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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang Masalah 

Pendidikan jasmani olahragadankesehatanmerupakanmatapelajaran 

yang banyakdiminatiolehsebagianbesarsiswa. Pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan menurut sebagian besar anak di indonesia adalah pelajaran 

yang menarik dan menyenangkan karena dalam pelaksanaan pembelajaran 

tidak hanya dititik beratkan pada aspek materi pelajaran saja akan tetapi 

juga melibatkan praktik lapangan. Proses pembelajaran dari aspek teori 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dilaksanakan di dalam ruang 

kelas, sedangkan dari aspek praktikum bisa dilaksanakan di luar ruang 

kelas. Keadaan yang seperti itulah yang membuat siswa senang dan 

tertarik pada pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan karena 

berkaitan langsung dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

cenderung lebih senang dan bersemangat pada kegiatan diluar lapangan 

dari pada di dalam ruang kelas karena mereka bisa bebas beraktivitas 

olahraga dengan menghirup udara segar dari lingkungan. 

Pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan yang di ajarkan di 

sekolah memberikan kesempatan kepada  peserta didik untuk terlibat 

langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktitivitas jasmani, 

olahraga, dan kesehatan  yang dilakukan secara sistematis. 
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 Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan 

pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan 

membuat anak mampu mengetahui  bagaimana keterampilan gerak dipelajari 

dari tingkatan yang paling mudah ke tingkatan yang lebih sulit. Dengan 

demikian, seluruh gerakan yang dipelajari tersebut dapat bermakna. 

Permainan dan olahraga adalah salah satu pokok bahasan materi penjasorkes 

yang terdapat dalam standar  kompetensi SMP kelas VIII, yang salah satu 

kompetensinya adalah mempraktikan variasi dan kombinasi teknik dasar 

atletik serta nilai toleransi, percaya diri, keberanian menjaga keselamatan diri 

dan orang lain, bersedia berbagai tempat dan peralatan. 

Salah satu cabang olahraga di indonesia khususnya olahraga Atletik 

terbagi menjadi beberapa nomor yaitu nomor lari, nomor lompat, nomor 

lempar. Khusunya olahraga atletik tolak peluru siswa masih banyak yang 

belum berminat karena siswa belum mengetahui cara dan teknik yang benar 

dalam pembelajaran tolak peluru. Proses pembelajaran tolak peluru yang 

dilaksanakan di sekolahkebanyakanhanya dasarnyasaja. Hal yang sama terjadi 

di SMP PGRI 12 Wedarijaksa Pati, sampai pada saat ini proses pembelajaran 

tolak peluru masih sederhana tanpa menggunakan variasi-variasi permainan 

sehingga tanpa disadari siswa merasa malas dan tidak bersemangat saat 

melakukan pembelajaran tolak peluru. 
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Guru penjasorkes dalam melakukan proses pembelajaran tolak peluru 

belum menggunakan variasi permainan, Tenaga pengajar yang kurang 

kompeten sehingga mengajar dirasa apa adanya, karena tenaga pengajar bukan 

lulusan dari olahraga melainkan lulusan dari pendidikan matematika, serta 

tenaga pengajar olahraga yang sesungguhnya usianya udah lanjut, sehingga 

cara mengajarnya kurang menarik, sarana dan prasarana kurang memadahi 

karena jumlah peluru yang di miliki di sekolah hanya 1 peluru dengan ukuran 

4 kg. Pembelajaran yang diadakan di sekolah ini hanya sesuai dengan materi, 

tanpa ada pemanasan permainan terlebih dahulu yang membuat siswa merasa 

tertarik dengan pelajaran ini. Tanpa disadari  dari dampak semua itu akan 

mempengaruhi terhadap tingkat kesegaran jasmani dan penguasaan 

keterampilan gerak peserta didik yang semestinya dapat dikembangkan sesuai 

dengan perkembangan gerak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, 

kemampuan peserta didik tidak dapat berkembang secara optimal, dan 

nantinya tidak akan optimal juga dalam memberikan kontribusi bibit-bibit 

atlet berprestasi yang dapat dikembangkan pada pembinaan prestasi olahraga 

untuk kedepanya.  

Dari hasil observasi awal di SMP PGRI 12 Wedarijaksa Pati. Hanya 

sebagian siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

dikatakan banyak siswa yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran tolak 

peluru dikarenakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi masalah 
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tersebut. Beberapa permasalahan diantaranya adalah media yang digunakan 

terlalu  berat, kondisi peluru yang di miliki di sekolah hanya 1 peluru dengan 

ukuran 4 kg, itupun kondisi peluru kurang bagus. Pembelajaran olahraga tolak 

peluru terlalu sederhana, model pembelajaran tolak peluru yang kurang 

menarik,tenaga pengajar yang kurang kompeten sehingga mengajar dirasa apa 

adanya. karena tenaga pengajar bukan lulusan dari olahraga melainkan lulusan 

dari pendidikan matematika, serta tenaga pengajar olahraga yang 

sesungguhnya usianya udah lanjut, sehingga cara mengajarnya kurang 

menarik. Fasilitasdansaranaalatolahragayangtidakmemenuhistandar, sehingga 

menghambat proses pembelajarantolakpeluru.  

Proses pembelajaran tolak peluru yang dilaksanakan di 

sekolahkebanyakanhanya dasarnyasaja. Hal yang sama terjadi di SMP PGRI 

12 Wedarijaksa Pati, sampai pada saat ini proses pembelajaran tolak peluru 

masih sederhana tanpa menggunakan variasi-variasi permainan sehingga 

tanpa disadari siswa merasa malas dan tidak bersemangat saat melakukan 

pembelajaran tolak peluru.Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, 

maka dipandang sangatlah penting untuk dilakukan penelitian pengembangan 

model pembelajaran tolak peluru, yang telah ada sebelumnya dengan 

memanfaatkan modifikasi alat bantu baru yang dibuat oleh peneliti, sebagai 

wahana pembelajaran yang lebih menarik,  menyenangkan guna mencari 

solusi dari permasalahan kurang berkembangnya model pembelajaran tolak 
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peluru yang telah ada sebelumnya. 

