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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

  Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjasorkes) merupakan 

bagian penting dari kurikulum pendidikan nasional. Pelaksanaan pembelajaran 

sebagian besar dilakukan melalui aktivitas fisik dalam upaya mencapai tujuan. 

Disampaikan oleh Saputra, dkk (2008, hlm.40) “Pendidikan jasmani merupakan 

pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas fisik sebagai media utama untuk 

mencapai tujuan”. Penjasorkes merupakan upaya agar dapat mengaktualisasikan 

seluruh potensi aktivitasnya sebagai manusia berupa sikap, tindakan dan karya 

yang diberi bentuk, isi dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai cita-cita 

kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahendra (2009, hlm.3) 

“Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional”. Senada dengan 

pendapat tersebut Suherman (2008, hlm.14) menjelaskan bahwa “Pendidikan 

jasmani didefenisikan sebagai pendidikan dari dan melalui gerak, dan harus 

dilakukan dengan cara – cara yang sesuai dengan arti yang dikandungnya”. Secara 

sederhana Husdarta (2009, hlm.18) juga menjelaskan  bahwa “Pendidikan jasmani 

adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang 

terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan”.   

  Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penjasorkes 

merupakan proses pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani melalui gerak, 

permainan dan kecabangan olahraga sebagai wahana untuk meningkatkan 

kemampuan siswa agar berkembang secara keseluruhan baik kognitif, afektif 

maupun psikomotor. 

  Dalam proses pembelajaran penjasorkes ada empat faktor penting yang 

tidak dapat dipisahkan. Seperti menurut Saputra, dkk. (2007, hlm.10) “Dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan olahraga keempat 

faktor ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu tujuan, materi, dan evaluasi. 
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Keempat aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam 

upaya mencapai tujuan yang diharapkan”.   

Diantara beberapa aspek yang mendukung dalam proses pembelajaran 

penjasorkes yang berhasil adalah perumusan tujuan. Menurut Syaiful dan Aswan 

(2010, hlm.41,42) mengatakan bahwa “Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin 

dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan”. Dengan demikian, guru sebagi 

pengelola dalam proses pembelajaran penjas harus terampil, terutama dalam 

menentukan tujuan pembelajaran tersebut, yang diharapkan bisa mendorong dan 

mengarahkan siswa pada aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan Laurens dan Yudi (2005, hlm.67) yang menyatakan bahwa “Tujuan 

mengajar pada dasarnya adalah mendorong siswa agar belajar dan dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan”. Untuk lebih jelas kedudukan tujuan dalam Proses 

Belajar Mengajar dapat digambarkan sebagai berikut:          

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas bahwa dalam PBM, materi, tujuan, metode dan 

evaluasi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung. 

Kedudukan tujuan merupakan bagian penting yaitu sebagai pedoman dan arah 

pembelajaran serta pendorong pada terlaksananya proses belajar mengajar 

Materi Pelajaran 

Tujuan Aktivitas belajar 

Evaluasi 

PBM 

Gambar 1.1 

Kedudukan Tujuan dalam PBM (Laurens dan Yudi, 2005, hlm. 68) 
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penjasorkes.  Pentingnya kedudukan tujuan dalam proses pembelajaran 

penjasorkes yaitu untuk menentukan materi yang akan dilaksanakan oleh peserta 

didik agar pelaksanaan proses pembelajaran terarah dan teratur serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang 

dimilikinya.  

Tujuan pembelajaran penjasorkes yang dirumuskan guru dalam proses 

belajar mengajar harus mengacu pada tujuan kurikulum, seperti memahami 

berbagai macam olahraga permainan dan penerapan teknik dasar dalam bermain, 

setiap kali mengajar guru diharapkan dapat merumuskan tujuan pembelajaran 

secara spesifik dalam bentuk prilaku yang diamati, menggambarkan secara jelas 

isi tugas yang diberikan, serta dapat diukur dan dievaluasi tingkat 

keberhasilannya. Dalam hal ini, guru penjasorkes harus berusaha mendorong dan 

mengarahkan siswa agar aktif belajar, walaupun pada dasarnya aktivitas yang 

lebih menonjol ada pada siswa. Menurut Mahendra (2009, hlm.23) menjelaskan 

bahwa “Hal terpenting untuk disadari oleh guru penjas adalah bahwa ia harus 

menganggap dirinya sendiri sebagai pendidik, bukan hanya sebagai pelatih atau 

pengatur kegiatan”. Ada tiga aspek yang menjadi bahan penilaian yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Bloom & Krathwohl dalam Sidik 

