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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk 

mengarahkan peserta didik pada perubahan tingkah laku yang diinginkan. 

Peningkatan mutu pembelajaran, tentunya dapat kita lihat dari bagaimana cara 

guru dalam membawakan pembelajaran pada peserta didiknya. Hal tersebut bisa 

dipahami karena mengarahkan peserta didik menuju perubahan yang diinginkan 

merupakan suatu pekerjaan yang berat. Sekolah sebagai tempat atau wadah 

pendidikan formal yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan 

mental-spritual, intelektual, dan khususnya pembinaan kualitas fisik peserta didik 

melalui mata pelajaran pendidikan jasmani.  

Seiring dengan uraian diatas, penggunaan metode mengajar dalam kegiatan 

proses belajar mengajar merupakan salah satu cara pendekatan yang dilakukan 

untuk bisa kemudian diharapkan meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Dalam hal ini, metode mengajar dalam pemberian latihan maupun proses 

pelaksanaan pembelajaran sangat perlu diperhatikan. Kegagalan dari usaha 

pencapaian tujuan yang diharapkan bisa saja terjadi karena metode yang 

digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan gerakan dengan leluasa. 
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Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah selama ini berorientasi pada 

suatu titik pusat yaitu guru. Kenyataan ini dapat dilihat melalui pengamatan yang 

dilakukan penulis di lapangan bahwa gurulah yang memiliki kuasa penuh dalam 

proses belajar mengajar tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan motorik 

peserta didik. Sehingga metode yang diajarkan tidak berjalan dengan baik.   

Dalam mencapai tujuan pembelajaran, diharapkan tentunya sebagai seorang 

guru harus mengusai metode pembelajaran. Karena apabila ingin mencapai hasil 

pembelajaran yang baik, sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan 

akademik yang lebih baik dalam membawakan mata pelajarannya terkhusus 

pendidikan jasmani. Sejalan dengan itu, penggunaan metode mengajar sebagai 

alat bantu pelaksanaan mengajar merupakan salah satu bentuk pendekatan yang 

bisa diharapkan dalam meningkatkan hasil belajar.  

Metode atau gaya mengajar dalam pendidikan jasmani menurut Mosston 

dalam (Mahendra 2000), yaitu : gaya Komando, gaya Latihan, gaya Resiprokal, 

gaya Menilai Diri, gaya Inklusi, gaya Penemuan Terbimbing, gaya Penemuan 

Kovergen, gaya Program rancangan siswa, gaya inisiatif murid, dan gaya 

mengajar diri. 

Sehubungan dengan metode mengajar di atas, dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar di sekolah umumnya guru matapelajaran pendidikan jasmani 

cenderung memakai gaya mengajar komando. Gaya mengajar komando 

merupakan gaya mengajar yang dalam pelaksanaannya berpusat pada guru, yang 

artinya gurulah sepenuhnya yang mengambil peran dalam kegiatan belajar 

mengajar.  
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Penggunaan metode mengajar itu sendiri bukanlah suatu hal yang baru 

dalam dunia pendidikan. Pada umumnya guru sudah menerapkan di sekolah. 

Hanya saja, untuk pendidikan jasmani gaya  yang cenderung digunakan adalah 

metode mengajar komando. Terutama di sekolah SMP Negeri 1 Tanah Jawa 

Kabupaten Simalungun, guru pendidikan jasmani lebih cenderung menggunakan 

metode mengajar komando dalam penyampaian materi ajarnya. Sehingga siswa 

merasa bosan dan jenuh ketika harus diperintah untuk melakukan garakan yang 

diinginkan guru tersebut. Sehingga kreativitas siswa dibatasi dengan perintah 

gurunya. Seiring dengan itu, dapat kita timbulkan suatu pertanyaan apakah tidak 

ada metode lain yang bisa digunkan dan diterapkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani selain dari metode mengajar komando? Sebagai 

seorang guru, tentu saja kita harus berupaya mencari jalan keluar untuk menyikapi 

masalah itu agar proses belajar mengajar labih bersifat inovatif. Sebagai calon 

pendidik, penulis perlu melakukan penelitian untuk menemukan sumber baru gaya 

mengajar yang lebih baik untuk digunakan dalam mempelajari keterampilan 

gerak.  

Berangkat dari paparan di atas, sebagai guru pendidikan jasmani, kita harus 

mempersiapkan dan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang 

tidak saja membuat proses pembelajaran terlihat menarik, tetapi juga memberikan 

ruang bagi siswa untuk berkreatifitas dan terlibat langsung secara aktif sepanjang 

proses pembelajaran. Hingga aspek koqnitif, afektif, dan psikomotorik peserta 

didik pun dapat berkembang secara bersamaan.   
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Sejalan dengan penggunaan gaya mengajar sebagai alat bantu pelaksanaan 

mengajar maka metode mengajar juga merupakan salah satu bentuk pendekatan 

yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode mengajar dapat 

diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, dalam hal ini kita bahas pendidikan 

jasmani. Pendidikan jasmani pada hakekatnya adalah belajar gerak, dimana fungsi 

motorik seseorang itu memang disiapkan sedemikian rupa untuk bisa menuju 

kearah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dan berlatih. Di dalam 

kurikulum pendidikan jasmani untuk sekolah lanjutan tingkat pertama, tolak 

peluru telah dimasukkan sebagai salah satu pokok bahasan dalam pembelajan 

pendidikan jasmani.  

Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik pada nomor lempar 

yang diperlombakan di Nasional maupun Internasional. Tolak peluru merupakan 

suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tolakan yang sejauh-jauhnya. 

