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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, 

penjas bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program sekolah 

sebagai alat untuk membuat anak sibuk. Tetapi penjas adalah bagian penting dari 

pendidikan. Melalui penjas yang diarahkan dengan baik, anak akan mengembangkan 

keterampilan yang berguna bagi pengisisan waktu senggang, terlibat dalam aktifitas 

yang kodusif untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial dan 

menyumbang pada kesehatan fisik dan mental. 

Meskipun penjas menawarkan kepada anak untuk bergembira, tidaklah tepat 

untuk mengatakan pendidikan jasmani di selenggarakan semata-mata agar anak 

bergembira dan bersenang-senang. Bila demikian seolah-olah pendidikan jasmani 

hanyalah sebagai mata pelajaran “selingan” tidak berbobot, dan mempunyai tujuan 

yang bersifat mendidik. 

Salah satu tujuan pendidikan jasmani di sekolah selalu mencakup tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor, dimana ketiga aspek tersebut 

saling berkaitan tidak dapat di pisahkan. Lutan (2001, hlm. 1) mengemukakan bahwa, 

“Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk 

mencapai tujuan pendidikan jasmani”. Selajutnya Menurut Susilawati (2010: hlm 3) 

menyatakan bahwa: Pendidikan jasmani di artikan sebagai proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani atau olahraga inti pengertian nya adalah mendidik anak, yang 

membedakan nya dengan mata pelajaran lain adalah alat yang di gunakan yaitu gerak 

insani. Gerak itu di rancang secara sadar oleh guru nya dan di berikan dalam situasi 

yang tepat agar dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak didik. 

Namun sangat di sayangkan proses pendidikan jasmani terutama di sekolah 

sekolah dasar masih jauh dari kesempurnaan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

Permasalahan tersebut bisa di lihat dari segi manajemen, pengorganisasian, tenaga 

pendidik,   sarana dan prasarana. Melalui pembelajaran pendidikan jasmani, siswa
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dapat melakukan berbagai kegiatan permainan dan olahraga tanpa mengesampingkan 

aspek kompetisi dan prestasi yang mungkin bisa diraih didalamnya. Hal tersebut 

tercantum dalam tujuan pendidikan jasmani berdasarkan Kurikulum. 

Jadi, Pendidikan Jasmni diartikan sebagai proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani atau olahraga. Inti pengertian nya adalah mendidik anak. Yang membedakan 

nya dengan mata pelajaran yang lain adalah alat yang di gunakan adalah gerak insani, 

manusia manusia yang gerak secara sadar oleh guru nya dan di berikan dalam situasi 

yang tepat agar dapat merangsang perumbuhan dan perkembangan anak 

didik.pelajaran yang harus di rumuskan dan di rancang setiap hari. Guru harus 

membuat perencanaan dari mulai perumusan tujuan, pelaksanaan kegiatan, teknik 

motivasi dan cara mengevaluasi. Oleh karena itu pelajaran penjas tidak kalah penting 

dibandingkan dengan pelajaran lain. (KTSP) tahun 2006 dalam BSNP (2006). 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melaui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 

2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik. 

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

4. Meletakkan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang 

terkandung didalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis. 

6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan. 

7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang 

sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, trampil serta memiliki sikap 

yang sportif. 

Pendidikan jasmani berkaitan dengan peran penyesuaian beban fisik yang terjadi 

sebagai akibat partisipasi dalam kegiatan fisik tertentu yang dipilih, sesuai dengan 

perhatian, kemampuan dan kebutuhan individu. Pendidikan jasmani lebih cenderung 

menjadi aktivitas jasmani yang dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan. Saat ini 

pada kenyataannya banyak siswa yang kurang berminat terhadap mata pelajaran 

pendidikan jasmani, mereka memiliki anggapan bahwa mata pelajaran ini sangat 
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melelahkan dan tidak menarik. Tugas kita sebagai calon guru pendidikan jasmani 

harus lebih peka melihat kondisi siswa pada saat ini agar dapat mengemas pelajaran 

pendidikan jasmani ini lebih menarik bagi siswa dan siswa pun lebih berminat untuk 

melakukan tugas gerak yang kita perintahkan. Banyak metode atau cara yang dapat 

digunakan untuk membuat suasana belajar menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif 

salah satunya adalah dengan cara memodifikasi salah satu aspek yang ada dalam 

aktivitas gerak yang akan diberikan kepada peserta didik.  

