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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani adalah bagian penting dari sistem pendidikan. Sebab 

secara esensi pendidikan jasmani membantu kelancaran proses pembelajaran. Hal 

ini sejalan dengan filosofi yang mendasari pendidikan jasmani. Pendidikan 

jasmani juga merupakan bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani 

yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara neuromuskuler, intelektual, 

dan emosional. 

Pendidikan jasmani disekolah pada hakekatnya mempunyai arti, peran dan 

fungsi yang amat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan suatu 

masyarakat yang sehat dan dinamis. Hal ini dapat dimengerti karena peserta didik 

disekolah adalah kelompok masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang 

serta memiliki kerawanan yang memerlukan pembinaan dan bimbingan. 

Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah selama ini berorientasi pada 

pembelajaran yang sifatnya mengarah pada penguasaan teknik secara mendetail 

dari cabang olahraga yang diajarkan. Tuntutan yang demikian yang selalu 

mempengaruhi persepsi dan pola pikir guru pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan sikap sportif, jujur, 

disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui 

aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas 

pengembangan fisik secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks 
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pendidikan secara umum. Lingkungan belajar diatur agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif dan 

afektif pada siswa. Pembelajaran olahraga seringkali mengalami kendala seperti 

kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan guru dalam membuat model 

pembelajaran yang inovatif serta kurangnya dukungan dari sekolah karena masih 

banyak mata pelajaran yang penting khususnya mata pelajaran yang diujikan di 

ujian nasional. 

Gaya pembelajaran penjas saat ini mengharuskan siswa lebih aktif. 

Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, dan materi 

serta cara penyampaian yang bersifat menarik dan menyenangkan harus 

disesuaikan agar siswa memahami pembelajaran yang akan diajarkan. Siswa 

dapat menguasai keterampilan, pengetahuan, mengembangkan apresiasi, 

mengembangkan kondisi fisik, dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. 

Olahraga merupakan bentuk lanjut dari bermain, dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Untuk dapat berolahraga 

secara benar, manusia perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai. Didalam kurikulum pendidikan Indonesia menempatkan mata pelajaran 

Penjaskes sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap satuan 

pendidikan.“pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan 

secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka 

memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan fisik, 

kecerdasan dan pembentukan watak. 
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Gaya pembelajaran penjas yang efektif dalam kenyataan lebih dari sekedar 

mengembangkan keterampilan olahraga. pembelajaran tersebut pada hakikatnya 

merupakan proses sistematis yang diarahkan pada pengembangan pribadi anak 

seutuhnya. Ada macam-macam gaya mengajar dalam penjas, diantaranya : Gaya 

komando (Commmad), gaya latihan (Practice), gaya timbal balik (Resiprocal), 

gaya evaluasi diri (Shelf check), gaya inklusi (Inclusion), gaya penemuan terpadu 

(Guided discovery), gaya penemuan konvergen, gaya penemuan mandiri/produksi 

(Divergen), gaya program rancangan individu siswa (Individual Programme), 

gaya inisiasi siswa, gaya melatih diri (shelf teaching). 

Dalam pendidikan jasmani di ajarkan berbagai macam kegiatan olahraga, 

salah satunnya adalah cabang olahraga atletik. Olahraga atletik adalah gabungan 

dari berbagai jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 

lari, lempar, dan lompat. Atletik adalah olahraga yang tumbuh dan berkembang 

bersamaan dengan kegiatan alami manusia. Atletik adalah salah satu unsur dari 

pedidikan jasmani dan kesehatan yang merupakan komponen-komponen 

pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani serta pembinaan 

hidup sehat dan pengembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang 

serasi, selaras, dan seimbang. Tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan 

ke dalam empat kategori, yaitu: 

1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari 

berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness). 
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2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful).  

3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir 

dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke 

dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap dan tanggung jawab siswa. 

4. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. (Adang Suherman, 

2000 : 23). 

Cabang olahraga atletik terbagi menjadi 3 kategori, yaitu atletik lari, atletik 

lempar, dan atletik lompat. Kategori olahraga lompat, dibagi menjadi beberapa 

macam, seperti lompat tinggi, lompat galah, lompat jauh, dan lompat ganda. 

Dalam penelitian ini saya mengambil penelitian tentang lompat jauh untuk siswa 

SMP, karena cabang olahraga atletik yang sering digunakan dalam pembelajaran 

jasmani yang dilakukan adalah lompat jauh. Tujuan lompat jauh adalah 

melakukan lompatan sejauh mungkin dengan tehnik yang benar. Gaya dalam 

lompat jauh adalah bentuk tubuh atau badan saat melayang di udara. Teknik 

lompat jauh dibagi menjadi empat bagian yaitu: awalan , tumpuan atau tolakan, 

saat melayang diudara, dan mendarat. 

