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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anak manusia lahir tidak berdaya, tidak dilengkapi insting yang sempurna, 

masa penyesuaian untuk belajar memerlukan waktu yang cukup lama dan 

kemampuannya masih terbatas, oleh karena itu anak manusia perlu bantuan, 

perlu perlindungan dan perawatan. Di sisi lain manusia sebagai masyarakat perlu 

budaya kelompok, perlu warisan sosial budaya, perlu kehidupan beradab, perlu 

pendidikan. Dengan demikian manusia adalah makhluk yang harus/perlu dididik 

dan mendidik, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik, serta 

pendidikan sebagai humanisasi. 

Manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupannya tidak lepas dan 

tidak akan lepas dari pendidikan. Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun 2003, disebutkan bahwa : 

 

pendidikan adalah usaha sadar dan berencana 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. 

 

 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup. “Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan.” ( Mahendra, 2009, hlm. 21). 

Pada dasarnya mata pelajaran pendidikan jasmani yang membedakan dengan 

mata pelajaran yang lain adalah alat yang digunakannya adalah gerak insani, 

manusia yang bergerak secara sadar. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahendra 

(2009, hlm. 24) bahwa “ pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat 
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gerak atau permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, 

permainan, atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk 

mendidik.”  

Materi pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan melalui 

kurikulum pembelajaran di sekolah harus diikuti oleh peserta didik. Menurut 

Departemen Pendidikan Nasional (2003, hlm. 10) menjelaskan bahwa : 

  

Ruang lingkup materi mata pelajaran pendidikan jasmani antara lain adalah 

mata pelajaran permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, uji 

diri/senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas 

(outdoor education).  

 

Materi mata pelajaran permainan dan olahraga adalah permainan bola kecil 

dan permainan bola besar, salah satunya permainan bola besar terdiri dari 

permainan bolabasket, permainan bolabasket merupakan permainan beregu yang 

bertujuan mencetak angka sebanyak-banyaknya kedalam keranjang lawan, hal 

ini dijelaskan dalam buku FIBA  (2010, hlm. 1) yaitu : “Bola basket dimainkan 

oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari lima pemain. Tujuan dari masing-

masing tim adalah untuk mencetak angka ke keranjang lawan dan berusaha 

mencegah tim lawan mencetak angka.” 

Dalam permainan bolabasket ada beberapa teknik dasar yang perlu dikuasai. 

Hal itu dikarenakan teknik dasar bolabasket adalah hal utama yang diperlukan 

dalam bermain bolabasket. Seseorang dikatakan terampil dalam bermain 

bolabasket, apabila ia dapat menguasai teknik–teknik dasar bola basket dengan 

baik. Menurut Sucipto, dkk (2010, hlm.106) bahwa, “ ada 4 teknik dasar dalam 

permainan bola basket, yaitu penguasaan bola (ball handling), mengoper dan 

menangkap bola (passing & catching), memantulkan bola ke lantai (dribbling), 

dan tembakan (shooting).” 

Semua teknik dasar tersebut harus dikuasai dengan baik. Salah satu teknik 

dasar yang harus dikuasai adalah teknik dasar menembak. Teknik dasar Shooting 

(menembak) merupakan suatu teknik yang sangat penting di dalam olahraga 
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bolabasket, karena dalam permainan bola basket, teknik dasar shooting diperlukan 

pada pertandingan untuk mencetak angka.  

Ambler, Vic (2008, hlm. 11) dalam buku aslinya “The basics for coach and 

player” menjelaskan juga tentang menembak sebagai berikut : “Gerakan 

menembak ini bukan hanya sekedar asal melemparkan bola saja, tetapi juga 

meliputi gerakan mengarahkan dan mengusahakan agar bola tetap jatuh tepat 

disasaran.” 

Saat melakukan tembakan seorang pemain dalam usaha memasukkan bola ke 

keranjang lawan diperkenakan melakukan berbagai cara menembak, sesuai 

dengan kemahiran dan tentu saja sesuai dengan situasi permainan. Sucipto, dkk 

(2010, hlm. 116) menyebutkan ada beberapa cara melakukan shooting antara lain: 

  

1. Standing Shoot 

2. Jump Shoot 

3. Lay-up Shoot 

4. Hook Shoot 

5. Bola diarahkan langsung ke ring atau dapat dipantulkan terlebih dahulu ke 

papan pantul 

 

Dengan beberapa cara yang telah disebutkan dalam kutipan tersebut, siswa 

dapat melakukan shooting dengan cara apapun untuk mencetak skor.  

Bloom (dalam Susilana, R, 2006, hlm. 102) mengemukakan tiga ranah hasil 

belajar yaitu “kognitif, afektif, dan psikomotor.” Dalam aspek psikomotor, guru 

berperan penting untuk menilai performa siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Tujuan dari proses pembelajaran adalah terjadinya perubahan kearah positif dalam 

bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam permainan bolabasket tujuan 

yang akan dicapai dalam bidang keterampilan adalah terbentuknya kemampuan 

siswa dalam teknik dasar shooting atau keterampilan –keterampilan lainnya dalam 

bolabasket. Untuk mencapai pembentukan keterampilan tersebut, maka umpan 

balik dapat disampaikan kepada siswa dan guru memberi informasi tentang hasil 

belajar yang telah dikakukan oleh siswa. 

Satu hal penting yang turut menentukan keberhasilan siswa yang menjadi 

siswa lebih aktif dalam melakukan suatu penguasaan keterampilan yaitu koreksi 
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atau umpan balik. Umpan balik ini sangat penting dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran, karena setiap kesalahan gerak yang terjadi akan terkontrol untuk 

selanjutnya diperbaiki. 

