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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tugas utama seorang guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan di 

sekolah adalah untuk mengembangkan strategi belajar mengajar yang efektif. 

Pengembangan strategi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan 

keadaan yang dapat mempengaruhi aktivitas gerak tubuh peserta didik, sehingga 

mereka dapat belajar dengan menyenangkan dan dapat meraih prestasi belajar 

secara memuaskan. Oleh sebab itu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

merupakan pekerjaan yang menyangkut beberapa aspek dan menuntut 

kesungguhan guru. 

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di atas, sudah tentu guru 

membutuhkan dasar pengetahuaan yang cukup mengenai Developmentally 

Aporopriate Practice (DAP), yaitu pendekatan strategi belajar mengajar yang 

berorientasi pada perkembangan anak (peserta didik). Pengembangan strategi 

belajar mengajar menurut pendekatan ini didasarkan atas :  

 

1. Pengembangan yang jelas mengenai perkembangan anak baik fisiknya, 
kognisinya, maupun sosial-emosional dan moralnya. 
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2. Perhatian yang kuat atas keunikan setiap peserta didik, baik dalam konteks 
latar belakang kehidupan keluarganya maupun kebiasaan  dan budaya 
yang menyertai hidupnya. 

3. Suatu pengertiaan yang mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya 
peserta didik itu berfikir dan belajar.  
Supandi (1992 : 4) Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan.  

 

Pengembangan progam pengajaran yang dimaksudkan adalah 

rumusan-rumusan tentang apa yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam 

proses pengajaran untuk mencapai tujuan, sebelum kegiatan belajar mengajar 

yang sesungguhnya dilaksanakan. Pengajaran progam ini merupakan suatu sistem 

yang menjelaskan adanya analisis atas semua komponen pengajaran yang benar-

benar harus saling terkait secara fungsional untuk pencapaian tujuan  (Mohammad 

Ali, 1990). Komponen-komponen program pengajaran yang dimaksudkan, 

meliputi : 

1. Perumusan tujuan instruksional yang hendak dicapai. 
2. Penetapan bahan ajar yang akan dipelajari.  
3. Perumusan kegiatan belajar mengajar yang akan ditempuh. 
4. Penetapan metode dan media / alat-alat yang sesuai. 
5. Penetapan cara penilaian yang akan dilakukan. 
6. Penetapan waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan program-program 

pengajaran tersebut. 

Sebelum seorang guru menetapkan suatu program pengajaran, guru 

harus mempelajari dan menguasai GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) 

terlebih dahulu untuk suatu atau berbagai bidang studi dalam kurikulum yang 

berlaku pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya guru tersebut 

harus menetapkan sejumlah satuan bahasan (pokok bahasan) yang dimuat dalam 

GBPP itu ke dalam satuan-satuan pelajaran yang merupakan salah satu bentuk 

cara penyampaian materi ajar. 

Pengembangan sejumlah satuan bahasan ke dalam satuan pelajaran itu 

ditempuh suatu Prosedur Pengembangan Sistem Instrusional yang dikenal sebagai 
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PPSI. Oleh karena itu, PPSI sebenarnya merupakan alat atau prosedur yang dapat 

digunakan untuk: (1) menyusun suatu program; (2) memberikan petunjuk 

mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh didalam mengembangkan 

program pengajaran mengenai satuan-satuan bahasan tertentu secara sistematik. 

Langkah awal guru dalam merancang prosedur pengajaran adalah merupakan 

Tujuan Instruksional Khusus(TIK). TIK pada dasarnya merupakan rumusan 

tentang bentuk perilaku atau kemampuan-kemampuan yang diharapkan dimiliki 

peserta didik setelah mereka mengikuti pengajaran. Menyadari bahwa upaya 

meningkatkan mutu pendidikan selama ini belum mencapai pada taraf  yang 

memadai yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya 

(Depdiknas, 2003: 8) yang disebabkan oleh makna mutu pendidikan yang 

diberikan hanya dikaitkan pada aspek kemampuan akademik dan lebih khusus lagi 

hanya pada aspek kognitif saja. Sehingga menyebabkan terabaikannya aspek-

aspek moral, aklaq, budi pekerti, seni dan olah raga serta lfe skil.   

