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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Dalam 

melaksanakan berbagai fungsi kehidupan tidak terlepas dan tidak akan lepas dari 

pendidikan, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia baik individu ataupun kelompok,baik jasmani, rohani, spiritual, 

material maupun kematangan berpikir. Pendidikan diberikan sebagai upaya 

memanusiakan manusia. Sesuai dengan pendapat Tatang (2010, hlm. 20)  yang 

dikutip dari (Fuad Hasan, 1973) menyebutkan : „to be a man to be come a man  

yang artinya ada sebagian manusia adalah menjadi manusia‟.   

Pendidikan dilihat dari sudut pandang tertentu akan berbeda pengertiannya 

akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu meningkatkan sumber daya 

manusia. Menurut Dede dan Pupun (2010, hlm. 26) yang dikutip dari Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional N0.20 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, ahlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara . 

Sedangkan menurut Dede dan Pupun (2010, hlm. 26) yang dikutip dari Soegarda 

(1982, hlm. 257) menjelaskan bahwa : 

Pendidikan dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas pendidikan 

pendidikan meliputi semua perbuatan dan usulan dari generasi tua untuk 
mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta 

keterampilannya (orang yang menanamkan ini juga “mengalihkan” 
kebudayaan atau culturoverdracht ) kepada generasi muda sebagai usaha 
menyiapkan agar dapat memenuhi hidupnya baik jasmaniah ataupun 

rohaniah. Dalam arti sempit pendidikan sama halnya dengan pengajaran, 
walaupun demikian di dalam proses pendidikan akan tercakup pula 

pengajaran sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan. 
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Penulis menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki peranan sangat penting 

dalam meningkatkan sumber daya manusia, yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, 

sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi 

berbagai kebutuhansecara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, 

berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut tidak terlepas dari peranan 

pemerintah, guru, anggota masyarakat dan orang tua, Dalam mempersiapkan 

segala perubahan-perubahan perilaku dan keterampilan yang baik yang 

bermanfaat bagi dirinya, nusa, bangsa serta negaranya sendiri. Guru memiliki 

peran untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikannya yang telah disesuaikan 

dengan perkembangan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran dan menguasai 

keterampilan yang dilakukannya. Begitupun peran pemerintah, pendidikan 

berperan sebagai jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial 

serta melahirkan nilai-nilai dan sikap yang baik untuk menerima perubahan, 

perubahan ini diharapkan dapat  meningkatkan kesejahteraan hidupnya di 

lingkungan masyarakat agar masyarakat  mengetahui betapa pentingnya 

pendidikan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Akan tetapi peran orang tua 

terhadap pendidikan anak merupakan orang pertama yang mempunyai peranan 

sangat penting dalam membina pendidikan anak. Anak cebderung lebih lama 

beraktifitas dan berinteraksi di Rumah dibandingkan dengan di Sekolah. Berkaitan 

dengan  peran orang tua, orang tua  tharus memperhatikan perkembangan anak 

dengan baik dan memberikan dukungan dan pengarahan pendidikan. Sehingga 

kepribadian anak tersebut dapat tumbuh berkembang dan memiliki motivasi 

belajar yang tinggi dalam pendidikan. 

Salah satu upaya mencitpatakan pendidikan yang baik adalah dengan 

pendidikan jasmani, karena pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan 

pemahaman semata, tetapi sikap dan motoriknya juga di kembangkan dalam 

pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek 
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kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani. 

Pendidikan jasmani tidak kalah penting dari pelajaran lainnya seperti matematika, 

bahasa, ipa, ips dan lain-lain, karena pendidikan jasmani merupakan wahana 

pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari hal-hal 

yang penting. 

Pendidikan jasmani wajib diikuti oleh semua siswa mulai dari tingkat Taman 

Kanak-Kanak sampai tingkat Sekolah Menengah Umum. Sesuai dengan 

kurikulum 2004 standar kompetensi mata pelajaran pendidikan jasmani 

(Depdiknas, 2003, hlm. 5) yang menyatakan bahwa : 

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran 
jasmani, keterampilan berpikir, stabilitas emosional, keterampilan sosial, 
penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani . 

Pendidikan jasmani menurut Melograno (1996) dan AAHPERD dalam Sepriadi 

(2014, hlm. 1) yaitu : 

Suatu proses pendidikan jasmani yang unik dan paling sempurna disbanding 
studi lainnya, karena melalui pendidikan jasmani seorang guru dapat 

mengembangkan kemampuan setiap peserta didik tidak hanya pada aspek 
fisik dan psikomotor semata, tetapi dapat dikembangkan pula aspek kognitif, 

afektif, dan social secara bersama sama. 