(2012) menyatakan bahwa: 

 

Aspek kognitif meliputi fungsi intelektual, seperti pemahaman, 

pengetahuan dan keterampilan berfikir. Aspek afektif menyangkut 

perasaan, moral, dan emosi. Dan aspek psikomotor menyangkut jasmani, 

keterampilan motorik, yang mengintegrasikan secara harmonis sistem 

syaraf dan otot-otot. (hlm.2) 

 

 

Ketiga aspek tersebut diharapkan bisa tercapai oleh siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes. Namun dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk 

pencapaian tujuan yang mencakup tiga aspek tersebut. Guru harus memahami dan 

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa untuk menyesuaikan 

pembelajaran penjasorkes dengan pendekatan yang membuat siswa tidak jenuh 

dan tetap membangkitkan semangat siswa yang ditandai keseriusan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran penjasorkes. Karakter siswa merupakan hasil dari suatu 

pendidikan secara umum baik informal yang berlangsung di keluarga dengan 

bentuk pembiasaan hal-hal yang baik, etika, dan budaya, pendidikan nonformal 

yang berlangsung di masyarakat dengan bentuk pelatihan-pelatihan, kursus, kerja 

social, maupun pendidikan formal yang berlangsung di sekolah-sekolah.  

Berdasarkan hal tersebut, melalui aktivitas jasmani anak akan memperoleh 

berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, 

emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dsb. Aktivitas jasmani untuk 

penjasorkes ini dapat melalui olahraga atau non olahraga. Secara lengkap ruang 

lingkup mata pelajaran penjasorkes di sekolah (BSNP. 2006, hlm.177) meliputi: 

Permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas 

ritmik, aktivitas air, pendidikan luar kelas, dan kesehatan. Dengan demikian, 

materi permainan merupakan bagian dari ruang lingkup penjasorkes yang dapat 

digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui aktivitas permainan 

diharapkan mampu membawa anak ke arah perubahan yang positif baik dalam 

aspek fisik, psikis, maupun sosial.  

Olahraga permainan pada abad sekarang sangat beragam dan terus 

berkembang sesuai dengan zamannya. Salah satu olahraga yang mulai 

berkembang di Indonesia yaitu permainan hoki. Cabang olahraga hoki belum 

begitu digemari dan diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tidak 

terlepas dari karakteristik permainan hoki itu sendiri yang sulit untuk dilakukan 

kapan dan dimanapun masyarakat berada. 

Permainan hoki adalah salah satu cabang olahraga kompetitif dan dinamis 

yang menuntut pemainnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain melalui 

penerapan suatu strategi permainan. Dalam pergerakannya, setiap pemain harus 

menguasai teknik bermain, baik teknik dasar maupun teknik lanjutan. Olahraga ini 

dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk 

memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok 

beranggotakan sebelas pemain, masing-masing pemain harus menggunakan 

sebuah stick untuk memainkan bola. Selain itu Clarke dalam Marianti (2008, 

hlm.1) menjelaskan bahwa: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gawang
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“Hockey is a skillful game requiring the ability to master a ball with a 

stick. Physical strength, particulary in the forearms and wrists play a part 

;speed of movement over short distances, fitness and stamina are all 

contributory factors to success”.Yang artinya: “ Hoki adalah olahraga yang 

memerlukan keterampilan penuh dalam mengelola bola dan stik. Fisik yang 

kuat, terutama pada kedua lengan dan pergelangan tangan, dan bagian lainnya 

seperti ; kecepatan berpindah dalam jarak pendek, kebugaran dan stamina 

yang menentukan salah satu faktor keberhasilan”.   

