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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, ketrampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, ketrampilan 

sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. 

Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup,  peranan pendidikan jasmani 

adalah sangat penting, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan 

olahraga yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu 

diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang 

hayat. 

Karenanya pendidikan jasmani ini harus menyebabkan perbaikan dalam 

pikiran (psikis) dan tubuh (fisik) yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan 

harian seseorang. Pendekatan holistik tubuh  jiwa ini termasuk pula penekanan pada 

ketiga dominan kependidikan: psikomotor, kognitif, afektif. Pendidikan jasmani 

diharapkan mampu menciptakan tubuh yang baik bagi pikiran atau jiwa. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani yang desain 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan ketrampilan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. 
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Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, yaitu jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif. 

Konsep pembelajaran pendidikan jasmani saat ini sangat memperhatinkan, 

salah satu alasann yang sering menjadi topik pembicaraan ataupun wacana tentang 

buruknya kondisi pembelajaran pendidikan jasmani, adalah kurangnya pengalaman 

dan kreatifitas guru penjas dalam proses pembelajaran yang variatif dan menarik 

sehingga aktivitas siswa berkurang. Kurangnya pengalaman dan kreatifitas guru 

penjas ini berpengaruh terhadap cara guru mengajar di lapangan yang masih seperti 

pendidikan olahraga dengan menggunakan metode latihan dan komando dan minim 

pembaharuan di dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran kebugaran 

jasmani dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah, seorang guru 

memberi materi pembelajaran praktik bagaimana cara melakukan latihan kebugaran 

jasmani yang baik yang sama setiap semester tanpa adanya pengembangan variasi 

gerak atau modifikasi sehingga bersifat monoton ditambah lagi dengan minimnya 

pengalaman guru dikarenakan guru tersebut bukan lulusan pendidikan penjas di 

perparah lagi ada beberapa sekolah yang guru penjasnya bukan lulusan pendidikan 

jasmani melaikan dari bidang studi lain. 

Adapun masalah berikutnya yang di hadapi para guru penjas dalam 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yaitu 

kurangnya sarana prasarana dan peralatan atau alat media pembelajaran yang 

mendukung proses pembelajaran. Kurangnya sarana dan prasarana sudah menjadi 

permasalahan klasik yang dihadapi oleh sekolah. Kondisi seperti ini diperparah 

dengan masih kurangnya kreatifitas guru dalam menyiapkan sarana pembelajaran 
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(modifikasi peralatan olahraga) yang sesuai dengan kandungan kurikulum secara 

mudah dan praktis guna mengatasi keterbatasan ketersediaan sarana prasarana 

pembelajaran (modifikasi peralatan olahraga) dapat dilihat dengan adanya guru 

hanya memberikan materi praktik yang tersedia alatnya saja, sedangkan materi 

praktik yang lainnya tidak diberikan karena alatnya tidak ada karena alasan mahal 

atau sudah rusak. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran penjas 

dan kreatif guru penjas dalam memodifikasi alat-alat pembelajaran sehingga 

pembelajaran penjas tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan hanya 

beberapa kompetensi dasar saja yang dibelajarkan kepada siswanya yang akhirnya 

pengalaman belajar peserta didik tidak maksimal. 

Berdasarkan pemikiran di atas maka prestasi belajar penjas perlu adanya 

penataan dari berbagai segi antara lain dalam kaitannya dengan pengetahuan dasar 

siswa, cara belajar siswa dan juga kesiapan yang bersangkutan sebelum mengikuti 

suatu pelajaran dunia pendidikan tidak akan berkembang tanpa memperbaiki proses 

belajar mengajar yang mampu mengembangkan tanpa memperbaiki proses belajar 

mengajar yang mampu mengembangkan daya kreativitas dan aktivitas siswa, 

sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Menciptakan kegiatan belajar mengajar 

yang mampu mengembangkan aktivitas dan hasil belajar yang maksimal merupakan 

sebagian tugas pengajar. Tetapi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

rendahnya mutu pendidikan siswa adalah minat belajar siswa. Minat belajar 

merupakan masalah anak didik yang diterima baik disekolah maupun dirumah. Minat 

juga merupakan keadaan psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar dan 

hasil belajar siswa. Kalau seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat, maka 
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diharapkan hasilnya akan lebih baik. Sebaliknya bila tidak berminat jangan 

diharapkan akan berhasil baik dalam mempelajari hal tersebut.  