Mengenai pendidikan jasmani, mahendra (2009, hlm. 21) menyatakan bahwa 

: “Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jamani, 

permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. “ 

Sedangkan Abduljabar (2011,hlm. 80) yang dikutip dari Jesse Feiring Williams 

(1999; dalam Freeman, 2001), pendidikan jasmani adalah „sejumlah aktivitas 

jasmani manusiawi yang terpilih dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan‟. Pengertian ini didukung oleh adanya pemahaman  bahwa : 
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Manakala pikiran (mental) dan tubuh disebut sebagai dua unsur terpisah,  

pendidikan jasmani menekankan pendidikan fiskal, melalui pemahaman sisi 
kealamiahan fitrah manusia ketika sisi keutuhan individu adalah suatu fakta 
yang tidak dapat dipungkiri, pendidikan jasmani diartikan  sebagai 

pendidikan melalui fiskal. Pemahaman ini menunjukan bahwa pendidikan 
jasmani juga terkait degan respon emosional, hubungan personal, perilaku 

kelompok, pembelajaran mental, intelektual, emosional, dan estetika. (Modul 
Pedagogi Olahraga, 2011, hlm. 80). 

Abduljabar (2011, hlm. 81) mendefinisikan pendidikan jasmani sebagai 

pendidikan fisikal yang dikutip dari Rink (1985) menjelaskan bahwa : 

Konstribusi unik pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum 
adalah perkembangan pertumbuhan tubuh yang menyeluruh melalui aktivitas 
jasmani. Ketika aktivitas jasmani ini dipandu oleh para guru yang kompeten, 

maka hasil berupa perkembangan utuh insani menyertai perkembangan 
fisiknya. Hal ini hanya dapat dicapai ketika aktivitas jasmani menjadi budaya 

dan kebiasaan jasmani atau pelatihan jasmani. 

Abduljabar (2011, hlm. 82) yang dikutip dari James A. Baley dan David A.Field 

(2001, dalam Freeman) menekankan bahwa pendidikan fisikal yang dimaksud 

adalah aktivitas jasmani yang membutuhkan upaya yang sunguh-sunguh. Lebih 

lanjut kedua ahli ini menyebutkan bahwa : „pendidikan jasmani adalah suatu 

proses terjadinya adaptasi dan pembelajaran secara organic, neuromuscular, 

intelektual, social, kultural, emosional, dan estetika yang dihasilkan dari proses 

pemilihan berbagai aktivitas jasmani‟. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani 

merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam dunia pendidikan. 

Karena pendidikan jasmani mengusung berbagai aspek yang sangat komplit yaitu 

aspek kognitif, apektif dan psikomotor sebagai satu kesatuan pendidikan umum 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan jasmani mencangkup tiga ranah pendidikan yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotor. Ranah kognitif meliputi kemampuan berfikir, kemampuan 

memahami konsep gerak, arti sehat dan menyadari gerak. Ranah afektif meliputi 

sikap, konsep diri, memperoleh kepercayaan diri, menghargai diri sendiri dan 
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orang lain. Sedangkan ranah psikomotor meliputi pertumbuhan biologik, 

keterampilan gerak, dan peningkatan kemampuan fisik dan motorik. Menurut 

Adang Suherman, (2000, hlm. 23) menjelaskan bahwa tujuan : 

Tujuan umum dari pendidikan jasmani diklasifikasikan menjadi empat 
kelompok yaitu: (1) perkembangan fisik, (2) perkembangan gerak, (3) 

perkembangan mental dan, (4) perkembangan sosial”. Melalui pendidikan 
jasmani diharapkan dapat merangsang perkembangan dan pertumbuhan 

jasmani siswa, merangsang perkembangan sikap, mental, sosial, emosi yang 
seimbang serta keterampilan gerak siswa. 

Sedangkan menurut (Dauer and Pangrazy, 1992) tujuan pendidikan jasmani dalam 

Mahendra (2007, hlm. 21) bahwa : „1) Meningkatkan kebugaran jasmani dan 

kesehatan siswa, 2) meningkatkan terkuasainya keterampilan fisik yang kaya, 

serta 3) meningkatkan pengertian siswa dalam prinsip-prinsip gerak serta 

bagaimana menerapkannya dalam praktek „. 