Berangkatdariuraiandiatasmakapenelitimengambiljudul ”Pembelajaran Tolak 

Peluru Gaya O’brein dengan Modifikasi Bola karet pada Permainan Tolak 

Sasaran”. 

1.2 IdentifikasiMasalah 

Adapunindentifikasimasalahdari penelitian ini adalahsebagaiberikut: 

1. Cabangolahragatolakpelurumasihjarangdiminatiolehsebagianbesarsis

wa. 

2. Tenagapengajar yang 

kurangberkompetendalamcabangolahragatolakpeluru. 

3. Fasilitasmaupunsaranadanprasaranapembelajaran yang 

kurangmemadahi. 

1.3 PembatasanMasalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka masalah dalam penelitian 

hanya dibatasi mengenai Pembelajaran Tolak Peluru Gaya O’brein dengan 

Modifikasi Bola Karet pada Permainan Tolak Sasaran agar proses 

pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran. 

1.4 RumusanMasalah 

Adapunrumusanpermasalahan yang 

penulissimpulkanadalah“Bagaimanakah Pembelajaran Tolak Peluru Gaya 
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O’brein dengan Modifikasi Bola Karet pada Permainan Tolak Sasaran bisa 

Menghasilkan tehnik dasar tolak peluru dengan baik dan benar pada siswa 

kelas VIII di SMP PGRI 12Wedarijaksa Pati?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media 

pembelajaran tolak peluru yang telah ada melalui modifikasi permainan 

sehingga mampu menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran tolak 

peluru yang nantinya akan berimbas dalam menghasilkan tehnik dasar tolak 

peluru secara optimal pada siswa SMP PGRI 12 Wedarijaksa Pati. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembendaharaan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Pembelajaran Tolak Peluru Gaya 

O’brein dengan Modifikasi Bola Karet pada Permainan Tolak Sasaran pada 

siswa kelas VIII SMP PGRI 12 Wedarijaksa Pati.  

Selain itu dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti lain dengan 

tema Pembelajaran Tolak Peluru Gaya O’brein dengan Modifikasi Bola Karet 

pada Permainan Tolak Sasaran. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Siswa 
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Memberikan informasi tentang Pembelajaran Tolak Peluru Gaya 

O’brein dengan Modifikasi Bola Karet pada Permainan Tolak Sasaran 

sehingga siswa diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan 

mengetahui teknik tolak peluru dengan baik. 

b. Bagi guru penjas 

Bagi guru pendidikan jasmani SMP PGRI 12 Wedarijaksa Pati sebagai 

alternatif dalam memilih serta menerapkan Pembelajaran Tolak Peluru Gaya 

O’brein dengan Modifikasi Bola Karet pada Permainan Tolak Sasaran Bagi 

siswa meningkatkan tehnik tolak peluru dengan modifikasi bola karet. 

c. Bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

program kegiatan pendidikan jasmani di sekolah dan sarana prasarana yang 

dapat meningkatkan motivasi pembelajaran atletik lainya. 

1.7Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Produk yang diharapakan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan ini yaitu berupa peluru yang dimodifikasi sehingga siswa 

dapat melakukan tolak peluru dengan benar dan siswa lebih berantusias dalam 

mengikuti pelajaran tolak pelutu. Modifikasi tersebut dilakukan dengan 

membuat peluru menggunakan karet ban sepeda bagian dalam yang dipotong-

potong sangat lembut kemudian direkatkan dengan lem 
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sehinggamembentukbola pejal, didesain lebih ringan dari ukuran standar, 

sehingga akan lebih mudah dan menarik dalam melakukan pembelajaran. 

1.8Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Berdasarkan pengamatan penulis, pada pembelajaran Penjasorkes di 

SMP PGRI 12 Wedarijaksa Pati, Realita di lapangan menunjukkan bahwa 

sekolah mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat digunakan 

untuk pembelajaran atletik tolak peluru yaitu peluru yang tersedia hanya 1 

peluru tidak sebanding dengan jumlah siswa.  

Permasalahan penting lainnya adalah mengenai ukuran berat peluru 

yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani lebih kepada standar 

alat yang digunakan dalam kejuaraan dengan spesifikasi alat yang standar atlet 

yaitu 4 kg, sehingga menjadikan siswa kesulitan dalam melakukan tolakan 

dengan teknik yang benar. 

Kurangnya variasi-variasi permainan dalam pembelajaran tolak peluru 

sehingga siswa merasa kurang tertarik dan malas dalam mengikuti 

pembelajaran tolak peluru. 

Guna memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya Pembelajaran Tolak 

Peluru Gaya O’brein dengan Modifikasi Bola Karet pada Permainan Tolak 

Sasaran pada siswa kelas VIII SMP PGRI 12 Wedarijaksa Pati. Sebagai salah 

satu solusi untuk menjadikan kegiatan pembelajaran lebih terarah pada tujuan. 

Dalam pembelajaran tolak peluru, modifikasi peluru akan lebih memudahkan 
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siswa dalam menguasai keterampilan dasar tolak peluru karena telah 

disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Di samping itu siswa 

juga akan lebih aktif dan tidak merasa bosan dengan adanya Modifikasi ini. 

Dari pihak guru dengan adanya Modifikasi ini lebih memudahkan guru dalam 

mengajarkan materi keterampilan dasar tolak peluru di SMP PGRI 12 

Wedarijaksa Pati. 

 

 


