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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan cita-

cita, melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam

dirinya. Hal ini bisa dikatakan relevan karena pada dasarnya pendidikan

merupakan 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat dimasa mendatang, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan yang

terencana serta bimbingan yang baik tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik

pula. Potensi-potensi peserta didik akan berkembang sesuai dengan harapan.

Dengan melihat ketentuan yang ada diatas maka upaya meningkatkan

pendidikan terus dilakukan pemerintah, salah satunya adalah di tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) yang di setarakan dengan Madrasah Tsanawiyah

(MTs) . Upaya meningkatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan salah satu aspek di dalam

pembangunan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Salah satu usaha pemecahan

masalah guna meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki

pendekatan pengajaran yang antara lain tidak lagi menggunakan pendekatan-

pendekatan yang konvensional dan monoton, melainkan menggunakan
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pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran. Penerapan pendekatan-

pendekatan tersebut harus mencakup semua mata pelajaran.

Salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan jasmani olahraga dan

kesehatan. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) merupakan

salah satu unsur mata pelajaran yang tidak dapat dipisahkan dalam proses

pendidikan secara keseluruhan yaitu suatu upaya pengembangan kemampuan

siswa melalui pemberian pembelajaran ketrampilan gerak untuk mencapai

peningkatan kualitas pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Ketiga unsur tersebut

merupakan potensi yang dimiliki oleh siswa harus dikembangkan secara

sistematis, kontinu, dalam proses yang telah direncanakan.

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan

keseluruhan, memiliki ciri khas yang sangat mendasar membedakan pendidikan

jasmani dengan mata pelajaran lainnya yang ditandai dengan adanya indikasi

keterlibatan komponen fisik, seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, kecepatan,

dan komponen fisik lainnya yang terangkum dalam tujuan yang hendak dicapai.

Program pendidikan jasmani yang disusun dengan baik akan banyak memberikan

manfaat yang besar. seperti: mempengaruhi nilai akademik, meningkatkan

keterampilan gerak dan kebugaran jasmani, memperkaya pengetahuan siswa

tentanng kesehatan, meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan lain-lain.

Keberhasilan dalam suatu pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor

antara lain siswa, guru, Pendekatan pembelajaran, saranan dan prasarana,

lingkungan dan suasana pembelajaran maka guru dituntut untuk melakukan
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pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa khususnya siswa

kelas VII MTs.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah terdiri dari

beberapa macam aktivitas, salah satunya adalah cabang olahraga atletik. Atletik

merupakan cabang olahraga yang tumbuh dan berkembang bersama dengan

kegiatan alami manusia. Berlari, melempar, dan melompat merupakan unsur

utama dan dasar olahraga atletik. Olahraga atletik sudah dikenal sejak dahulu dan

sering kita lakukan, sehingga disebut dengan cabang olahraga tertua. Atletik

disebut juga sebagai induk dari semua cabang olahraga yang ada.

Lari cepat adalah salah satu materi yang di ajarkan di sekolah madrasah

tsanawiyah. Pada umumnya pembelajaran lari cepat di sekolah madrasah

tsanawiyah yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani menggunakan cara

pengajaran metode yang lama, yaitu dengan guru menjelaskan secara singkat

tentang lari cepat, memperagakan lalu menyuruh peserta didik melakukan berkali-

kali tanpa kreativitas untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik

sehingga sasaran dari pembelajaran tersebut tidak tercapai.

Kejadian di atas inilah yang menyebabkan proses pembelajaran

pendidikan jasmani khususnya pembelajaran lari cepat menjadi kurang efektif dan

hasil pembelajaranya tidak optimal. Materi lari cepat dengan tanpa adanya

pengembangan dan modifikasi semakin membuat kurang menarik. Hal ini dapat

dilihat dari minat siswa ketika mengikuti pembelajaran. Siswa kurang disiplin

dengan datang ke lapangan terlambat seperti enggan mengikuti pembelajaran.

Dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan untuk mata pelajaran
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penjasorkes di MTs Sudirman Jimbaran adalah 75. Berdasarkan hasil wawancara

dengan bapak Enggar Kurniawan S.Pd (guru penjasorkes MTs Sudirman

Jimbaran) data yang diperoleh pada kelas VIIB terdapat 21 dari 28 siswa belum

mencapai KKM sehingga guru harus melakukan remedial untuk menuntaskan

standart nilai tersebut. Belum tuntasnya nilai KKM ini terjadi bukan hanya pada

saat tahun ini saja melainkan pada beberapa tahun ajaran yang lalu. Berdasarkan

pengamatan yang dilakukan pada proses pembelajaran lari cepat pada kelas VIIB

di MTs Sudirman Jimbaran bahwa terdapat sarana prasarana yang kurang

memadai. Selain itu kondisi pembelajaran terlihat membosankan, terbukti dengan

banyak siswa yang merasa bosan (siswa ingin segera selesai untuk jam pendidikan

jasmani), bergurau sendiri (siswa bermain dengan temanya sendiri), penyampaian

materi terkesan biasa dan tidak ada kreatifas untuk mengemas pendekatan

pembelajaran yang lebih menarik sehingga mengakibatkan hasil pembelajaran

pada lari cepat yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan materi

yang ada.

Dengan terjadinya hal tersebut tujuan pendidikan jasmani tidak akan

terlaksana dan pembelajaran lari cepat di sekolah Madrasah Tsanawiyah sangat

perlu untuk ditingkatkan. Guru harus segera memperbaiki proses pembelajaran

tersebut, mengingat apabila tidak segera diperbaiki, tujuan pembelajaran yang

diharapkan di awal pembelajaran tidak akan tercapai. Belum maksimalnya cara

pembelajaran atletik di sekolah akan berdampak pada rendahnya hasil belajar lari

cepat di sekolah dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak tidak tuntas.

Selain itu, banyak juga faktor yang mempengaruhi rendahnya keaktifan
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pembelajaran siswa antara lain kurang efektifnya guru Pendidikan jasmani dan

kesehatan di sekolah dalam membuat dan mengembangkan media pembelajaran

juga metode pembelajaran. Banyak metode yang dapat digunakan oleh guru

dalam penyampaian mata pelajaran pendidikan jasmani, salah satunya adalah

metode bermain. Metode bermain adalah aktivitas yang menyenangkan, serius,

dan sukarela, dimana anak berada dalam dunia yang tidak nyata atau

sesungguhnya. Bermain bersifat menyenangkan karena anak diikat oleh sesuatu

yang menyenangkan, dengan tidak banyak memerlukan pemikiran. Di dalam

pelajaran banyak disajikan variasi-variasi agar siswa tidak mudah bosan atau

jenuh sebab siswa kerap kali mudah bosan dalam melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengangkat tema

penelitian “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Lari Cepat Menggunakan Metode

Bermain”. Peneliti berharap dengan pengunaan metode bermain dalam proses

pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar lari cepat yang lebih efektif dan

efisien

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarakan latar belakang yang telah diuraikan diatas terlihat kondisi

pembelajaran yang kurang efektif antara lain sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes kurang memadai.

2. Seorang guru atau tenaga pengajar masih menggunakan metode lama.

3. Cara penyampain materi kurang bisa di pahami oleh siswa.

4. Kurangnya ketegasan seorang guru atau tenaga pengajar kepada siswa.
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5. Kondisi siswa yang merasa jenuh dan bosan khususnya ketika materi lari

cepat

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas yang telah

dikemukakan dan agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul

penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada

permasalahan hasil belajar lari cepat siswa kelas VII Mts Sudirman Jimbaran yang

masih banyak dibawah standar kriteria ketuntasan minimal (KKM).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah ini adalah “Apakah

metode bermain dapat meningkatkan hasil belajar lari cepat siswa MTs Sudirman

Jimbaran?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini tentunya tidak lepas dari

permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas

penggunaan metode bermain dalam meningkatkan hasil belajar lari cepat siswa

kelas VII MTs Sudirman Jimbaran tahun 2018.
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1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berharga secara

rinci berupa informasi pada perkembangan pembelajaran, khususnya yang

berkaitan dengan materi lari cepat yang diperlukan oleh guru atau tenaga

pengajar penjas.

2) Melalui penelitian dan pengkajian secara ilmiah maka penelitian ini dapat

dijadikan sebagai tambahan referensi bagi pendidik dalam memodifikasi

pembelajaran.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi siswa:

Dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuanya dalam olahraga lari cepat.

2. Bagi Guru:

Memberikan pilihan pemecahan masalah dalam upaya peningkatan hasil

belajar siswa terhadap pembelajaran lari cepat.

3. Bagi Sekolah:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk

mengembangkan proses pembelajaran penjasorkes guna meningkatkan hasil

belajar siswa.