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa permainan hoki adalah salah satu cabang 

olahraga kompetitif dan dinamis yang menuntut pemainnya menguasai 

keterampilan penuh dalam mengelola bola dan stik, fisik yang kuat, kecepatan 

berpindah dalam jarak pendek, kebugaran, dan stamina yang kuat serta didukung 

dengan proses kerjasama yang baik antar pemain didalam team. Hal ini selaras 

dengan pendapat Supriyatna (2008, hlm.16) beberapa keterampilan dalam 

permainan hoki adalah: “1. Push and stop, 2. Dribbling, 3. Tackling, 4. The jab, 5. 

the flick, 6. The scoop”. Seluruh keterampilan teknik tersebut harus dikuasai 

secara benar melalui proses pelatihan yang sistematis.  

Selain beberapa teknik dasar yang harus dikuasai, permainan hoki sangat 

berperan penting dalam manumbuhkan sikap kerjasama siswa. Permainan hoki 

merupakan permainan kerjasama tim dengan tujuan untuk mendapatkan poin yang 

sebanyak – banyaknya. Artinya, melalui permainan hoki sikap kerjasama siswa 

akan berkembang secara positif, menumbuhkan pola hidup yang kompak, saling 

menghargai, gotong royong dan toleran pada lingkungan sosial. Jika pembelajaran 

permainan hoki dapat dilaksanakan dengan baik tentunya akan berdampak positif 

terhadap sikap siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam 

kurikulum 2013 yaitu mengembangkan sikap dan karakteristik, diantaranya ; 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab.  

  Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan penulis, fakta 

dilapangan proses pembelajaran nilai kerjasama pada pembelajaran aktivitas 
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permainan hoki di SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang  menunjukkan adanya 

masalah-masalah, yaitu siswa merasa kesulitan menjalin kerjasama di dalam 

sebuah tim pada permainan hoki. Selain itu, dari 35 siswa hanya 30% jumlah 

siswa yang dapat melaksanakan kerjasama dengan baik dalam hal membereskan 

media pembelajaran yang harus kembali dirapikan setelah dipakai kegiatan belajar 

mengajar, dan disamping itu kesadaran siswa dalam merapikan dan 

membersihkan kelas masih kurang, karena terlihat oleh penulis dari 8 orang yang 

seharusnya piket pada hari itu hanya 3 orang yang terlibat dan kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas piket. Hal ini terlihat jelas bahwa kerjasama siswa berada 

pada tingkat prosentase yang rendah. Dari fakta yang disampaikan diatas 

membuat penulis menyimpulkan beberapa catatan, yaitu: 1) pengalaman belajar 

siswa pada permainan hoki sebagian besar baru merasakan di tingkat SMA, 2) 

minat belajar siswa pada permainan hoki kurang termotivasi,  3) model 

pembelajaran yang lebih menekankan pada latihan teknik, dan 4) kurangnya 

inisiatif siswa untuk melaksanakan tugas bersama-sama. 

Menurut Soekanto (2012, hlm.65) “Kerjasama adalah suatu usaha bersama 

antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau 

beberapa tujuan bersama”. Dengan adanya kerjasama dalam suatu kelompok, 

anggota-anggota dalam kelompok tersebut saling mendukung untuk mencapai 

hasil atau tujuan yang menjadi tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan H. Kusnadi 

(2009) dalam situs http://id.shoovng.com/1943506-pengertian-kerja-sama 

menjelaskan bahwa “Kerjasama adalah dua orang atau lebih untuk melakukan 

aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu 

target atau tujuan tertentu”. 

Berdasarkan fakta tersebut, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

pengajar harus memilih model pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan 

potensinya secara maksimal sekaligus meningkatkan nilai kerjasama di dalam 

sebuah team. Menurut Metzler (2000) menyatakan bahwa: 

Suatu metode, strategi, atau gaya biasanya digunakan untuk satu atau 

beberapa aktifitas dan hasil pembelajaran jangka pendek, dan memberikan 

cara untuk metode, strategi, gaya lainnya. Suatu model dibuat untuk 

http://id.shoovng.com/1943506-pengertian-kerja-sama
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digunakan untuk keseluruhan unit instruksi dan memasukkan semua fungsi 

perencanaan, desain, implementasi, dan penilaian untuk unit itu. (hlm.12) 

 

 

Salah satu model yang menurut peneliti dapat memotivasi siswa untuk 

meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran aktivitas permainan hoki, 

meningkatkan hasil belajar siswa dan menumbuhkan minat siswa sehingga 

memunculkan suasana yang mendukung dalam belajar adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Hal ini selaras dengan pendapat 

Eggen & Kauchak (dalam Juliantine, dkk. 2011, hlm.52)  yaitu, “pembelajaran 

kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan 

siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama”.  

