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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan salah satu 

kelompok mata pelajaran dalam sistem kurikulum pendidikan nasional di 

Indonesia. Melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

yang teratur, terencana, terarah dan terbimbing diharapkan dapat merubah 

perilaku peserta didik serta dapat mencapai seperangkat tujuan yang meliputi 

pembinaan dan pembentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

peserta didik. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap, mental, emosional, 

sportifitas, spiritual, sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang. Pada standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, cakupan 

materi kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan dimaksutkan 

untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, 

kerjasama, dan hidup sehat. Kemudian didalam teknik penilaiannya mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan mengacu pada tiga aspek 

penilaian yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. 

Tugas dan kewajiban seorang guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan diantaranya adalah mengatur, mengarahkan dan membimbing peserta 
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didik untuk mencapai seperangkat tujuan dari Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan itu sendiri dan juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

dengan melibatkan peserta didik aktif dalam mengikuti setiap proses pembelajaran 

yang dilakukan. Penggunankan media dapat mengatasi sikap pasif anak didik 

karena media dapat berguna untuk menimbulkan gairah belajar, memungkinkan 

interaksi langsung, dan memungkinkan peserta didik belajar mandiri. Selain itu, 

dengan adanya media diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta 

mempermudah guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Senam adalah suatu cabang olahraga yang membutuhkan kelentukan dan 

koordinasi yang baik antara anggota tubuh. Senam terdiri dari 3 macam, yaitu: 

senam dasar, senam ketangkasan dan senam irama. Senam ketangkasan dapat 

dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Senam ketangkasan yang dilakukan tanpa 

alat dinamakan senam lantai, sedangkan senam ketangkasan dengan menggunakan 

alat dinamakan senam alat. Di dalam senam lantai terdapat macam-macam bentuk 

gerakan, baik dilakukan dengan lentingan dan putaran badan, maupun bentuk 

keseimbangan. Sedangkan mudah dan sukarnya melakukan bentuk-bentuk 

gerakan tersebut tergantung dari besar kecilnya unsur-unsur yang terdapat dalam 

bentuk gerakannya, misalnya seperti: kelentukan, ketepatan, keseimbangan dan 

ketangkasan dari yang melakukannnya. Senam lantai merupakan cabang olahraga 

yang kurang populer dikalangan masyarakat, sehingga kurang begitu diminati 

pula oleh anak-anak sekolah dalam pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan disekolah. Senam lantai merupakan salah satu materi yang diajarkan 

pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMP. Materi 
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senam lantai ini diberikan dalam bentuk materi-materi teori dan praktek, dalam 

kegiatan pembelajaranya, peserta didik diharapkan menguasai berbagai rangkaian 

gerakan  dasar sesuai dengan materi yang diajarkan pada tiap semester dan 

tingkatan tertentu.    

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jati merupakan salah satu Sekolah 

Menengah Pertama berstandar nasional di Kudus. Sekolah ini mempunyai banyak 

mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran Penjasorkes dengan materi 

senam lantai. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru dan peserta didik di 

lapangan menemukan persepsi bahwa peserta didik memandang mata pelajaran  

Penjasorkes terutama materi senam lantai adalah materi yang sukar. Hal ini 

dikarenakan peserta didik diharuskan mampu menguasai rangkaian gerakan 

senam lantai. Sehingga dalam pelaksanaanya masih banyak peserta didik yang 

belum dapat melaksanakan guling depan, guling belakang dan meroda secara baik 

dan benar. Belum efektifnya pembelajaran terlihat ketika peserta didik hanya 

terpusat terhadap guru dengan penyampaian materi yang lebih banyak secara 

lisan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan fisik guru dikarenakan usia 

yang sudah cukup berumur yaitu menginjak usia 52 tahun, sehingga guru cukup 

kesulitan untuk mendemonstrasikan gerakan-gerakan seperti gulung depan, guling 

belakang dan meroda kepada peserta didik. Pada saat penyampaian materi, guru 

juga belum memanfaatkan penggunaan media untuk mendukung penyampaian 

materi, disisi lain tidak semua semua peserta didik mempunyai pemahaman yang 

sama sehingga peserta didik masih banyak yang belum mengerti. Sehingga perlu 
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adanya perrhatian khusus agar peserta didik dapat dengan maksimal memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Dari pengamatan tersebut di ketahui perlunya sebuah media 

pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan penyampaian 

materi dalam pembelajaran. Di harapkan dengan menggunakan media dapat 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaan dan proses belajar mengajar lebih 

bervariasi dan ekeftif. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti akan 

mengembangkan media audio visual dengan materi guling depan, guling belakang 

dan meroda. Penggunaan media di harapkan peserta didik tidak hanya 

mendengarkan uraian dari guru tetapi juga melakukan hal lain seperti mengamati 

proses saat melakukan guling depan, guling belakang dan meroda sehingga 

menimbulkan rasa percaya diri dan memacu siswa untuk melakukan.  

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yaitu: 

1. Siswa beranggapan bahwa materi senam lantai dalam mata pelajaran 

penjasorkes adalah materi yang sukar. 

2. Pembelajaran terpusat kepada guru yang banyak menyampaikan materi secara 

lisan. 

3. Tingkat pemahaman peserta didik tidak sama. 

4. Keterbatasan guru untuk mendemonstrasikan materi penalajaran dikarenakan 

usia yang sudah cukup berumur. 
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5. Guru belum memanfaatkan penggunaan media dalam penyampaian materi 

pembelajaran terutama untuk materi senam lantai. 

 
1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang telah di identifikasi, 

dibatasi satu permasalahan yang akan diteliti yaitu belum dimanfaatkannya media 

pembelajaran terutama materi senam lantai yang diterapkan dalam pembelajaran 

penjasorkes pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jati.   

 
1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasn masalah, maka dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana pengembangan media pembelajaran audio visual materi 

senam lantai bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jati? 

 
1.5. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

Membuat produk media pembelajaran audio visual yang layak digunakan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar Penjasorkes pada materi senam lantai 

yaitu guling depan, guling belakang dan meroda. Di harapkan pada nantinya 

produk yang dikembangkan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media penujang 

pembelajaran bagi siswa khususnya untuk materi senam lantai siswa Sekolah 

Menengah Pertama. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1.6.1. Secara teoritis  

1. Dapat menghasilkan produk media pembelajaran khususnya media 

pembelajaran audio visual. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.6.2. Secara praktis 

1. Bagi Peserta didik 

Dapat dijadikan sumber belajar materi senam lantai yaitu guling 

depan, guling belakang, dan meroda. Serta memberikan motivasi lain 

dan menambah minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

2. Bagi Guru 

Dapat memberikan motivasi untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan penggunaan media dalam proses pembelajaran. 

  

1.7. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

berupa media audio visual. Media ini pada nantinya akan di simpan dalam bentuk 

CD (Compact Disk). Dengan pemanfaatan CD sebagai media penyimpanan akan 

mempermudah siswa dalam menggunakan atau mengaksesnya. Pada produk yang 

dikembangkan di dalamnya berisikan video pembelajaran teknik guling depan, 
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guling belakang dan teknik meroda untuk siswa tingkat Sekolah Menengah 

Pertama yang dipadukan dengan audio dan gambar yang mendukung dan 

memperjelas materi yang disampaikan. 

 
1.8. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran ini mengacu pada beberapa asumsi 

yaitu:  

1. Guru mampu menggunakan komputer, menyesuaikan waktu belajar 

yang ada, dan melihat kembali tujuan agar sesuai jika menggunakan 

media pembelajaran. Dengan demikian peran media pembelajaan 

dapat membantu mewujudkan pencapaan kompetensi pembelajaran 

pada siswa. 

2. Sekolah memiliki sarana LCD Proyektor sehingga guru dan siswa 

dapat memanfaatkannya secara maksimal. 

Selain itu pengembangan media pembelajaran ini juga memiliki beberapa 

keterbatsan yaitu:   

1. Keterbatasan alat seperti kamera dan laptop dalam pengembangan 

media, sehingga produk media pembelajaran yang dihasilkan belum 

maksimal. 

2. Keterbatasan pengalaman peneliti dan penggunaan program yang 

digunakan untuk merancang media pembelajaran. 

 