Sementara hasil lain yang secara tidak langsung  dapat diperoleh melalui 

pendidikan jasmani adalah anak didik akan belajar untuk memahami apa yang 

sebenarnya dapat dilakukan oleh tubuhnya dan sebagaimana mengatur gerak 

tubuhnya secara efektif agar dapat mengatasi dan menyiasati lingkungan dan 

tantangan alam yang ada disekitar (Dauer dan pangrazi 1989, hlm. 3) dalam Lutan 

(2003, hlm. 56). 

Dari beberapa pendapat di Atas telah jelas disebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan 

sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan 

olahraga. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat 

langsung dalam kegiatan belajar mengajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan 

berolahraga yang dilakukan secara teratur, terarah dan terencana sesuai dengan 

didaktik dan metodik materi yang akan diberikan. Oleh kerena itu, pendidikan 

jasmani haruslah menjadi suatu pelajaran yang memberikan perhatian yang cukup 
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dan seimbang terhadap ketiga aspek tersebut, yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Pendidikan jasmani memiliki ciri bermain dan olahraga. Kegiatan bermain 

dan olahraga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani  

yang mengandung menggandung aktivitas fisik sekaligus aktivitas pendidikan.. 

Bermain, olahraga dan pendidikan jasmani mengandung unsur "gerak insani". 

Ketiganya dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan-kepentingan. Kegiatan 

bermain dapat dijadikan sebagai salah satu alat hiburan untuk merelaksasikan 

berbagai kejenuhan dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan kegiatan olahraga 

dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam mengukir prestasi dan prestise 

seseorang tanpa ada dampak,ciri-ciri dan tujuan pendidikan. Sedangkan, ada pula 

beberapa ahli kependidikan jasmani belum menerapkan olahraga sebagai ciri 

kehidupannya. Dalam kenyataannya pelaksanaan pendidikan berkarakter belum 

terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuannya, terlihat dari adanya 

kesenjangan-kesenjangan sosial yang dilakukan oleh para pelajar kita. Oleh 

karena itu, guru dalam melaksanakan tujuan olahraga yang bersifat Fun harus 

benar benar diterapkan di sekolah agar karakter siswa dapat tereksplore di dalam 

olahraga itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa menyebut bahwa olahraga mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan sehari siswa di masyarakat.  

Mengenai tujuan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar dalam memberikan 

pembelajaran penjas, guru ditekankan memberikan pengalaman bentuk gerak 

dalam bentuk gerak dasar dalam upaya mengembangkan keterampilan gerak. 

Menurut Sukintaka (1992, hlm. 11) gerak dasar dibagi tiga bentuk gerakan yaitu : 

1. Lokomotor: jalan, lari, loncat, lompat dn jengket. Gerak kombinasi: 
bercongklang (“gallop”) meluncur, menggeser ke kanan atau ke kiri, 

memanjat dan berguling. 
2. Nir lokomotor: mengulur, menekuk, mengayun, bergoyang, berbelok, 

berputar, meliuk, mendorong, mengangkat dan mendarat. 
3. Manipulatif: mendorong, memukul, memantul, melempar, menyepak serta 

mengguling, menerima, menangkap dan menghentikan. 



7 
 

Asep Nugraha Ansori, 2015 
UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN PERMAINAN SOCCER LIKE GAMES  MELALUI 
PENGEMBANGAN GERAK MANIPULATIF 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V di SDN Gegerkalong Girang 1-2 Kota 
Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

Berkaitan dengan gerak dasar manipulatif, menurut Ria Lumintuarso (2011) 

yang dikutip dari Malia (2004, hlm. 196) menyebutkan bahwa: „Gerak manipulatif 

adalah gerak dimana objeknya bergerak, seperti dalam lempar, tangkap, 

menggiring, menendang, memukul, dan variasi dari gerak tersebut‟. 

Sedangkan menurut Mahendra dan Yudha (2006, hlm. 22) mengemukakan : 

Keterampilan manipulatif adalah kemampuan individu melakukan aktivitas 

dengan merekayasa obyek. Keterampilan ini diperlukan ketika individu 
tengah menguasai macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih 
banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga 

dapat digunakan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gerak dasar 

manipulatif merupakan gerak mengendalikan dan merekayasa obyek yang 

bergerak yang melibatkan anggota tubuh tangan dan kaki serta bagian tubuh 

lainnya. Disebut manipulatif, karena pada keterampilan ini, anak-anak harus 

berhubungan dengan benda di luar dirinya yang harus dimanipulasi sedemikian 

rupa sehingga terbentuk satu keterampilan. Keterampilan-keterampilan tersebut 

bisa melempar, menendang, menangkap, menyetop bola, memukul dengan raket, 

memukul dengan pemukul softball, dan sebagainya. 

