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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian pendidikan jasmani, Menurut Undang-Undang No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikkan jasmani merupakan suatu proses aktivitas jasmani 

yang disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan gerak manusia, keterampilan dan intelektual serta sikap 

berdasarkan tujuan pendidikan. Berbicara tentang pendidikan jasmani 

tentunya tidak terlepas dari aktivitas jasmani yang dilaksanakan di dunia 

pendidikan. Materi-materi pembelajaran yang ada di penjas sangat 

beragam seperti gerak dasar, permainan bola besar, bola kecil, atletik, 

kebugaran jasmani,senam dan sebagainya. 

Pengembangan model pembelajaran penjasorkes merupakan salah 

satu upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yaitu 

terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. Pengembangan yang 

dilakukan guru penjasorkes dapat membawa suasana pembelajaran yang 

inovatif, kreatif sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk bisa aktif, 

sesuai kemampuan motorik siswa. 

Pembahasan kali ini adalah permainan target. Permainan target 

adalah salah satu permainan yang ada di pendidikan jasmani, cara 

permainan ini yaitu ketika mendapatkan poin, bola atau benda lain 

dilempar atau dipukul mengenai sasaran yang sudah ditargetkan..  

Permainan ini bisa dimodifikasikan dengan bermacam-macam, dan bisa 

digabungkan dengan permainan soffball, bowling, bolabasket, sepak bola 
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dan lain sebagainya. Teknik-teknik permainan target games seperti gerak 

manipulatif.).  Menurut Mitchell, Oslin (dalam Shepard, 2007: 36) 

menyatakan: 

Target games dimasukkan dalam kurikulum pendidikan jasmani 

sebagai pengembangan dan penyempurnaan keterampilan 

manipulatif. Namun, target game juga dapat digunakan sebagai 

alat untuk memberikan siswa waktu untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran mereka tentang keterampilan 

pengambilan keputusan taktis dan pemikiran kritis.  

 

Gerak Manipulatif adalah gerak yang mengkoordinasikan anggota 

tubuh dengan ruang dan benda disekitarnya. Misalnya; gerakan melempar, 

menangkap, menendang, memukul, memantulkan, melambungkan, 

memukul dengan alat. Salah satu materi target games yang akan dibahas 

adalah lempar tangkap, dalam pembelajaran kelas 1, 2 dan 3 maupun 

pembelajaran bola besar di kelas 4, 5, 6 Sekolah Dasar (SD). Keterampilan 

gerak manipulatif lempar tangkap dapat berkembang untuk peserta didik 

Sekolah dasar, khususnya di SDN Cikapek. 

Gerak manipulatif lempar tangkap pada anak usia sekolah dasar 

yang masih kurang, bisa berdampak untuk kedepannya dalam menghadapi 

pembelajaran penjas yang materi pembelajarannya lebih menekankan ke 

olahraga, maka dari itu model permainan ini dapat diyakini membantu 

meningkatkan keterampilan koordinasi mata dan tangan anak, yaitu gerak 

manipulatif lempar tangkap. Berdasarkan hasil obeservasi, di SDN 

Cikapek kecamatan sukaraja kabupaten sukaumi teknik yang digunakan 

pada pembelajaran penjas relatif sama, yaitu pembelajaran lempar tangkap 

yang masih kurang diberikan oleh guru.  

Data yang diambil adalah jumlah siswa SDN Cikapek adalah 168 

orang. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru, menurut hasil 

pengamatan guru, gerak manipulatif lempar tangkapnya yang cukup baik 

berada pada siswa laki-laki walaupun belum semuanya, gerak manipulaif 

lempar tangkapnya masih perlu ditingkatkan adalah siswa perempuan. 
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Ada beberapa kendala dalam mengembangkan proses pembelajaran 

gerak manipulatif ini diantaranya adalah sarana dan prasarana yang kurang 

memadai. Berdasarkan hasil Pengamatan dan Observasi yang dilakukan di 

SDN  Cikapek Masalah yang ada yaitu sarana dan prasarana yang belum 

memenuhi standar. 

