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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah kebutuhan yang harus kita miliki karena 

pendidikan itu terencana dalam pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan 

kebiasaan sekelompok orang dari generasi ke generasi selanjutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Saat bayi dilahirkan, pendidikan 

sudah dikenalkan dan pendidikan terus berjalan dan berlangsung seumur 

hidup. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan karena pendidikan 

dapat memberikan pengetahuan ataupun tujuan yang akan kita tempuh dalam 

hidup . Pendidikan bisa ditimbulkan oleh orang lain melalui bimbingannya 

ataupun pendidikan bisa saja didapatkan secara otodidak. Pengalaman bisa 

memberikan kita pendidikan karena dari pengalaman kita bisa merasa, 

mengetahui, ataupun melakukan tindakan yang dianggap pendidikan. 

Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, 

disebutkan bahwa: 

 

“Pendidikan adalah usaha sadar terencana 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 darinya, masyarakat bangsa dan 

negara”. 

 

Pendidikan jasmani adalah salah satu pendidikan dan pelajaran yang 

luas dan kompleks. Pendidikan jasmani mengembangkan aspek fisik, kognitif, 

emosi, mental, sosial, estetika dan moral.  Menurut Juliantine dkk.(2012) 

“pendidikan jasmani merupakan alat pendidikan yang menggunakan aktivitas 

fisik dan olahraga sebagai media untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan”(hlm.6). Kita bisa mengetahui dari penjelasan diatas bahwa 

pendidikan jasmani berbeda dengan pendidikan karena proses 

pembelajarannya aktivitas fisik yang berperan dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 
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Pendidikan jasmani disekolah dapat mengembangkan keterampilan 

masing-masing anak, karena setiap anak memperagakan keterampilan dasar 

dan keterampilan tersebut dapat digunakan suatu hari nanti. Dalam 

melakukan keterampilan-keterampilan dasar, siswa akan mengeluarkan 

ekspresinya untuk belajar dikarenakan siswa akan dituntut untuk terus 

bergerak dan apabila siswa sudah menikmati pembelajarannya, maka akan 

tercapai tujuan pendidikannya. Namun dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani disekolah, tidak semua guru dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan, dikarenakan kurangnya memahami penerapan model 

pembelajaran yang  membuat siswa tidak dapat mengembangkan pengaruh 

positif dalam pendidikan jasmani yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Oleh karena itu, penulis menggunakan model pembelajaran 

Teaching Games For Understanding (TGFU) untuk pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

Model pembelajaran Teaching Games For Understanding (TGFU) 

adalah model pembelajaran yang lebih menekankan pemahaman tentang 

permainan, serta model pembelajaran tersebut menekankan pada pendekatan 

taktik tanpa mempedulikan teknik yang digunakan. Siswa akan mengeluarkan 

kreatifitasnya dalam bermain dan menekankan berbagai variasi dalam 

permainan. Guru menjadi fasilitator namun tidak menjadi dominan dan tidak 

mengajarkan seperti pembelajaran yang berbasis teknik. Model pembelajaran 

Teaching Games For Understanding memuatkan pendekatan pada permainan 

itu sendiri, anak akan fokus pada materi yang disampaikan melalui permaina-

permainan dalam pembelajaran tersebut. Dalam model pembelajaran teaching 

Games For Understanding (TGFU) banyak materi pembelajaran yang dapat 

disampaikan, bukan hanya permainan kelompok namun permainan 

perorangan juga bisa memakai model pembelajaran Teaching Games For 

Understanding (TGFU). 

Menurut Mitchell, dkk (2003:7-8) Teaching Games For 

Understanding (TGFU) memiliki ciri khas dalam pengelolaan permainannya 

yang setiap bentuk permainan memiliki ciri khas dan karateristik tersendiri 

yang tentunya memberikan rasa kesenangan berbeda pada para pemainnya 
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dan yang membedakan permainan dalam 4 kelompok bentuk permainan, 

yaitu: 

1. Targetgames (permainan target), 

2. Net/wallgames (permainan net), 

3. Striking/fieldinggames (permainan pukul, tangkap, lari), 

4. Invasiongames (permainan serangan/invasi). 

   

Sepak takraw ialah permainan olahraga yang menggunakan sebuah 

bola yang terbuat dari rotan dan dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing 

regu beranggotakan sebanyak 3 orang. Sampai saat ini permainan sepak 

takraw belum  menjadi olahraga kegemaran masyarakat, tidak seperti sepak 

bola, bola voli, bulutangkis ataupun olahraga yang lainnya yang sudah 

menjadi kegemaran masyarakat disemua kalangan. Hanya kalangan-kalangan 

tertentu saja yang memaninkan permainan sepak takraw dikarenakan sulitnya 

gerakan ataupun cara bermain dari permainan sepak takraw tersebut. Maka 

dari itu wajar apabila disekolah jarang ditemukan pembelajaran sepak takraw. 