Peluru yang digunakan terbuat dari besi atau logam yang bentuknya bundar. 

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tolak peluru dilakukan dengan cara menolak 

atau mendorong peluru ke depan atas dengan berat tertentu yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan satu tangan dari bahu tepat di bawah daun telinga kearah sektor 

tolakan, yang dalam hal ini sektor tolakan berada dibelakang si penolak. 

Di sekolah, pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan dengan cara 

pemberian materi dan praktek. Sebelum memberikan praktek, tentunya guru 

memberikan atau menyampaikan pembelajaran dalam bentuk teori (lisan). Hal ini 

dilakukan agar siswa terlebih dahulu mengerti dan memahami pelajaran secara 
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teoritis. Kemudian siswa melakukan praktek yang sebelumnya telah di 

demonstrasikan oleh guru.  

Seperti yang dikemukankan di atas, bahwa tolak peluru merupakan salah 

satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik yang dipelajari di sekolah. 

Demikian juga halnya di SMP Negeri 1 Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, tolak 

peluru merupakan materi pengajaran yang diberikan guru pada siswa. Namun 

dalam pelaksanaannya, materi pelajaran tolak peluru belum dapat dilaksanakan 

sepenuhnya sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan di lapangan dapat dilihat bahwa hasil belajar tolak peluru yang 

ada di SMP Negeri 1 Tanah Jawa masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat 

ketika siswa melakukan gerakan tolak peluru gaya O’Brian, gerakan yang 

dilakukan masih belum sesuai dengan gerakan yang sebenarnya sehingga 

pembelajaran dan hasil tolakan belum maksimal 

Untuk menyikapi masalah di atas diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

memberikan pembelajaran agar siswa dapat melakukan tolak peluru, khususnya 

tolak peluru gaya O’Brian dengan benar dan hasilnya diharapkan akan maksimal. 

Jika selama ini guru pendidikan jasmani menyajikan materi pembelajaran tolak 

peluru gaya O’Brian dengan menggunakan metode mengajar komando, maka 

pada kesempatan ini penulis menyajikan pembelajaran dengan menggunakan 

metode mengajar resiprokal. Metode mengajar resiprokal atau gaya berbalasan 

merupakan pengembangan dari metode latihan, yang ditingkatkan pelaksanaannya 

untuk memperbesar hubungan sosialisasi dengan teman serta mengambil manfaat 

dari hadirnya feed back yang segera. Seperti bisa diduga dari namanya, 
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berbalasan. Maka metode ini melibatkan kehadiran teman untuk memberikan feed 

back atas pelaksanaan tugasnya dan lalu bergantian peran ketika tugas dianggap 

mencukupi. Dengan demikian pada satu kali pembelajaran, selalu ada dua orang 

anak yang berpasangan dengan tugas masing-masing yang berbeda, yang satu 

sebagai pelaku dan yang satunya sebagai pengamat. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada keinginan dari 

penulis untuk mengungkap secara ilmiah dalam bentuk penelitian yang ada 

hubungannya dengan penggunaan metode mengajar. Maka demikian penulis 

tertarik mengadakan penelitian dengan judul : Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Tolak Peluru Gaya O’brian Melalui Penerapan Gaya Mengajar Resiprokal Pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Tanah Jawa Kabupaten Simalungun T.A 

2012/2013 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, 

maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ada antara lain :1. Siswa merasa 

susah melakukan tolak peluru gaya O’Brian, 2. Keterbatasan alat sehingga 

membuat siswa jenuh ketika harus menunggu giliran melakukan gerakan, 3. Siswa 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, 4. Kemauan untuk belajar tolak 

peluru sangat rendah, 5. Kurangnya variasi belajar yang dilakukan guru. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, maka 

perlu dibatasi masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah itu ialah : 

upaya peningkatan hasil belajar tolak peluru gaya O’Brian melalui 

penerapan gaya mengajar resiprokal pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Tanah Jawa kabupaten Simalungun  T.A 2012/2013.  

D. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Bagaimanakah proses metode mengajar resiprokal dapat meningkatkan 

hasil belajar tolak peluru gaya O’Brian pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Tanah Jawa Kabupaten Simalungun  T.A 2012/2013 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah : Untuk peningkatan hasil belajar tolak peluru gaya O’Brian 

melalui penerapan gaya mengajar resiprokal dan upaya mengetahui kesulitan yang 

dialami siswa dan guru dalam menggunakan metode mengajar resiprokal pada 

pokok bahasan tolak peluru gaya O’Brian. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan : 

 

1. Diharapkan menjadi masukan dan informasi bagi guru pendidikan 

jasmani dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

melakukan tolak peluru gaya O’Brian. 

2. Diharapkan menjadi masukan bagi guru pendidikan jasmani mengenai 

penggunaan metode mengajar resiprokal pada pokok bahasan tolak 

peluru gaya O’Brian. 

3. Diharapkan menjadi sumbangan kecil dalam memecahkan dari sekian 

banyak masalah yang dihadapi dalam pelajaran pendidikan jasmani 

pokok bahasan tolak peluru gaya O’Brian. 

4. Diharapakan menjadi masukan bagi pihak guru pendidikan jasmani dan 

pihak sekolah guna memperbaiki model pembelajaran dengan dilakukan 

dalam pokok bahasan tolak peluru gaya O’Brian. 

5. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan terhadap berbagai cabang 

olahraga, khususnya pokok bahasan tolak peluru gaya O’Brian bagi 

mahasiswa FIK UNIMED. 