 

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Penjas SDN Cikapek 

(Sumber: Peneliti, 2019) 

No 
Nama Sarana dan 

Prasarana 
Jumlah 

Keterangan   

Layak  Tidak 

layak 

1 Bola Voli 2 2  

2 Bola Sepak 2 1 1 

3 Bola Plastik 2 2  

4 Bola Takraw 2 1 1 

5 Raket badminton + sutle 

kok 

2 2  

 Lapangan Olahraga   

6 Lapangan Bola Voli 1   

7 Lapangan Bulutangkis 1   

 

Berkaitan dengan sarana dan prasarana indonesia memiliki standar 

sarana dan prasarana untuk tempat bermain dan olahraga disekolah hal ini 

tercantum pada peraturan menteri republik indonesia Nomor 24 tahun 

2007. SDN Cikapek belum memnuhi standar Sarana dan Prasana Bermain 

dan Berolahraga Oleh karena itu sebagai guru dituntut untuk lebih kreatif 

dalam menangani masalah ini. Masih banyak sekolah yang terbatas akan 

sarana dan prasarana, hal ini menyebabkan peserta didik tidak dapat 
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mencoba kemampuannya atau tidak dapat melakukan kegiatan aktivitas 

jasmani. Salah satu bentuk permainan yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani bagi SD adalah perminan modifikasi 

dari permainan target games. Permainan ini hanya membutuhkan suatu 

benda yang tidak membahayakan dan bisa dari barang bekas apapun. 

Permainan ini diciptakan dan dimodifikasi dari permainan bowlling. 

Dengan permainan ini guru masih bisa melaksanakan pembelajaran tanpa 

sarana dan prasarana yang memadai. Bola yang digunakan bisa 

menggunakan bola kecil. 

B. Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang diatas, Untuk menggambarkan apa yang 

akan diteliti, tentunya tidak terlepas dari rumusan masalah yang akan 

diangkat yaitu: 

1. Bagaimana pengembangan permainan Throw Estafet Target, dapat 

meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap? 

2. Bagaimana Pengembangan permainan Throw Walk Target, dapat 

meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap? 

3. Bagaimana pengembangan permainan Zigzag Run 1 dapat 

meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap? 

4. Bagaimana pengembangan permainan Zigzag Run 2 dapat 

meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap? 

C. Batassan Masalah 

Agar peneliti dapat melakukan penelitian dengan fokus dan 

sempurna maka penulis membatasi masalah yang ada yaitu “Bagaimana  

permainan target dapat meningkatkan gerak manipulatif lempar  tangkap?”  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Bagaimana pengembangan permainan Throw Estafet 

Target, dapat meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap. 
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2. Mengetahui Bagaimana pengembangan permainan Throw Walk 

Target, dapat meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap. 

3. Mengetahui Bagaimana pengembangan permainan Zigzag run 1, dapat 

meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap 

4. Mengetahui Bagaimana pengembangan permainan Zigzag Run 2, dapat 

meningkatkan gerak manipulatif lempar tangkap. 

E. Manfaat Penelitian 

Bedasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka proposal penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapa bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan tanggapan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di 

sekolah dasar agar terus berkembang seiring berkembangnya 

zaman dan tuntunan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada 

di  masyarakat 

b. Menyalurkan ide dan gagasan untuk dunia pendidikan agar bisa 

dipakai dalam pembelajaran 

c. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan untuk pembuatan 

karya ilmiah selanjutnya 

d. Sebagai rujukan dalan proses pembelajaran disekolah 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat bermanfaa yaitu: 

a. Bagi Guru 

1) Dapat menambah kreatifitas guru di sekolah dalam 

mengembangkan model pembelajaran penjas orkes yang 

dimodifikasi 

2) Agar pengajar bisa profesional, terutama dalam 

mengembangkan suatu model pembelajaran yang sudah ada. 
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3) Sebagai alternatif bagi guru penjas dalam memberikan materi 

dan pengetahuan tentang permainan target games yang 

dimodifikasi 

4) Dapat mengembangkan  permainan ini disaat sarana dan 

prasarana kurang memadai 

b. Bagi Siswa 

1) Memberikan pemahaman bagi siswa bahwa dalam proses 

pembelajaran tidak harus menggunakan aturan baku untuk satu 

permainan, namun dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan 

lingkungan sekitar. Hal yang paling penting adalah dapat 

tercapainya setiap tujuan pembelajaran penjas dalam kegiatan 

belajar mengajar disekolah 

2) Menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan 

meningkatkan aktivitas jasmani siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan masukan dalam proses Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani untuk selalu melakukan suatu hal yang baru 

(inovasi) terhadap proses belajar mengajar  PJOK di SDN Cikapek 

d. Bagi Peneliti 

1) Dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian, 

sehingga dapat menjadi acuan pertimbangan peneliti dalam 

pengembangan metode pembelajaran pada masa yang akan 

datang.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan sebagai alternatif bagi guru penjas dalam memberikan 

materi dan pengetahuan tentang permainan target games 

diSekolah Dasar. 

e. Bagi Peneliti Lanjutan 

Hasil proposal penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan bekal dalam mempersiapkan diri pada 
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penyusunan skripsi dan sidang skripsi serta penelitian ini dapat 

dijadikan landasan bagi peneliti lain untuk mengembangkan 

penelitian yang sama.  
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