Pentingnya peranan pendidikan jasmani dalam meningkatkan keterampilan 

gerak siswa di sekolah maka harus diajarkan secara baik dan benar. Salah satu 

materi pendidikan jasmani untuk siswa Sekolah Dasar yaitu permainan. Macam 

cabang olahraga yang diajarkan siswa Sekolah Dasar di antaranya permainan 

sepakbola. Permainan sepakbola merupakan salah satu materi pembelajaran yang 

sangat digemari oleh siswa di Sekolah dasar. Permainan sepakbola memiliki 

beberapa unsur yang terkandung didalamnya salah satunya unsur kerjasama. 

Seorang pemain sepakbola berusaha bahu membahu berkerjasama dalam menjaga 

gawangnya dari serangan lawan dan mencetak goal untuk memenangkan 

permainan. Salah satu bentuk modifikasi dari permianan sepakbola yaitu aktivitas 

soccer like games. Menurut Bahagia (2010, hlm. 58) menjelaskan: 
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Soccer like game adalah permainan-permainan yang menyerupai permainan 

sepakbola. Menyerupai artinya cara memainkan serta gerak yang dilakukan 
sama seperti pada gerak permainan sepakbola, perbedaannya hanya terletak 
pada pendekatan permainan serta bentuk-bentuk pembelajaran, serta aturan, 

dan perlengkapan yang dapat dimodifikasi seluas-luasnya demi keterlibatan 
peserta didik dalam pembelajaran. 

Di tingkat Sekolah Dasar guru tidak memberikan keterampilan dalam 

permainan sepakbola, melainkan meningkatkan dan mengembangkan gerak dasar 

sepakbola, seperti stoping, dribbling, passing dan shooting . Berdasarkan 

pengalaman mengajar penjas  di SDN Gegerkalong Girang 1-2 kelas V dalam 

pembelajaran sepakbola siswa kurang memahami tentang keterampilan soccer like 

games karena kurangnya variasi gerak dan  terlalu sulitnya level gerak yang 

diberikan guru dalam pembelajaran sepakbola. Kurangnya kemampuan siswa 

dalam  menggiring bola (dribbling)/ menguasai objek ( bola) pada pembelajaran 

sepakbola, mengoper bola (passing) dan menghentikan bola (stopping).Siswa 

cenderung banyak kehilangan bola dalam melakukan operan (passing) dan sulit 

menguasai bola dalam  menggiring bola (dribbling) dan pembelajaran yang 

diberikan guru cenderung monoton .Maka melihat permasalahan tersebut 

mendorong peneliti untuk memecahkan masalah pembelajaran dengan melalui 

pengembangan gerak manipulatif, karena dengan melalui pengembangan gerak 

manipulatif, keterampilan siswa dalam aktivitas soccer like games akan 

meningkat. Aktivitas soccer like games  ini aktivitas pemelajaran yang dapat 

dimodifikasi, baik peraturan bermain, alat atau bola yang digunakan, lapangan, 

cara membuat point, cara memulai permainan, jenis permainan, gawang yang 

berbeda, jumlah pemain serta adanya seorang joker dalam permainan dengan 

tujuan agar siswa lebih memahami tentang keterampilan soccer like games.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Permainan Soccer Like Games Melalui Pengembangan Gerak Manipulatif ”. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa 

kelas V di SD Negeri Gegerkalong Girang 1-2 Kota Bandung.     
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B. Identifikasi Masalah  

Pembelajaran sepakbola merupakan salah satu wahana untuk meningkan 

keterampilan gerak dan kebugaran siswa. Pembelajaran sepakbola terdiri dari 

gerak passing, stoping, dribbling, heading, tackling dan juga shooting. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah-

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Siswa kurang memahami tugas gerak yang diberikan oleh guru dalam 

melakukan keterampilan permainan soccer like games. 

2. Dalam proses pembelajaran penjas pendekatan yang dilakukan oleh guru 

masih monoton. 

3. Kurangnya variasi gerak dasar manipulatif yang diberikan guru. 

4. Terlalu sulit level gerak dalam pembelajaran sepakbola. 

5. Siswa cenderung banyak kehilangan bola dalam melakukan operan (passing) , 

sulit menguasai bola dalam  menggiring bola (dribbling) dan menghentikan 

bola (stopping). 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang penulis 

tuangkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelittan sebagai berikut : 

“Apakah pengembangan gerak manipulatif dapat meningkatkan keterampilan 

permainan soccer like games siswa kelas V SDN Gegerkalong Girang 1-2 ?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah ingin mengetahui peningkatan keterampilan permainan soccer like 

games siswa ( dribbling passing) melaui pengembangan gerak manipulatif, 

sehingga menarik minat belajar siswa dan  mengefektifkan proses belajar siswa. 