Pembelajaran sepak takraw disekolah sangatlah jarang dilakukan, 

beberapa faktor menjadi penyebab pembelajaran sepak takraw jarang 

dilakukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani salah satunya ialah tidak 

adanya fasilitas di sekolah tersebut. Disekolah siswa masih banyak yang 

belum mengetahui tentang permainan sepak takraw, padahal permainan sepak 

takraw dapat melatih tentang kerjasama, konsentrasi dan dapat meningkatkan 

semangat dan motivasi siswa.  Didalam pembelajaran sepak takraw terdapat 

bentuk-bentuk keterampilan dasar seperti sepak sila, sepak kuda/kura, 

memaha dan heading yang tidak mudah untuk dicapai oleh siswa, 

dikarenakan keterampilan bermain sepak takraw yang terbilang sulit. Maka 

dari itu perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui agar keterampilan bermain 

sepak takraw dapat dikuasai dengan baik. Dalam mengajarkan pembelajaran 

sepak takraw disekolah tidaklah mudah, guru harus mengetahui model 

pembelajaran apa yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran sepak 

takraw. Oleh karena itu, penulis menggunakan model pembelajaran Teaching 

Games For Understanding (TGFU) dalam mengajarkan pembelajaran sepakk 
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takraw, karena dalam model pembelajaran Teaching Games For 

Understanding (TGFU) ini mempunyai karakteristik dan komponen dasar 

yang berkaitan dengan sepak takraw, contohnya adalah Tactical Awareness 

(Kesadaran Taktis). Dalam pembelajaran sepak takraw tentu taktik sangat 

berpengaruh dalam permainan tersebut, karena taktik dapat menguasai 

permainan serta dapat melihat dan memanfaatkan kelemahan lawan. Guru 

harus bisa memberikan taktik yang sesuai kepada siswa agar tercapainya 

tujuan dalam permainan. Disinilah peran Teaching Games For 

Understanding (TGFU) terhadap permainan sepak takraw. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah yang ada yaitu: 

a. Pembelajaran sepak takraw jarang ditemui disekolah. 

b. Model pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani kurang bervariasi. 

c. Kurang diterapkannya model pembelajaran Teaching Games For 

Understanding (TGFU) disekolah. 

 

2. Batasan Masalah Penelitian 

Faktor-faktor yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah : 

a. Penelitian hanya menitik beratkan pada pengaruh model pembelajaran 

b. Variable bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

Teaching Games For Understanding (TGFU) variable terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar sepak takraw 

c. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. 

 

3. Perumusan Masalah Penelitian 

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas,  maka 

rumusan masalah dari penelitian ini : “Apakah terdapat pengaruh model 
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pembelajaran Teaching Games For Understanding (TGFU) terhadap hasil 

belajar sepak takraw ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan masalah penelitian, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran Teaching Games For Understanding (TGFU) terhadap hasil 

belajar sepak takraw. 

 

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu semua pihak, 

terutama kepada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan 

diantaranya : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap dunia pendidikan, terutama  sumbangan 

pengetahuan mengenai pengaruh model pembelajaran Teaching 

Games For Understanding (TGFU) terhadap hasil pembelajaran 

sepak takraw. 

2. Praktis 

Dapat memberikan sumbangan agar guru dapat menerapkan model 

pembelajaran Teaching Games For Understanding (TGFU) dalam 

pembelajaran penjas. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam laporan hasil penelitian ini, akan ditulis dalam lima bab, yaitu 

bab pendahuluan, bab landasan teoritis, bab metode penelitian, bab analisis 

data dan pembahasan, dan bab kesimpulan dan saran. 

Dalam bab pendahuluan, menguraikan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta struktur organisasi penelitian. Bab landasan teoritis 

berisi tentang uraian teori-teori yang mendukung tujuan dilakukannya 
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penelitan, tentang pembelajaran, model pembelajaran, model pembelajaran 

Teaching Games For Understanding (TGFU), dan permainan Sepak Takraw. 

Selanjutnya, dalam  bab metode penelitian menguraikan desain penelitian 

yang digunakan, partisipan yang terlibat, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian yang digunakan, prosedur penelitian, dan analisis data. Lalu pada 

bab analisis data dan pembahasan, menguraikan pengolahan data dan 

pembahasan. Dan adapun bab kesimpulan dan saran, bab ini menguraikan 

kesimpulan dan hasil penelitian, serta saran. 


