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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkan lulusan 

yang berkualitas, mampu beradaftasi dan bersaing secara global serta dapat 

tercapainya tujuan pendidikan, berbagai upayapun terus dilakukan oleh pemerintah. 

Salah satu upaya tersebut adalah dengan membuat perubahan kurikulum sebagai 

upaya penyesuaian terhadap perkembangan zaman, yang merupakan penyempurnaan 

dari kurikulum sebelumnya. Selain itu, kurikulum yang disusun oleh pemerintah 

dapat dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk diterapkan dan 

dilaksanakan. Salah satunya pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dalam 

rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan jasmani sebelumnya. Pendidikan 

jasmani dapat memberikan sumbangan nyata bagi dunia pendidikan yang mempunyai 

tujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, kemampuan menerima dan mengolah informasi, stabilitas 

emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, pengenalan lingkungan bersih 

serta keterampilan gerak melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan. 

(BSNP:2006) 

Dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam kurikulum yang diterapkan di 

tiap satuan pendidikan, menjadikan proses pendidikan yang dilaksanakan belum 

sempurna. Selain hal tersebut, tidak sempurna dalam tercapainya tujuan pendidikan 

diakibatkan pada minimnya sarana penunjang terlaksananya pembelajaran serta 

kurangnya kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, lebih banyak 

melibatkan dan menekankan unsur-unsur fisik dan gerak. Pendidikan jasmani 

merupakan proses kependidikan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan 

penampilan manusia melalui media aktivitas jasmani yang terpilih untuk mencapai 

tujuan pendidikan (Abduljabar, 2010:16). Penulis menyimpulkan berdasarkan 
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pengertian pendidikan jasmani oleh para ahli bahwa pendidikan jasmani adalah 

proses pendidikan dengan memanfaatkan aktivitas fisik, aktivitas bermain, olahraga, 

dan aktivitas gerak lainnya dalam pelaksanaan pembelajarannya, namun tidak semata 

anak bergerak akan tetapi disamping itu juga mencetak individu menjadi lebih 

berkualitas dalam hal fisik, mental serta emosional dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Selanjutnya, berdasarkan tingkat kemampuan gerak, fisik serta kesiapan 

secara psikis anak tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat untuk tercapainya tujuan 

pendidikan jasmani secara utuh dan menyeluruh. Selain itu, keinginan siswa dalam 

mengikuti suatu pembelajaran dapat dikatakan rendah, hal tersebut ditunjukan dengan 

sedikitnya siswa yang berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran.  

Dari pemaparan di atas, peneliti mengindikasikan adanya ketidaksesuaian 

metode pembelajaran yang dibawakan oleh guru sehingga rendahnya keinginan siswa 

dalam mengikuti suatu pembelajaran. Dalam hal ini renang yang merupakan satu 

pelajaran yang terdapat dalam ruang lingkup pendidikan jasmani lebih sering 

memunculkan permasalahan di atas. Pembelajaran renang di sekolah erat kaitannya 

dengan siswa terhadap pemahaman dan penguasaan materi atau mempraktikannya. 

 Pembelajaran olahraga renang sangatlah berbeda dengan pembelajaran 

olahraga lain pada umumnya. Terdapat berbagai tahapan pembelajaran renang yang 

harus dilalui, metode serta model pembelajaran yang harus dimiliki guru dalam 

melaksanakan tugas ajarnya serta faktor-faktor lain yang harus diperhatikan guru 

demi tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Agar tercapai tujuan dari suatu 

pembelajaran, tentunya siswa harus mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Dalam hal ini motivasi menjadi aspek penting yang dapat 

memicu siswa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembelajaran (Juliantine, 

2012:75). Untuk itu, motivasi menjadi hal yang mendasar agar seseorang mempunyai 

keinginan untuk melakukan sesuatu. Untuk memunculkan motivasi dalam diri siswa, 

seorang guru perlu menampilkan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat memicu 
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munculnya keinginan dalam diri siswa untuk selalu ikut dalam proses pembelajaran, 

diantaranya yaitu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi ajarnya. Pada saat ini terdapat banyak model pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru. Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan 

kelemahannya masing-masing, namun hal penting yang harus seroang guru pahami 

adalah kesesuaian penggunaannya terhadap suatu materi serta tujuan utama dari 

pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan pengamatan dan temuan di beberapa lembaga pendidikan tingkat 

sekolah menengah, tidak sedikit guru yang selalu memberikan pengajaran secara 

langsung dalam proses pembelajaran renang dengan maksud agar anak cepat 

menguasai materi pembelajaran. Disini penulis berpendapat bahwa dalam proses 

pembelajaran renang terdapat banyak macam aktivitas pembelajaran renang yang 

dapat diberikan kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung namun tetap 

mengarahkan siswa pada tujun pembelajaran sesungguhnya, namun nyatanya masih 

banyak guru yang kurang memperhatikan hal tersebut. 