Jika program pendidikan jasmani benar-benar merupakan bagian 

integral dari kurikulum pendidikan secara keseluruhan (Depdiknas, 2003: 5), 

maka harus dapat merangsang intelek anak. Penekanannya adalah pada 

pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai komponen, juga pada mengapa 

pada suatu aktivitas dilakukan, bukan hanya pada bagaimana proses 

pelaksanaannyaa saja. Selain itu penekanan kurikulum pendidikan jasmani pada 

pengembangan anak agar dapat bepartisipasi secara bebas, leluasa, aktif dan 

didasari pemahaman. Ini berarti anak harus belajar agar berfikir dan juga 

bertindak. 

Karena aktivitas fisik merupakan aspek penting dalam kehidupan anak, 

maka program pendidikan jasmani perlu dirancang dengan cermat dan menjadi 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum dan pengembangan 

pembelajaran sekolah secara keseluruhan. Dalam proses pengembangan 

pembelajaran pendidikan jasmani guru diharapkan mengajarkan berbagai 

keterampilan gerak dasar, tehnik dan strategi permainan / olahraga. Aktivitas yang 

diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, 
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sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. (Depdiknas, 

2003: 6). 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan pembelajaran 

pendidikan jasmani Sekolah Dasar di Kec.Wonosari Kab.Klaten terdapat 41 SD 

yang berasal dari 39 SD Negeri dan 2 SD Swasta.Apakah sudah terlaksana secara 

menyeluruh seperti yang diharapkan. Maka penulis mengadakan penelitian 

tentang pelaksanaan pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah 

Dasar di Kec. Wonosari Kab.Klaten Tahun 2006.  

Kajian ini sangat menarik, karena pengembangan pembelajaran pendidikan 

jasmani sangat berpengaruh terhadap hasil belajar pendidikan jasmani yang 

dicapai. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan dan perbaikan 

terhadap pengembangan pendidikan jasmani di sekolah dasar. Berdasarkan uraian 

singkat ini, maka penelitian ini mengambil judul ”STUDI TENTANG 

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH 

DASAR TAHUN 2006”. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti hanya 

mengawali pengkajian yang berupa sorotan terhadap pelaksanaan dan faktor-

faktor yang belum mendapat perhatian serta kendala yang dihadapi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan berbagai 

permasalahan sebagai berikut : 

Dalam pengajaran pendidikan jasmani guru kebanyakan kurang memperhatikan 

kondisi masing-masing siswa, semua diberi perlakuan sama. 

Guru pendidikan jasmani perlu memiliki kiat untuk mengerjakan pendidikan 

jasmani. 

Kurikulum yang berubah-ubah menuntut guru untuk dapat melakukan 

Pengelolaan bahan mengajar termasuk dalam tujuan dan kegiatan belajar. 

Pelaksanaan pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar 
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tahun 2006 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten belum terlaksana secara 

menyeluruh. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



   6 

C. Pembatasan Masalah 

Banyaknya masalah yang muncul dalam penelitian ini perlu dibatasi agar 

tidak menyimpang dan lebihterarah. Berkenaan dengan terbatasnya waktu, biaya, 

tenaga dan kemampuan,maka dalam penelitian ini penulis membatasi 

permasalahan pada : 

1. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani dalam hal 

tujuan, pemilihan materi,dan metode mengajar. 

2. Kendala pengembangan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun 

ajaran 2005/2006. 

D.  Perumusan Masalah 

Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar di Kecamatan     

Wonosari Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006?  

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran      

pendidikan jasmani Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar di Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006 yang kurang 

diperhatikan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani Sekolah Dasar di Kec.Wonosari Kab.Klaten tahun 

ajaran 2005/2006. 
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F. `Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

para guru pendidikan jasmani di Sekolah Dasar, untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani  Sekolah Dasar dan dapat 

menambah khasanah pengetahuan mengenai pembelajaran pendidikan jasmani  

Sekolah Dasar di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun ajaran 

2005/2006.  
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