Umpan balik merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan 

keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Menurut Hidayat (2010, hlm.36) 

bahwa :  

 

Umpan balik adalah informasi yang diterima oleh siswa sebagai hasil dari 

proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

penampilannya. Melalui umpan balik siswa dapat mengetahui secara pasti 

bagaimana pandangan gurunya tentang apa yang dilakukannya: apakah 

gerakan yang dipelajarinya sudah benar, perlu perbaikan, atau bagaimana 

memperbaikinya.  

 

 

Umpan balik yang dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan 

terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan, baik secara langsung (seketika) maupun tidak langsung (terminal), 

seperti yang dijelaskan Lutan (dalam Mudjihartono, 2000, hlm. 7) bahwa : 

 

Terdapat dua bentuk umpan balik, yaitu : (1) Umpan balik seketika, yaitu 

disampaikan selama satu satuan gerakan berlangsung, (2) Umpan balik 

terminal, yaitu disampaikan setelah satu satuan gerakan selesai. Dari kedua 

umpan balik tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan pada saat 

melaksanakan kegiatan pembentukan keterampilan. 

 

Maka dari latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti sejauh 

mana tingkat keberhasilan kedua umpan balik tersebut, dengan mengambil judul 

perbandingan penyampaian umpan balik seketika dan terminal terhadap hasil 

belajar shooting pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket di SMAN 

9 Bandung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang terkait 

dengan pembelajaran shooting dapat di identifikasikan sebagai berikut : 

1. Guru berperan penting dalam mengevaluasi aspek psikomotor siswa. 
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2. Pentingnya umpan balik yang dilakukan dalam proses belajar. 

   

C. Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

peneliti dapat merumusk an masalah yang berkenaan dengan penelitian ini : 

1. Apakah penyampaian umpan balik seketika berpengaruh terhadap hasil 

belajar shooting pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di 

SMAN 9 Bandung? 

2. Apakah penyampaian umpan balik terminal berpengaruh terhadap hasil 

belajar shooting pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di 

SMAN 9 Bandung? 

3. Manakah yang memberikan pengaruh lebih signifikan antara penyampaian 

umpan balik secara seketika dan terminal terhadap hasil keterampilan bank 

shoot pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMAN 9 

Bandung ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui apakah penyampaian umpan balik seketika berpengaruh 

terhadap hasil belajar shooting pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket di SMAN 9 Bandung. 

2. Untuk mengetahui apakah penyampaian umpan balik terminal berpengaruh 

terhadap hasil belajar shooting pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket di SMAN 9 Bandung. 

3. Untuk mengetahui m  ana  yang lebih berpengaruh secara signifikan dari 

kedua umpan balik tersebut terhadap hasil belajar shooting pada siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMAN 9 Bandung. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan sebuah 

penelitian, mengadakan pengukuran, analisis, sistensis, membandingkan, mencari 

hubungan, dan menafsirkan hal-hal yang bersifat belum jelas. Dalam suatu 

penelitian diperlukan metode. Metode adalah cara atau jalan yang di tempuh 

unutk mencapai tujuan.  

Tujan penelitian adalah mengungkapkan, menggambarkan, dan 

menyimpulkan hasil pemecahan masalah melalui cara yang sesuai dengan 

prosedur penelitian. Sugiyono (2010, hlm. 6) menjelaskan bahwa : 

 

Metode Penelitian Pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pendidikan. 

 

Mengenai bentuk dan jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam 

sebuah penelitian biasanya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

sebuah penelitian yang sedang dilakukan tersebut. Disamping itu, penggunaan 

metode penelitian tergantung kepada permasalahan yang akan dibahas, dengan 

kata lain penggunaan metode harus dilihat dari efektifitasnya, efisiensinya dan 

relevansi metode tersebut. Suatu metode dikatakan efektif apabila selama 

pelaksanaan dapat terlihat adanya perubahan positif menuju tujuan yang 

diharapkan. Terdapat beberapa metode yang sering digunakan untuk memecahkan 

permasalahan, seperti metode historis, metode deskriptif, metode eksperimen. Dan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

yang berarti bagi semua pihak terutama kepada mereka yang berkecimpung 

dalam dunia pendidikan, diantaranya: 
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 Bagi para peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, bahan 

kajian, serta sumbangan pemikiran dalam upaya penyempurnaan dan 

perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar shooting pada 

pembelajaran bola basket. 

 Bagi guru sebagai sumber informasi keilmuan dalam menjalankan profesinya. 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi umpan balik bagi guru 

dalam menyusun bahan pembelajaran yang lebih variatif dan diharapkan 

dapat bermanfaat untuk menyempurnakan pelaksanaan pengajaran penjas di 

sekolah. 

 Bagi siswa. Siswa diharapkan memperoleh pengalaman dan pengetahuan 

yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman siswa dalam meningkatkan kualitas hasil belajar shooting pada 

pembelajaran bola basket. 

 Bagi Sekolah. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dalam rangka perbaikan pembelajaran 

pada sekolah tersebut  khususnya dan sekolah lain pada umumnya. 

 

G. Struktur Organisasi  

Bab 1 Pendahuluan yang berisikan : Latar belakang, Identifikasi Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Struktur Organisasi. 

Bab II Kajian Teoritis yang berisikan : Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, 

Hipotesis Penelitian. 

Bab III Metode Penelitian yang berisikan : Lokasi dan subjek penelitian, 

Desain penelitian, Metode penelitian, Definisi operasional, Instrumen 

penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisis data.  

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan yang berisikan : Pengolahan atau 

Analisis data, Pembahasan atau Analisis Temuan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran yang berisikan : Kesimpulan, Saran.  

 


