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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh 

seseorang melalui proses pembelajaran agar secara aktif dapat 

mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiral keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang  

diperlukan oleh dirinya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan wahana pengembangan 

motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai moral yang bermuara 

pada pengembangan jiwa peserta didik secara utuh. Isi dari pembelajaran 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan memuat berbagai permainan olah 

gerak jasmani yang dapat merangsang peserta didik untuk aktif dan kreatif 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Masa anak-

anak merupakan masa dimana pertumbuhan dan pengembangan organ-

organ tubuhnya sedang berlangsung dan bersifat terpadu. Perkembangan 

yang satu berkaitan erat dan mempengaruhi aspek perkembangan lain. 

Pendidikan Jasmani merupakan salah satu pelajaran yang wajib diajarkan 

disetiap jenjang pendidikan, seperti halnya termasuk ditingkat sekolah 

dasar. Melalui Pendidikan Jasmani diharapkan dapat merangsang 
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perkembangan dan pertumbuhan jasmani siswa, merangsang 

perkembangan sikap, mental, sosial, emosi yang seimbang serta 

keterampilan gerak siswa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

Pendidikan Jasmani yang diharapkan, maka seorang guru Pendidikan 

Jasmani dituntut untuk dapat menyajikan materi pembelajaran Pendidikan 

Jasmani dengan baik dan menyenangkan, sehingga siswa merasa tertarik 

dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. 

 

Melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah, siswa dituntut untuk 

dapat menguasai dan memahami keterampilan gerak dasar dari setiap 

materi cabang olahraga yang diajarkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

seorang guru Pendidikan Jasmani harus memiliki inisiatif, kreatifitas dan 

kemampuan menggunakan ataupun menciptakan alat pembelajaran yang 

sesuai dan sederhana sehingga menghasilkan suatu inovasi baru dalam 

proses pembelajaran yang dapat menjadikan siswa lebih bergairah dan 

semangat dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru Pendidikan Jasmani 

harus bertindak secara kreatif dalam menentukan model pembelajaran 

yang tepat, sehingga siswa menjadi lebih inovatif, kreatif dan terampil 

serta siswa dapat dengan mudah memahami dan menguasai keterampilan 

gerak yang diajarkan dalam Pendidikan Jasmani. 

 

Pada sekolah dasar, ada empat sasaran yang diharapkan dalam program 

Pendidikan Jasmani, sebagai berikut : a) Meningkatkan keselarasan 

pertumbuhan dan perkembangan antara jasmani, rohani, mental dan 

kehidupan bermasyarakat; b) mengembangkan keterampilan 
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bermasyarakat; c) Menanamkan nilai dan sikap yang positif; dan d) 

Mengembangkan pengetahuan dan kebiasaan yang diperlukan untuk hidup 

sehat.  

 

Mata pelajaran 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. Untuk itu materi-materi 

yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani meliputi : 

pengalaman mempraktikkan keterampilan dasar permainan dan olahraga; 

aktvitas pengembangan; uji diri/ senam; aktvitas rikmis; aquatic (aktvitas 

air); dan pendidikan luar kelas (out door). Materi tersebut dirangkai dalam 

upaya pembinaan mutu dan sumber daya manusia melalui pendidikan.  

 

Salah satu materi pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani adalah gerak 

dasar senam lantai, dan salah satu materi yang terdapat dalam senam 

adalah loncat harimau. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat 

melakukan teknik dasar loncat harimau  dengan membulatkan badan dari 

posisi jongkok dan posisi berdiri serta nilai disiplin, keberanian dan 

tanggungjawab. Ini berarti siswa akan mempelajari bentuk dan manfaat 

senam dan juga dapat mempraktikkan teknik dasar loncat harimau 

tersebut. 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama mengajar di SD Negeri 1 

Sinarjawa Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus diketahui 

bahwa hasil belajar kelas 5, dari 13 siswa seluruh siswa  kesulitan dalam 

melakukan gerak dasar loncat harimau. Peneliti melihat kesalahan-

kesalahan yang sering dilakukan siswa saat loncat harimau antara lain 

kurangnya keberanian dari diri siswa, kurang kuatnya salah satu tangan 

sehingga jatuhnya badan miring kearah yang kurang benar dan ata-rata 

tubuh siswa  jatuh dalam posisi miring ke samping, sehingga gerakan 

loncat  harimau yang dilakukan siswa menjadi tidak sempurna. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memandang perlu untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul ” Upaya Meningkatkan Gerak Dasar 

Loncat Harimau Melalui Metode Visualisasi Pada Siswa Kelas 5 SD 

Negeri 1 Sinar Jawa Airnaningan Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar siswa dalam gerak dasar loncat harimau pada 

materi gerak dasar senam lantai. 

2. Sebagian siswa belum mencapai ketuntasan belajar gerak dasar loncat 

harimau. 

3. Kurangnya teknik yang benar dalam melakukan gerak dasar loncat  

harimau. 

4. Model pembelajaran yang kurang tepat. 
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C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi dirumuskan 

sebagai berikut : Apakah dengan menggunakan metode visualisasi pada 

siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sinar Jawa Airnaningan Kabupaten 

Tanggamus, pembelajaran gerak dasar loncat harimau dapat ditingkatkan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk meningkatkan gerak dasar loncat 

harimau melalui media visualisasi pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sinar  

Jawa Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus  

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui secara empiris upaya meningkatkan gerak  

dasar loncat harimau senam lantai. 

2. Bagi siswa  

Siswa dapat mengetahui kekurangannya dalam melakukan gerak dasar  

loncat harimau dan berusaha memperbaiki kemampuannya  

 

3. Bagi guru  

Dapat memberikan masukan dalam menentukan metode yang tepat 

dalam pembelajaran guling depan. 