Dengan memberikan pengajaran langsung kepada siswa yang belum terbiasa 

dengan lingkungan, bahkan menuntut siswa untuk mampu melakukan suatu tugas 

gerak dengan sempurna, maka menurut penulis hal tersebut hanya akan menimbulkan 

kekhawatiran dan rasa takut dalam diri siswa untuk melaksanakan tugas ajar yang 

diberikan guru sehingga yang terjadi adalah siswa enggan untuk mengikuti 

pembelajaran renang berikutnya. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan adanya 

penyampaian materi pembelajaran salah satunya dengan pendekatan pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan sehingga muncul motivasi dalam diri siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan 

bermain. Karena bermain merupakan kebutuhan alami anak, diharapkan dengan 

pendekatan belajar dalam situasi bermain dapat mendorong siswa selalu terlibat aktif 

dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut senada dengan apa yang 

diungkapkan oleh Wahjoedi (1999:121) dalam http://mari-berkawand.blogspot.com 

http://mari-berkawand.blogspot.com/
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bahwa pendekatan bermain adalah suatu model pembelajaran yang dikemas dalam 

suasana bermain.  

Sesuai dengan karakter pendidikan jasmani, pembelajaran jasmani merupakan 

pembelajaran yang bersifat mendorong aktivitas gerak, kemampuan motorik yang 

halus, mengundang kemampuan berfikir tingkat tinggi, menantang, menyenangkan 

dan berbasis nilai, maka model pendekatan bermain ini dapat dikatakan cocok dengan 

menerapkan suasana bermain dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

sebagaimana pengertian dan makna bermain dalam http://www.scribd.com bahwa 

bermain sendiri dapat merangsang perkembangan sensoris-motorik, perkembangan 

intelektual, perkembangan sosial, perkembangan kreativitas, perkembangan 

kesadaran diri, perkembangan moral dan bermain sebagai terapi. Sehingga dengan 

pembelajaran dengan penerapan bermain diharapkan dalam diri siswa akan timbul 

minat untuk mengikuti seluruh rangkaian dan proses pembelajaran. 

Maka berdasarkan pemaparan dan temuan berkaitan dengan proses 

pembelajaran renang, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

suatu pendekatan pembelajaran terhadap motivasi siswa dengan melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Pendekatan Bermain Terhadap Motivasi Siswa dalam 

Aktivitas Pembelajaran Renang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, dengan demikian 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Seberapa besar pengaruh pendekatan bermain terhadap peningkatan motivasi 

siswa dalam aktivitas pembelajaran renang. 

2. Seberapa besar peningkatan motivasi siswa dalam aktivitas pembelajaran renang 

pada kelompok kontrol 

3. Seberapa besar perbedaan pengaruh pendekatan bermain pada kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol terhadap peningkatan motivasi siswa dalam 

aktivtas pembelajaran renang. 

http://www.scribd.com/doc/73717650/DEFINISI-BERMAIN
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang diajukan adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan bermain terhadap 

peningkatan motivasi siswa dalam aktivitas pembelajaran renang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan motivasi siswa dalam aktivitas 

pembelajaran renang pada kelompok kontrol. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan pengaruh pendekatan bermain pada 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol terhadap peningkatan motivasi 

siswa dalam aktivtas pembelajaran renang. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penelitian dan sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas adalah : 

1. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh model pendekatan 

bermain terhadap motivasi siswa dalam aktivitas pembelajaran renang. 

2. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 2 Subang, dan 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 2 Subang yang tidak 

bisa berenang sebanyak 30 orang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan suatu harapan yang berkaitan dengan hasil 

penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Pada bagian ini diuraikan 

secara lebih lugas sampai seberapa jauh hasil penelitian bermanfaat dalam kegunaan 

praktik serta untuk pengembangan selanjutnya. Dari informasi yang ada, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat secara: 
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1. Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

dunia pendidikan, terutama sumbangan pengetahuan mengenai peningkatan motivasi siswa 

melalui penerapan model pendekatan bermain dalam aktivitas pembelajaran renang. 

2. Secara Praktis 

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk: 

a. Siswa 

1) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran renang. 

2) Memberikan pengalaman belajar terhadap siswa tentang aktivitas 

pembelajaran renang melalui aktivitas bermain. 

b. Guru 

1) Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan model pendekatan bermain. 

2) Sebagai gambaran bagi para pendidik khususnya guru pendidikan jasmani 

tentang pendekatan bermain dalam proses pembelajaran renang. 

3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang 

lebih bervariasi, sehingga materi pelajaran akan lebih menarik. 

c. Sekolah 

Sebagai masukan untuk bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas 

pendidikan jasmani dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 

Subang kelas VIII, khususnya dalam aktivitas pembelajaran renang. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Pendekatan Pembelajaran 

Menurut Sagala (2010:68) mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran 

merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan 

instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. 

2. Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu tenaga atau kekuatan yang muncul 

dalam diri individu, yang mendorong individu itu untuk mencapai tujuan tertentu 
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(Juliantine, 2012:107). Sedangkan menurut Hidayat (2008:52) mengemukakan bahwa 

motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak atau pendorong perilaku 

manusia. Motivasi sebagai faktor psikologis adalah refleksi antara kognisi, 

pengalaman dan kebutuhan. 

3. Bermain 

Bermain merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan kesenangan, 

keriangan, atau kebahagiaan yang didalamnya mengandung unsur gerak seperti 

halnya dalam pendidikan jasmani dan olahraga (Abduljabar, 2010:87). 

4. Renang 

Renang merupakan proses bergerak dari satu titik ke titik yang lain, yang 

dilakukan sambil terapung di air. Renang memiliki beberapa gerakan yang pada 

dasarnya gerakan renang tersebut dikemas dan diklasifikasikan dalam beberapa gaya. 

(Nugraha dkk, 2010:14) 