E. Manfaat Penelitian 
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Penulis merasa yakin bahwa masalah di atas penting untuk diteliti terutama 

ditinjau dari segi kegunaanya yang akan berpengaruh pada pengembangan 

pembelajaran keterampilan gerak dasar dribbling, passing, stopping ( mengiring 

mengoper, menghentikan) bola. Maka manfaat penelitian yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis : 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk mengetahui manfaat 

pengembangan gerak manipulatif  dribbling passing stopping ( menggiring, 

mengoper, dan menghentikan ) bola.  

b. Sebagai bahan bacaan bagi pembaca yang meneliti hal-hal yang ada 

relevansinya dengan masalah penelitian ini. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para guru penjas dalam 

menyusun rencana pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran gerak 

manipulatif dribbling passing passing ( menggiring, mengoper dan 

menhentikan ) bola. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam proses pembelajaran untuk 

mengembangkan pembelajaran gerak manipulatif dribbling passing stopping 

(menggiring, mengoper dan mengentikan bola) bola. 

c. Penggunaan pendekatan PTK dapat dipakai sebagai alternatif pemecahan 

masalah pengembangan pembelajaran gerak manipulatif dribbling passing 

stopping (mengiring, mengoper dan menghentikan ) bola. 

F. Batasan Penelitian  

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih spesifik, maka penulisan membatasi 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Penelitian difokuskan pada keterampilan permainan soccer like games 

(dribbling, passing, stopping). 

2. Media yang digunakan melalui aktifitas soccer like games. 
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3. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 

4. Subyek penelitian ini adalah Siswa kelas V SDN Gegerkalong Girang 1-2 

kelas V yang berjumlah 40 siswa. 

5. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  GPAI (Games 

Performance Assisment Instrumen) dalam GPAI ada 7 komponen, namun 

yang di ambil hanya 3 komponen, yaitu: 1) Keputusan yang diambil (Decision 

Marking), 2) Melaksanakan keterampilan (Skill Execution), 3) Memberi 

dukungan ( Support) karena ke 3 komponen yg di ambil lebih sesuai dengan 

aspek yang akan diteliti. 

 

G. Definisi Istilah 

Agar tidak terdapat kesalah pahaman dan menghindari penafsiran yang salah 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan mengenai istilah-istilah 

yang penting. Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian di antaranya : 

1. Upaya, menurut Poerwadarminto (1984 : 1132) yaitu “Usaha (syarat) untuk 

menyampaikan sesuatu maksud”. 

2. Meningkatkan, menurut Poerwadarminto (1984, hlm. 358) artinya proses cara 

atau perbuatan mengembangkan. 

3. Keterampilan Motorik merupakan sebuah proses dimana seseorang 

mengembangkan seperangkat respons kedalam suatu gerak yang terkoordinasi, 

terorganisasi, dan terpadu ( Lutan, 1988 ). 

4. Permainan, menurut Montessori (1950) dalam Sukintaka (1992, hlm. 6) 

menyebutkan „permainan sebagai alat untuk mempelajari fungsi. Rasa senang 

akan terdapat dalam segala macam jenis permainan , akan merupakan 

dorongan yang kuat untuk mempelajari sesuatu „. 

5. Mahendra dan Yudha (2006, hlm. 22) menjelaskan ”Keterampilan manipulatif 

adalah kemampuan individu melakukan aktivitas dengan merekayasa obyek. 

Keterampilan ini diperlukan ketika individu tengah menguasai macam-macam 
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obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, 

tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan”.  

6. Pengembangan merupakan suatu yang dikenai kata kerja kembang. Jadi 

pengembangan menurut Papalia dan Olds (1978) dalam Sukintaka (1992, hlm 

12) mengatakan ‟ …perkembangan merupakan proses perubahan menuju ke- 

arah yang lebih baik‟. 

7. Yoto Bahagia (2010, hlm. 58) menjelaskan “Soccer like game adalah 

permainan-permainan yang menyerupai permainan sepakbola. Menyerupai 

artinya cara memainkan serta gerak yang dilakukan sama seperti pada gerakan 

permainan sepakbola, perbedaannya hanya terletak pada pendekatan permainan 

serta bentuk-bentuk pembelajaran,serta aturan dan perlengkapan yang dapat 

dimodifikasi seluas luasnya demi keterlibatan peserta didik dalam aktivitas 

pembelajaran”. 


