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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan 

nilai-nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), serta pembiasan pola hidup 

sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang 

seimbang. Dengan Pendidikan Jasmani siswa akan memperoleh berbagai 

ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta 

berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil dan memiliki kebugaran 

jasmani dan kebiasan hidup sehatserta memiliki pengetahuan dan pemahaman 

terhadap gerak manusia. 

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani guru diharapkan 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan 

olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, disiplin, 

bertanggung jawab) dan pembiasan pola hidup sehat, yang dalam pelaksanaannya 

bukan melalui pengajaran konvensional yang bersifat kajian teoritis, namun 

melibatkan unsur fisik, mental intelektual, emosi dan sosial. Sikap murid terhadap 

nilai-nilai biasanya sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang tingkah laku 

gurunya,  Sarwoto (1994: 4) berpendapat “ Guru harus dapat memberikan 

penafsiran yang tepat mengenai jenis dan fungsi tujuan yang akan dicapai”. 

Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-

metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran.  

Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi didalam lembaga sekolah 

berperan aktif serta berpengaruh sangat besar terhadap proses belajar mengajar, 

serta harus mampu menjadi contoh dan suri teladan bagi para guru-guru lainnya. 

Dalam keseharian seorang Kepala Sekolah harus dapat memberikan pengarahan-

pengarahan yang baik sehubungan dengan proses belajar mengajar, dan 

melakukan pengawasan atau penilaian terhadap guru-guru di sekolahnya. Hal ini 
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bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan dan anak didik, sehingga 

mampu berkompetensi dengan baik. 

Penjelasan  di atas berarti bahwa proses pembelajaran pendidikan 

jasmani tidak hanya berlangsung di dalam kelas, akan tetapi juga berlangsung 

secara praktek di luar kelas. Hal ini sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa 

pendidikan jasmani lebih banyak melakukan aktivitas serta bagaimana cara 

membina peserta didik untuk hidup sehat yang berguna untuk pertumbuhan 

jasmani yang akan berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental pada peserta 

didik. Untuk itu perlu ditumbuh kembangkan proses pembelajaran penjasorkes  di 

sekolah tidak hanya sekedar penyampaian materi akan tetapi yang lebih penting 

lagi adalah mendidik anak melalui praktek langsung di lapangan, namun secara 

realita sehari-hari di sekolah, terutama di Sekolah Dasar masih banyak guru yang 

tidak mengusai bidang studi penjasorkes tetapi mengampu kegiatan pembelajaran. 

Hal ini masih di tambah dengan kurang tersedianya prasarana dan sarana 

pembelajaran penjasorkes dikarenakan kebijakan-kebijakan yang menganggap 

mata pelajaran penjasorkes kurang begitu penting. Kondisi seperti yang penulis 

kemukakan di atas, juga terjadi di Kecamatan Matesih Karanganyar. Di 

Kecamatan Matesih Karanganyar terdapat 30 Sekolah Dasar,  akan tetapi masih 

banyak guru bidang studi penjasorkes yang bukan berlatar belakang dari 

pendidikan olahraga.  

Berdasarkan hasil grand tour (survey awal) dan wawancara singkat 

peneliti kepada masing-masing Kepala Sekolah pada awal bulan April 2008, 

ternyata proses pembelajaran praktek bidang studi Pendidikan Jasmani di sekolah 

belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari belum nampaknya hasil dari proses 

pembelajaran praktek pendidikan jasmani tersebut, dimana siswa sering hanya 

dibiarkan bermain sendiri-sendiri tanpa pemberian materi pembelajaran sehingga 

tujuan dari pembelajran penjasorkes belum bisa dilaksanakan dengan optimal. 

Atas dasar itulah, peneliti sangat tertarik mengkaji lebih dalam dan jauh 

lagi mengenai “Studi tentang pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar se-Kec 

Matesih  Kabupaten  Karanganyar tahun 2008”. 
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B. Identifikasi Masalah 
 
 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Banyaknya kendala pembelajaran  penjasorkes yang belum diketahui 

pemecahanya guna meningkatkan mutu hasil  belajar  penjasorkes. 

2. Belum  diketahuinya permasalahan tentang proses pembelajaran  penjasorkes 

di  Sekolah Dasar  dari aspek latar belakang pendididikan guru penjasorkes. 

3. Belum diketahuinya permasalahan tentang proses pembelajaran  penjasorkes 

di Sekolah Dasar   dari aspek Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah. 

4. Belum diketahuinya permasalahan tentang proses pembelajaran  penjasorkes 

di  Sekolah Dasar  dari aspek Sarana dan Prasarana. 

6. Belum diketahuinya permasalahan tentang proses pembelajaran  penjasorkes 

di Sekolah Dasar  dari aspek Siswa. 

 
 
 
 

C.  Pembatasan  Masalah 
 
 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini hanya terbatas pada gambaran proses pembelajaran  penjasorkes di 

Sekolah Dasar  se-Kec Matesih Karanganyar  dilihat dari aspek : 

 1. Latar belakang pendidikan guru  

 2. Kebijakan-kebijakan 

 3. Sarana dan Prasarana 

 4. Siswa 
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D. Perumusan Masalah 
 

 
 Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah peneliti uraikan di atas, 

maka permasalahan penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai berikut : 

1.  Bagaimanakah proses pembelajaran Penjasorkes dilihat dari aspek latar 

belakang pendidikan guru penjasorkes di se-Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar tahun 2008? 

3. Bagaimanakah proses pembelajaran Penjasorkes dilihat dari dari aspek 

kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah di SD se-Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar tahun 2008? 

4. Bagaimanakah proses pembelajaran dilihat dari aspek sarana dan prasarana 

yang dimiliki  di SD se-Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tahun 

2008  ? 

5. Bagaimanakah proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa di SD se-

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tahun 2008  ? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Proses pembelajaran  penjasorkes di SD se-Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar tahun 2008  dilihat  dari aspek latar belakang guru Penjasorkes. 

3. Proses pembelajaran penjasorkes di SD se-Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar tahun 2008  dilihat  dari aspek kebijakan-kebijakan dari Kepala 

Sekolah. 

4. Proses pembelajaran penjasorkes di SD se-Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar tahun 2008  dilihat  dari aspek sarana dan prasarana. 

5. Proses pembelajaran penjasorkes di SD se-Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar tahun 2008  dilihat  dari aspek siswa. 
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F.  Manfaat  Penelitian 
 

 
 Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi : 

1. Pihak sekolah, khususnya Sekolah Dasar  se-Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar  sebagai usaha untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

penjasorkes. 

2. Guru,  khususnya guru penjasorkes sebagai evaluasi tentang pelaksanaan 

pembelajaran penjasorkes yang telah dilakukan. 

3. Para siswa, berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang 

pelaksanaan pembelajaran penjasorkes. 
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