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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan adalah salah satu harapan besar bagi negeri ini

agar bisa bangkiat dari keterpurukan dalam semua aspek kehidupan.Bangsa

yang dilanda krisis sejak 1997 dan sampai sekarang belum mampu keluar dari

krisis multidimensional ini membutuhkan lahirnya kader-kader muda andal

yang melek ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Namun kelahiran mereka tidak cukup hanya dinanti, ditunggu, dan

dibayangkan. Kader-kader muda masa depan tersebut harus direncanakan,

diupayakan, dimunculkan dan diperjuangkan dengan usaha maksimal,

sistematis, dan terstruktur. Itulahyang selama ini kita kenal secara popular

dengan nama sekolah dan pondok pesantren.

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai

perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan

sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan

jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan,

kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam

rangka pembentukan manusia berkualitas.

Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang di berikan mulai di

tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah

menengah atas (SMA).Pendidikan jasmani juga mempunyai peran
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menumbuhkan bakat minat siswa di cabang olahraga yang mereka sukai.

Adanya pendidikan jasmani disekolah diharapkan siswa dapat memelihara

kebugaran jasmani dan menerapkan pola hidup sehat sehari-hari,

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan,, aktif, sikap sportif, dan

kecerdasan emosi serta dapat berkembang dengan olahraga yang di minati

sehingga siswa tidak hanya melakukannya hanya di sekolah saja tetapi juga

melakukan diluar jam sekolah

Atletik merupakan sarana untuk pendidikan jasmani dalam

upayameningkatkan kemampuan biomotorik, misalnya kekuatan, daya

tahan,kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan sebagainya.Atletik berasal dari

bahasa yunani kuno dari kata athlon atau athlum yang artinya pertandingan,

perlombaan, pergulatan atau perjuangan sedangkan orang yang melakukan

disebut atleta.Dari pengertian bahasa itulah maka kita dapat mendefinisikan

atletik sebagai salah satucabang olahraga yang di pertandingkan atau di

perlombakan, yang meliputi atas nomer lari, lompat, dan lempar.

Olahraga atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang terpenting

dalam pelaksanaan olimpiade modern.Cabang olahraga atletik merupakan

salahsatu unsur penting dari olahraga, karena atletik memiliki bentuk yang

beragam, maka atletik dapat digunakan sebagai alat pembinaan bagi setiap

cabang olahraga.

Atletik merupakan cabang olahraga yang paling tua dari cabang

olahraga yang lain karena gerakan-gerakan atletik terdapat dalam kehidupan

sehari-hari yaitu lari, jalan, lompat dan lempar.
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Dasar dari atletik adah lari, jalan, lempar, dan lompat begitu dengan

lompat jauh yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan dan kekuatan atlet

untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat

kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir

dengan teknik awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan yang benar. Atlet

lompat jauh harus berlari sekencang mungkin kemudian meloncat sedekat

mungkin tepi garis lompat agar hitungan lompatannya lebih maksimal.

Pada pembelajaran lompat jauh bisa dilakukan beberapa media

pembelajaran atau alat yang bisa digunakan agar siswa melakukan teknik

awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan dengan benar sehingga

mendapatkan hasil belajar yang bagus berdasarkan wawancara dengan

narasumber guru pejasorkes di SMA NEGERI 1 Mijen beliau adalah Drs.

Juremi saat mengajar beliau menjelaskan pengetahuan tentang lompat jauh dan

beliau mempraktekan tentang gerakan lompat jauh setelah itu siswa

mempraktekan tanpa memberikan media atau alat.

Kriteria ketuntasan siswa dalam lompat jauh menurut Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah dengan

mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa, kompleksitas indikator,serta

sarana dan prasarana yang mendukung, siswa harus mencapai jarak yang

ditentukan untuk mendapatkan nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan.

Pada pengamatan yang saya lakukan di SMA NEGERI 1 Mijen pada

tanggal 11-14 september 2017 bertepatan bertepatan pembelajaran lompat jauh

kelas XI menemukan aktivitas atau gerakan yang kuang baik antara lain awalan
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yang kurang bagus , tolakan kaki yang tidak sesuai, teknik melayang diudara

yang kurang bagus, masih banyak siswa yang mendarat dengan menjatuhkan

pantat dan kedua tangan kebelakang.

Dari permasalahan tersebut diatas, peneliti akan mengadakan penelitian

dengan judul ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Hasil Belajar Lompat Jauh

Gaya Jongkok Menggunakan Media Bola Bergantung Siswa SMA Negeri 1

Mijen  Kabupaten Demak Tahun 2019”.

1.2.Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1) Banyak siswa melakukan kesalahan saat melakukan awalan.

2) Siswa menggunakan tolakan kaki tidak sesuai dengan kaki terkuat.

3) Banyak siswa yang melakukan kesalahn saat melayang

4) Banyak siswa yang menjatuhkan bokong dan kedua tangannya kebelakang saat

mendarat

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan proposal skripsi ini mengingat luasnya

permasalahan dan dengan mempertimbangkan segala keterbatasan penulis,

maka penulis membatasi permasalahan yaitu media bola bergantungakan

mempengaruhi hasil belajarlompat jauh gaya jongkok siswa kelas XI di SMA

Negeri 1 Mijen Kabupaten Demak Tahun 2019.
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1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah ini

adakah peningkatan hasil belajar pada pembelajaran lompat dengan

menggunakan media pembelajaran bola bergantung siswa kelas XI SMA

Negeri 1 Mijen Kabupaten Demak Tahun 2019.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telahdirumuskan diatas, penelitian ini

mempunyai tujuan untuk mengetahuipeningkatan hasil belajar pada

pembelajaran lompat dengan menggunakan media pembelajaranbola

bergantung siswa kelas XI SMA Negeri 1 Mijen kabupaten Demak tahun 2019.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis

Sebagai tambahan dan sumbangan ilmu pengetahuan khusus pada

bidang kependidikan.

2. Secara praktis

a. Bagi Guru

Dapat memberikan informasi yang berguna bagi guru di sekolah

khususnya guru di SMA Negeri 1 Mijen  untuk menggunakan lebih banyak

variasi gaya mengajar saat memberikan materi.

b. Bagi Siswa
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Memperkenalkan gaya mengajar yang bervariasi sehingga siswa tidak

mengangkap bahwa guru saat mengajar itu terkesan monoton.

c. Bagi Sekolah

Dengan adanya penelitian ini dan hasilnya sudah diketahui,

pihaksekolah harus lebih mengarahkan kepada dewan guru agar lebih

bervariasi lagi saat mengajar.


