
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

 Pendidikan jasmani sebagai komponen Pendidikan secara keseluruhan 

telah telah disadari oleh banyak kalangan. Namun, dalam pelaksanaanya 

pengajaran Pendidikan jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. 

Pembelajaran Pendidikan jasmani cenderung tradisional. Model pembelajaran 

Pendidikan jasmani tidak harus berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Orientasi 

pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, isi dan urusan 

materi serta cara penyamapaian harus disesuaikan sehingga menarik dan 

menyenangkan, sasaran prmbrlajaran ditunjukan bukan hanya mengembangkan 

keterampilan olahraga, tetapi pada perkembangan pribadi anak seutuhnya. 

Konsep dasar perkembangan jasmani dan model pengajaran Pendidikan jasmani 

yang efektif perlu dipahami oleh mereka yang hendak mengajar Pendidikan 

jasmani.  

Pada pelaksanaan kurikulum 2006, mata pembelajaran Pendidikan 

jasmani olahraga dan dan lesehatan telah diperlakukan di SD, SMP, dan SMA. 

Dalam pembahasan ini penulis membatasi pada Pendidikan jasmani karena 

olahraga dan kesehatan merupakan bagian dari materi mata pembelajaran 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Samsudin (2008:1)     

Pada zaman kontemporer ini semakin kompleks kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan 

material, fisik, mental ataupun spiritual, namun kesibukan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan material sering tidak terkendali sehingga melupakan 

pemenuhan kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan fisik dan mental.  Aspek fisik 

dan mental mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup 

manusia untuk mencapai kesempurnaan. Apabila manusia dapat 

menyeimbangkan antara kebutuhan material, fisik, dan mental akan mampu 

mengatasi masalah – masalah yang ada dalam kehidupan. 
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Proses agar manusia dapat memenuhi ketiga kebutuhan tersebut salah 

satunya melalui sekolah. Sekolah dengan berbagai disiplin ilmu yang 

disuguhkan bertujuan membentuk manusia yang handal disegala bidang 

termasuk kesehatan yang secara formal dituangkan dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes). Dalam hal ini 

penjasorkes memiliki peran unik karena selain dapat digunakan untuk 

pengembangan aspek fisik dan psikomotor, juga ikut berperan dalam 

pengembangan aspek kognitif serta aspek sosial emosional pada diri seorang 

manusia yang dalam hal ini sebagai peserta didik. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Jesse Feiring Williams (dalam Abdul Jabar, 2010: 80) “Pendidikan jasmani 

adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih dilaksanakan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan”. Pengertian ini didukung oleh adanya 

pemahaman bahwa: Manakala pikiran (mental) dan tubuh disebut sebagai dua 

unsur yang terpisah, pendidikan jasmani yang menekankan pendidikan fisikal 

melalui pemahaman sisi kealamiahan fitrah manusia ketika sisi keutuhan 

individu adalah suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri, pendidikan jasmani 

diartikan sebagai pendidikan melalui fisikal. Pemahaman  ini menunjukan 

bahwa pendidikan jasmani juga terkait dengan respon emosional, hubungn 

personal, perilaku kelompok, pembelajaran mental, intelektual, dan estetika. 

Dengan kata lain pendidikan jasmani tidak hanya berpusat pada pengembangan 

sektor fisik saja namun secara tidak disadari juga ikut andil dalam membentuk 

karakter serta pola pikir peserta didik. 

Aspek gerak diajarkan sebagai medium untuk mengasah sektor fisik, 

kognitif, sosial dan emosional peserta didik dengan titik tangkap utama 

meningkatkan partisipasi aktif  peserta didik dalam kegiatan fisik. Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa  secara fisiologis anak membutuhkan 

kesempatan untuk aktif secara fisik jauh lebih tinggi dibandingkan orang 

dewasa. Semua aspek yang dipelajari dalam penjas secara lahiriah dan batiniah 

sudah ada dalam diri manusia tinggal bagaimana manusia itu sendiri mengasah 

dan mengembangknya dengan cara belajar. 
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Belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada individu yang 

bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Slameto (2013: 2) 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Belajar disini 

dimaksudkan agar setiap individu dapat menggali potensi serta menambah 

wawasan yang nantinya akan menjadikan setiap individu berbeda satu sama 

lainya. Namun yang tak kalah penting dari belajar itu sendiri adalah keinginan 

mereka untuk belajar yang didasari ketertarikan dalam diri mereka yang biasa 

disebut minat belajar. 

Sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya suasana kondusif dalam 

proses belajar mengajar, minat belajarpun menjadi sebuah keharusan yang harus 

ditumbuhkan dalam diri individu yang dalam hal ini adalah peserta didik. Peran 

guru sebagai pemberi informasi sekaligus motivasi sangatlah sentral dalam hal 

menumbuhkan serta meningkatkan minat belajar peserta didik. Kurangnya minat 

belajar peserta didik bisa muncul dari dalam atau dari luar diri mereka. 

Kurangnya minat belajar bisa disebabkan karena ketidak mampuan 

mereka dalam mengerjakan setiap soal yang diberikan atau juga mereka sukar 

memahami materi yang diajarkan. Kurangnya minat belajar ini juga bisa 

ditimbulkan oleh guru pengajarnya, karena guru kurang memiliki kemampuan 

dan tidak menguasai metoda, strategi dan pendekatan belajar yang dapat 

membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dan membangkitkan minat. 

Pembelajaran yang dilakukan didalam kelas dan di lingkungan sekolah akan 

membuat peserta didik jenuh dan berakibat  pada menurunya minat belajar 

mereka, seperti yang peneliti jumpai di SMPN 1 Sukaraja.  

Tidak kondusifnya proses  pembelajaran penjas disekolah ini berpangkal 

pada guru yang tidak bisa menguasai kelas sehingga siswa bebas mengadakan 

kegiatan lain dalam proses belajar mengajar, selain itu dari hasil pengamatan 

yang penulis lakukan, metoda yang digunakan ternyata tidak bisa menarik 

perhatian siswa. Buat kami merasakan pembelajaran penjas yang sesungguhnya, 

penjas yang menyenangkan, penjas yang tidak membosankan, penjas yang bisa 
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mengobati rasa penat kami setelah melakukan pembelajaran didalam kelas, 

itulah pesan tersirat dari siswa yang kiranya dapat penulis terjemahkan. Hanya 

membuat siswa antusias itu belum cukup karena yang seharusnya dilakukan guru 

adalah membuat siswa berminat untuk mengikuti setiap proses dalam 

pembelajaran penjasorkes disekolah. 

Guru dalam hal ini harus bisa menyiasati kondisi belajar itu agar dapat 

berpengaruh positif pada peserta didik dan tidak menimbulkan kejenuhan yang 

berdampak pada menurunya minat belajar peserta didik dengan cara 

memberikan motivasi, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

membuat lingkungan belajar yang menggairahkan serta mengadakan refresing. 

Pada saat-saat tertentu ajak peserta didik belajar diluar lingkungan sekolah, atau 

melakukan kegiatan olahraga yang memberi dampak positif   bagi mereka seperti 

melakukan aktivitas luar kelas. 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat observasi penelitian di 

SMPN 1 Sukaraja dan hasil perbincangan dengan beberapa siswa di sekolah 

tersebut  diketahui sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut, antara lain: 

lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan sepak bola, serta peralatan 

olahraga yang cukup dan lengkap digunakan siswa, tedapat juga ruangan indor 

yang dapat digunakan untuk kegiatan pemebelajaran, semua itu terdapat 

dihalaman sekolah, kecuali lapangan sepak bola yang lumayan agak jauh sekitar 

200 – 300 M dari sekolah. Peneliti juga melihat masih ada siswa yang bermalas 

– malasan dalam mengikuti pembelajaran olah raga berlangsung, dengan 

bermacam – macam alas an, menurut beberapa siswa di sekolah tersebut alasasan 

dia tidak mengikuti pemebelajaran olah raga dikarenakan takut kepanasan, 

sedang haid, pembelajaranya kurang menarik adapun yang berpura – pura sakit.  

Dilihat dari hasil observasi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran olah raga karena 

di akibatkan kejenuhan yang dirasakan peserta didik akibat proses pembelajaran 

yang monoton serta potensi yang mendukung maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti “MINAT SISWA DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN 
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PENDIDIKAN JASMANI DI SMPN 1 SUKARAJA KABUPATEN 

SUKABUMI” . 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan  masalah untuk penelitian ini yaitu, untuk mengetahui seberapa besar 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan jasmani di SMPN 1 

Sukaraja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan tersebut maka tujuan yang  

hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu, “Mengetahui seberapa besar minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan jasmani ”  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bisa menjadi acuan bagi peneliti yang sama untuk peneliti selajutnya. 

b. Bisa meningkatkan pembelajaran pada umumnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk  meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pemelajaran olah raga 

b. Untuk guru mengembangkan minat siswa dalam pembelajaran tersebut 