Model ini menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas 

dan suasana yang kondusif  kepada siswa untuk memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan-keterampilan sosial 

yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Melalui model pembelajaran 

kooperatif siswa bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan guru  

dalam pelaksanaan belajar mengajar, melainkan bisa juga belajar dari siswa 

lainnya, dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa lain. 

Hilke (dalam Metzler, 1990, hlm.223) mendata tujuan-tujuan instruksional 

utama untuk Cooperative Learning yaitu: “(1) untuk mendorong kerja sama 

akademik kolaboratif di antara para siswa, (2) untuk mendorong hubungan 

kelompok yang positif, (3) untuk mengembangkan harga diri para siswa, dan (4) 

untuk meningkatkan pencapaian akademik”. Dari tujuan-tujuan ini jelas bahwa 

model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berbasis pencapaian dan 

proses yang dirancang untuk mendorong kecakapan siswa melalui proses interaksi 

satu sama lainnya dan memfasilitasi masing-masing pencapaian setiap siswa di 

dalam kelompok. 

Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih jauh tentang permasalahan 

tersebut di atas, dan mengadakan penelitian untuk bahan skripsi yang berjudul 

Upaya mengembangkan nilai kerjasama melalui implementasi model 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran aktivitas permainan hoki. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Menurut Sugiyono (2010, hlm.5) mengungkapkan bahwa “Rumusan 

masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 

pengumpulan data”. Permasalahan umum yang dijumpai dalam praktek 

pembelajaran aktivitas hoki yaitu sulitnya bekerjasama didalam sebuah tim. 

Dengan demikian rumusan masalah membatasi, menspesifikasi, dan memperjelas 

masalah yang diteliti. Upaya mengembangkan nilai kerjasama melalui 

implementasi model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran aktivitas 

permainan hoki dapat dikatakan sebagai pendukung untuk mengembangkan nilai 

kerjasama di dalam permainan hoki. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan; apakah melalui implementasi model 

pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan nilai kerjasama pada 

pembelajaran aktivitas permainan Hoki di SMAN 4 Kab.Tangerang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap 

masalah yang telah dirumuskan mengacu pada latar belakang. Maka tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui perkembangan nilai 

kerjasama melalui implementasi model pembelajaran kooperatif dalam 

pembelajaran aktivitas permainan Hoki di SMAN 4 Kab.Tangerang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khazanah keilmuan di bidang keolahragaan khususnya dalam hal 

proses pembelajaran penjasorkes. Adapun manfaat secara praktis di dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, serta 

mengembangkan kerjasama siswa dalam bermain hoki. 

2. Siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya agar semakin 

berkembang. 

3. Guru Penjasorkes dan pelatih dapat mengembangkan program 

ekstrakurikuler di sekolah dan dapat mengetahui kerjasama siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler hoki di SMAN 4 Kab. Tangerang 

4. Lembaga dapat bekerja sama dengan guru untuk meningkatkan kerjasama 

siswa di SMAN 4 Kab. Tangerang sehingga melalui pembelajaran hoki 

dapat berdampak positif terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

5. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran disekolah ataupun dipusat 

latihan. 

 

E. Struktur Organisasi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, 

maka berikut rencana penulis untuk membuat kerangka penulisan yang akan 

diuraikan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

(latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi) 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

(berisi konsep-konsep dengan penelitian yang dilakukan tentang aktivitas 

permainan hoki dan kerjasama) 

BAB III METODE PENELITIAN 

(lokasi dan subjek penelitian/sampel penelitian, desain penelitian, metode 

penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pelaksanaan 

pengumpulan data dan teknik analisis data) 
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Gambar 1.2 

Kerangka Penulisan 

(Sumber: Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI, 2013) 

 

 

 

 

 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

(analisis data dan pembahasan atau analisis temuan) 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

(kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan) 