 Pada lompat jauh ada beberapa macam gaya yaitu: gaya jongkok 

(ortodock), gaya menggantung (shepperhang), dan gaya berjalan di udara 

(walking in the air). Gaya jongkok merupakan gaya tertua dalam lompat jauh, 

gaya jongkok paling mudah dilakukan karena pelompat hanya melakukan gerakan 
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menekuk kedua kaki saat melayang diudara (seperti gerakan jongkok) jadi lompat 

jauh gaya jongkok adalah gerakan lompat jauh dimana badan atau tubuh seperti 

jongkok diudara. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 30 april 2016 yang dilakukan 

di SMP Negeri 23 Semarang, Di SMP ini mempunyai sarana dan pra sarana yang 

lengkap, lapangan yang luas dan bisa dipakai buat macam-macam olah raga dari 

basket, futsal, handball. Ada juga lapangan atletik yang terletak di samping 

lapangan tersebut. Di SMP Negeri 23 Semarang yang diajar 2 guru penjas. Proses 

pembelajarannya diawali dengan di bariskannya siswa di tengah 

lapangan.Kemudian diawali dengan berdoa dan guru mengabsensi siswa. Setelah 

itu guru memberikan materi-materi yang akan diajarkan. Siswa disuruh 

pemanasan dan di mulai dengan berlari mengelilingi lapangan. Setelah itu siswa 

di bariskan lagi untuk melakukan pemanasan statis dan dinamis, guru memberikan 

pemanasan khusus pada siswa, fungsi nya untuk menghindari cidera saat 

melakukan gerakan inti. Guru memulai materi dengan menjelaskan secara detail 

inti dari  macam-macam olah raga atletik khususnya lompat jauh gaya jongkok. 

Guru memulai dengan memberi contoh mempraktikan atau mendemonstrasikan 

dan semua siswa mengamati, dan dibagi 2 kelompok putra dan putri mencoba satu 

persatu.  Setelah mencoba satu persatu itu ada beberapa siswa yang kurang aktif 

dalam pembelajaran, ada satu kelompok siswa yang duduk di samping lapangan 

menunggu giliran mencoba, guru bisa mengetahui siswa-siswa mana yang 

melakukan dengan baik dan yang masih salah. Kemudian siswa dikumpulkan 

untuk dievaluasi satu persatu mengenai kendala dan masalah yang dihadapi 
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setelah melakukan lompat jauh gaya jongkok. Siswa disuruh melakukan 

pendinginan dan diakhiri dengan berdoa. Sebagian siswa kelas VII sangat 

menyukai pelajaran penjas, bisa dilihat dari absensi siswa yang selalu berangkat 

setiap pelajaran penjas.  

Di SMP Negeri 23 Semarang memiliki siswa yang memiliki fisik yang 

bugar. Olahraga  atletik  sendiri disana khususnya lompat jauh memiliki potensi 

yang basar. Tetapi dari observasi yang saya amati dikelas VII pada pembelajaran 

atletik lompat jauh gaya jongkok masih ada siswa yang kurang maksimal, 

sehingga membuat siswa tidak dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki.  

Keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran terlihat masih kurang. Masih ada 

beberapa siswa sangat sulit untuk melakukan olahraga lompat jauh gaya jongkok. 

Dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok ini masih ada siswa yang 

mendapat nilai di bawah 70 pada standart nilai KKM (kriteria ketuntasan 

minimal). 

Ada beberapa kemungkinan ketidak tuntasan pembelajaran, mungkin dari 

siswa yang kurang aktif dalam mengerti materi yang diajarkan, mungkin juga cara 

pembelajaran yang kurang bisa dimengerti banyak siswa. Untuk meningkatkan 

pembelajaran dapat menggunakan gaya mengajar resiprokal. Karena gaya 

mengajar resiprokal merupakan suatu gaya mengajar yang digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman suatu topik menurut Agus s suryobroto(2001:53). 

Dalam kaitan kepentingan penelitian pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

sangat penting dilakukan untuk perkembangan siswa. Berdasarkan uraian diatas 

peneliti ingin mengetahui:”Pengaruh Gaya Mengajar Resiprokal Terhadap Hasil 
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Belajar Siswa Kelas VII Pada Pembelajaran Atletik Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Di SMP Negeri 23 Semarang”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran terlihat masih kurang. 

2. Ada beberapa siswa belum benar melakukan lompat jauh gaya jongkok. 

3. Hasil belajar olahraga atletik lompat jauh gaya jongkok masih ada yang 

kurang, yang belum  mencapai  nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memperkirakan ada 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi metode  pembelajaran  lompat jauh. Agar 

penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah pada  

pengaruh gaya mengajar resiprokal terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran atletik lompat jauh gaya jongkok untuk siswa SMP Negeri 23 

Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan dari gaya mengajar resiprokal pada 

lompat  jauh gaya jongkok di SMP Negeri 23 Semarang? 

2. Apakah ada perbedaan hasil siswa pada kelas yang menggunakan gaya 

mengajar resiprokal dengan gaya mengajar konvensional dari 
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pembelajaran atletik lompat jauh gaya jongkok  di SMP Negeri 23 

Semarang?  

3. Apakah penggunaan gaya mengajar resiprokal ini menjadikan siswa 

menjadi aktif dalam pembelajaran atletik lompat jauh gaya jongkok di 

SMP Negeri 23 Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

gaya mengajar resiprokal terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran atletik 

lompat jauh gaya jongkok di SMP Negeri  23 Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini ada beberapa manfaat yang peneliti dapat ambil, 

baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti bagi pelaksanaan pembelajaran dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan di sekolah. 
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2) Sebagai masukan bagi guru menerapkan model pembelajaran 

resiprokal serta mampu menciptakan hasil belajar praktik yang 

baik. 

3) Dapat mengembangkan kualitas pembelajaran kearah yang lebih 

baik. 

b. Bagi Siswa  

1) Dapat melakukan olahraga lompat jauh gaya jongkok 

2)   Meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti  

1) Sebagai pengalaman untuk mengembangkan model pembelajaran. 

2) Sebagai bahan skripsi untuk mencapai gelar sarjana pendidikan 

jasmani kesehatan dan rekreasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


