswa kesulitan mempelajari materi atletik karena sarana dan prasarana 

pembelajaran sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan 

dan karakteristik siswa. 

1.2.4 Model pembelajaran pendidikan jasmani  yang digunakan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani di Kabupaten Pringsewu, khususnya di 

SMPN 2 Pringsewu belum sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan 

karakteristik siswa. 

1.2.5 Belum ada  pengembangan desain dan model pembelajaran yang  sesuai 

dengan dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik siswa. 
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1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian 

ini dibatasi pada : 

1.3.1  Potensi dan kondisi model pembelajaran pendidikan  

jasmani yang sudah dimanfaatkan pada pembelajaran pendidikan jasmani. 

1.3.2 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan jasmani, khususnya 

materi atletik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 

1.3.3 Peningkatan Prestasi Belajar Atletik Siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Bermain Sportif. 

1.3.4  Peningkatan Aktivitas Belajar Pendidikan Jasmani Siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Bermain Sportif. 

1.3.5  Efektifitas dan keunggulan penggunaan  model pembelajaran Bermain 

Sportif. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1.4.1  Bagaimanakah potensi dan kondisi model pembelajaran pendidikan  

jasmani yang sudah dimanfaatkan pada pembelajaran pendidikan jasmani. 
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1.4.2 Bagaimanakah mengembangkan Model Pembelajaran Pendidikan jasmani, 

khususnya materi atletik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

siswa. 

1.5.3 Bagaimanakah peningkatan Prestasi Belajar Atletik Siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Bermain Sportif. 

1.5.4  Bagaimanakah peningkatan Aktivitas Belajar Pendidikan Jasmani Siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Bermain Sportif. 

1.5.5  Bagaimanakah  efektifitas dan keunggulan penggunaan  model 

pembelajaran Bermain Sportif. 

 

1.5  Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.5.1  Mendeskripsikan potensi dan kondisi model pembelajaran pendidikan  

jasmani yang sudah dimanfaatkan pada pembelajaran pendidikan jasmani. 

1.5.2 Mengembangkan Model Pembelajaran Pendidikan jasmani, khususnya 

materi atletik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 

1.5.3 Menganalisis peningkatan Prestasi Belajar Atletik Siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Bermain Sportif. 

1.5.4  Menganalisis peningkatan Aktivitas Belajar Pendidikan Jasmani Siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Bermain Sportif. 
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1.5.5  Mendeskripsikan efektifitas dan keunggulan penggunaan  model 

pembelajaran Bermain Sportif. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1.6.1  Manfaat Teoritis  

1.6.1.1 Pengembangan keilmuan teknologi pendidikan khususnya kawasan 

desain, sehingga diperoleh cara-cara meningkatkan hasil 

kompetensi belajar atletik. 

1.6.1.2 Dapat digunakan sebagai pijakan empirik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang sejenis pada bidang yang sama. 

1.6.1.3 Memperkaya khasanah referensi karya ilmiah tentang model 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Memberikan informasi dan masukan kepada guru pendidikan 

jasmani mengenai cara-cara mengembangkan keterampilan atletik 

peserta melalui Model Pembelajaran Bermain Sportif (Sport 

Edukatif) dalam pembelajaran Atletik di tingkat SMP. 

1.6.2.2 Memberi kesempatan bagi siswa untuk berperan lebih banyak 

dalam aktivitas gerak dalam pembelajaran. 
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1.6.2.3  Pengembangan suatu desain pembelajaran dengan Model 

Pembelajaran Bermain Sportif (Sport Edukatif) dalam 

pembelajaran Pendidikan Jasmani Khususnya Atletik di SMP 

Negeri 2 Pringsewu dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Jasmani. 

1.6.2.4 Lebih diperhatikannya kebutuhan dan perkembangan siswa secara 

individu dalam pembelajaran. 

 

1.7 Pentingnya Pengembangan 

Dalam latar belakang telah diuraikan bahwa model pembelajaran sangat penting 

dan berpengaruh dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan 

jasmani. Berdasarkah hal tersebut maka diperlukan adanya suatu pengembangan 

model pembelajaran pendidikan jasmani yang sesuai dengan kondisi yang ada, 

kebutuhan pembelajaran dan karakteristik siswa. Pentingnya pengembangan 

model pembelajaran pendidikan jasmani ini antara lain untuk: 

1.7.1 Melengkapi model pembelajaran pendidikan jasmani SMP. 

1.7.2 Menyediakan model pembelajaran yang inovatif yang dilengkapi dengan 

sintaks, sistem sosial,  sistem pendukung, dan disertai dengan produk 

bahan ajar dan lembar kerja siswa. 

1.7.3 Menyediakan model pembelajaran yang mudah dipelajari  dan sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

 



14 
 

1.8 Spesifikasi Produk 

Bertolak dari hasil studi need assessment, penelitian ini akan menghasilkan 

sebuah produk  model Pembelajaran Pendidikan jasmani, khususnya materi atletik 

yang diberi nama Model Pembelajaran Bermain Sport Edukatif  (Bermain 

Sportif),  pengembangan ini terdiri atas lima komponen yaitu: sintaks 

pembelajaran, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, instruksional 

output dan produk instruksional.  Sistematika model pembelajaran tersebut antara 

lain: 

1.8.1 Petunjuk dan langkah-langkah pembelajaran  (sintaks) sebagai pedoman 

guru dalam mengajar dengan model bermain sportif. 

1.8.2 Sistem reaksi dari model bermain sportif yang menjelaskan tentang peran 

guru dan siswa dalam pembelajaran. 

1.8.3 Sistem pendukung dari model bermain spotif yang menjelaskan 

komponen-komponen yang menjadi pendukung keberhasilan penerapan 

model tersebut. 

1.8.4 Intsruksional output  yang merupakan hasil yang diharapkan setelah 

penggunaan model ini dalam pembelajaran.   

1.8.5 Produk instruksional pendidikan jasmani materi atletik SMP kelas VIII 

(lari estafet, lompat jauh dan lempar lembing)  yang terdiri dari bahan ajar, 

lembar kerja siswa (LKS) dan media pembelajaran hasil modifikasi. 

 

 