Adapun upaya untuk meningkatkan minat belajar penjas agar pembelajaran 

lebih menarik salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Media 

pembelajaran dapat diartikan sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Modifikasi dalam mata pelajaran 

pendidikan jasmani diperlukan, dengan tujuan agar siswa memperoleh kepuasan 

dalam mengikuti pelajaran, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam 

berpartisipasi dan dapat melakukan pola gerak secara benar”. Pendekatan ini 

dimaksudkan agar materi dapat disajikan sesuai dengan tahapan perkembangan 

siswa, baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotor sehingga tujuan dari 

pembelajaran apat tercapai. Modifikasi digunakan sebagai salah satu alternatif 

pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan.  

Keberadaan sarana dan prasarana diperlukan dalam pembelajaran Pendidikan 

Jasmani dan Kesehatan, khususnya di jenjang Madrasah Tsanawiyah. Pengalaman 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan diarahkan 

untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis secara lebih baik, 

sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. Pembekalan 

pengalaman belajar dalam mata pelajaran Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

tidak semata-mata dari penyampaian materi secara normatif oleh guru, tetapi juga 
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bagaimana siswa dapat memanfaatkan secara baik sarana dan prasarana yang dimiliki 

untuk menunjang proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang 

keberhasilan pembelajaran, maka peneliti akan meneliti kreativitas guru penjas dalam 

memodifikasi sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan serta 

lingkungan pada sekolah menengah pertama ataupun Madrasah tsanawiyah Se-

Kecamatan Gunungpati kota Semarang tahun  2018. Sekolah  menengah pertama 

negeri di kecamatan Kebumen berjumlah empat, yaitu: MTs AL ISLAM Sumurrejo, 

MTs AL ISLAM Gunungpati, MTs AL Hidayah dan  MTs AL Asror. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul  

“Kemampuan Kreativitas Guru Penjas Terhadap Proses Pembelajaran Penjas di 

Sekolah  Madrasah tsanawiyah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 2019”.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka fokus penelitian pada 

penelitian ini adalah Kemampuan Kreativitas Guru Penjas Terhadap Proses 

Pembelajaran Penjas di Sekolah  Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Gunungpati 

kota Semarang tahun 2019. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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1) Bagaimana Kreatifitas Guru Penjasorkes Dalam Memodifikasi Alat Media 

Pembelajaran Untuk Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan 

Kesehatan Di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Tahun 2019?. 

2) Bagaimana sarana prasarana yang pernah dibuat atau dimodifikasi oleh guru 

penjasorkes di Madrasah Tsanawiyah kecamatan Gunungpati Kota Semarang?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1) Mengetahui kreatifitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam 

memodifikasi alat media pembelajaran untuk  pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. 

2) Mengetahui sarana prasrana apa saja yang pernah di buat atau dimodifikasi 

oleh guru penjasorkes yang ada di MTs Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Sebagai bahan masukan positif bagi pihak sekolah bahwa sarana dan prasarana 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang ideal merupakan salah satu 

faktor penunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran olahraga, sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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2) Sebagai bahan masukan yang positif  bagi guru penjas supaya menjadi lebih 

kreatif dan inovatif dalam memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran 

pendidikan jasmani serta lingkungan di sekitar sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih lancar. 

3) Sebagai bahan pertimbangan lembaga pendidikan yang ada di daerah tersebut 

untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas olahraga yang dibutuhkan oleh 

sekolah yang bersangkutan setelah dilakukan analisiss secara kuantitatif 

terhadap sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan yang dimiliki. 

4) Sebagai bahan masukan kepada peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan, 

pengalaman dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi 

terhadap suatu objek, mengetahui sistem kerja objek – objek yang menjadi 

sampel penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