Permainan sepak bola merupakan cabang yang sangat populer di dunia. Tidak 

hanya kaum pria yang sudah terbiasa memainkannya, tetapi kaum wanita pun sering 

terlibat di dalamnya. Sepak bola pada masa kini tidak hanya di jadikan hobi ataupun 

hiburan semata, tetapi telah menjadi pekerjaan bagi banyak orang yang bergelut di 

dunia sepak bola, baik sebagai pemain, pelatih, official team, ataupun penonton yang 

menikmati permainan sepak bola tersebut. 

Permasalahan yang ada di SDN Kawung Luwuk II yaitu siswa kurang antusias 

dalam melakukan pembelajaran, siswa kurang terorganisir sehingga keadaan saat 

pembelajaran menjadi kurang kondusif di tambah masih kurangnya kemampuan 

siswa melakukan gerak dasar shooting kaki bagian luar dan sarana dan prasarana 

yang kurang memadai. 

Maka diperlukan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan diatas, dalam hal 

ini peneliti tertarik untuk meneliti salah satu metode pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu gerak dasar shooting pada permainan sepak 

bola melalui modifikasi permainan kerucut. Sehingga bertitik tolak dari uraian diatas 

penulis terdorong untuk meneliti “Meningkatkan gerak dasar shooting kaki bagian 

luar pada pembelajaran sepak bola melalui permainan kerucut pada siswa kelas V 

SDN Kawung Luwuk II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang” . 
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Tabel 1.1 

Data Hasil Tes Awal Kemampuan Gerak Dasar Shooting Kaki Bagian Luar 

Sepak Bola Kelas V SDN Kawung Luwuk II 

Keterangan : 

Skor 3 = Jika semua indikator muncul. 

Skor 2 = Jika dua indikator muncul. 

Skor 1 = Jika satu indikator muncul.   

No Nama Siswa 
 

L/P 

Aspek Yang Dinilai 

S
k

o
r 

N
il

ai
 Batas 

Ketuntasan 
Gerakan 

Awal 
Pelaksanaan 

Gerakan 

Akhir 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 T BT 

1 
Ari Marlin 

Rainaldi 
L √    √   √  7 78 √  

2 
Aziz Akbar 

Mubarok 
L   √   √   √ 3 33  √ 

3 Yogi Hermawan L  √   √   √  6 67  √ 

4 Agus L √    √   √  7 78 √  

5 Agus Maulana L   √  √    √ 4 44  √ 

6 Anisa Aryanti P   √   √   √ 3 33  √ 

7 Dea Hermawati P  √   √   √  6 67  √ 

8 Dea Yuliani P  √   √    √ 5 55  √ 

9 Fani Nurpajriana P   √   √   √ 3 33  √ 

10 Isfireza Fujiana P  √  √    √  7 78 √  

11 
Kamila 

Ramadhani 
P   √   √   √ 3 33  √ 

12 
Muhammad 

Fahmi Akbar 
L √    √    √ 6 67  √ 

13 
Ridho Khoir 

Mujahib 
L   √   √   √ 3 33  √ 

14 Rifal Gunawan L  √   √    √ 5 55  √ 

15 Rijal Juanda L   √  √   √  5 55  √ 

16 
Rizky Herdi 

Purnama 
L  √  √     √ 6 67  √ 

17 Septian Permana L √    √   √  7 78 √  

18 Serina Sri Nabila P  √   √   √  6 67  √ 

19 Tedi Hermawan L √    √   √  7 78 √  

20 Erik Rizinan L  √   √   √  6 67  √ 

21 
Nayla Zira 

Putrining 
P  √    √   √ 4 44  √ 

22 Kevin Tryanggari L  √   √   √  6 67  √ 

23 Eko Satrio L  √   √    √ 5 55  √ 

Jumlah 5 18 

Presentase % 15% 85% 
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Kriteria Ketuntasan : 

 x 100 % 

- Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 

- Skor Ideal 9 

- Kriteria penilaian : 

- Jika nilai siswa ≥ 75 maka dikatakan lulus 

- Jika skor siswa ≤ 75 maka dikatatakan tidak lulus 

Keterangan  x 100 % 

 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran shooting kaki bagian 

luar melalui permainan kerucut pada siswa kelas V SDN Kawung Luwuk II 

Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ?  

b. Bagaimana kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran shooting kaki bagian 

luar melalui modifikasi permainan kerucut pada siswa kelas V SDN Kawung 

Luwuk II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ?  

c. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran shooting kaki bagian luar melalui 

modifikasi permainan kerucut pada siswa kelas V SDN Kawung Luwuk II 

Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ?  

d. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran shooting kaki bagian luar 

melalui modifikasi permainan kerucut pada siswa kelas V SDN Kawung  Luwuk 

II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ?  
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2. Pemecahan Masalah 

Melihat permasalahan yang muncul yaitu siswa kurang antusias dalam 

melakukan pembelajaran dan siswa kurang terorganisir sehingga keadaan saat 

pembelajaran menjadi kurang kondusif di tambah dengan masih kurangnya 

kemampuan gerak dasar shooting siswa, juga sarana dan prasarana yang kurang 

memadai. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah terutama pada 

pembelajaran sepak bola teknik dasar shooting, maka dari penulis mengajukan 

pemecahan masalah dengan menggunakan modifikasi sasaran gawang dengan alasan 

media tersebut bisa membantu meningkatkan kemempuan gerak dasar shooting dalam 

Metode PTK baik dari segi teknik ataupun hasil tendangan yang di harapkan pada 

siswa kelas V SDN Kawung Luwuk II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan gerak 

menendang sepak bola melalui modifikasi alat bantu pada siswa kelas V SDN 

Kawung Luwuk II Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 

a. Ingin mengetahui kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran shooting kaki 

bagian luar melalui modifikasi permainan kerucut pada siswa kelas V SDN 

Kawung Luwuk II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 

b. Ingin mengetahui kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran shooting kaki 

bagian luar melalui modifikasi permainan kerucut pada siswa kelas V SDN 

Kawung Luwuk II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 

c. Ingin mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran shooting kaki bagian luar 

melalui modifikasi permainan kerucut pada siswa kelas V SDN Kawung Luwuk 

II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 

d. Ingin mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran shooting kaki bagian 

luar melalui modifikasi permainan kerucut pada siswa kelas V SDN Kawung 

Luwuk II Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian / Signitifikasi Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang di lakukan pasti ada manfaat yang dapat 

memberikan kontribusi. Dan dalam penelitian pembelajaran shooting kaki bagian luar 

melalui modifikasi permainan kerucut dalam sepak bola dapat bermanfaat dan 

berkembang. 

1. Manfaat Segi Teoritis 

Manfaat yang di harapkan dalam pembelajaran  shooting kaki bagian luar melalui 

modifikasi permainan sepak bola di sekolah dasar dapat memberikan alternative 

pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil peserta didik di dalam 

pembelajaran sepak bola. 

2. Manfaat dari segi praktik  

Merujuk pada rumusan masalah yang akan dibahas, maka manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. 

b. Dapat mempercepat penguasaan gerak dasar shooting dengan teknik dan 

kontrol yang benar 

2. Guru Sekolah Dasar 

a. Meningkatkan dan memperbaiki mutu proses pembelajaran dikelas maupun 

di luar kelas, sekaligus ketercapaian ketuntasan belajar siswa. 

b. Sebagai umpan balik dari pembelajaran sebelumnya sehingga guru bisa 

mengevaluasi kinerjanya. 

3. Sekolah Dasar 

a. Memberikan motivasi bagi sekolah dasar untuk menemukan cara-cara yang 

tepat dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kreatif. 

b. Sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur pencapapaian tujuan mengajar di 

Sekolah Dasar 
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c. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan di sekolah 

dasar. 

d. Memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas kelulusan. 

4. Bagi UPI Kampus Sumedang 

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan bermafaat dalam rangka perbaikan 

pembelajaran, khususnya bagi program studi Pendidikan Jasmani. 

5. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pemahaman dari disiplin ilmu yang telah dipelajari serta dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah 

untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. 

6. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bandingan sekaligus landasan 

penelitian lanjut yang berhubungan dengan pengembangan modifikasi 

pembelajaran. 

 

E. Struktur Organisasi Skirpsi 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

A. Hakekat Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

1. Pengertian Pendidikan Jasmani 

2. Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

3. Tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

4. Manfaat Pendidikan Jasmani 

5. Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 
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B. Permainan Sepak Bola 

1. Pengertian Sepak Bola 

2. Lapangan Sepak Bola 

3. Bola 

4. Kostum 

C. Gerak Dasar Shooting 

1.  Shooting Dengan Kaki Bagian Luar 

D. Modifikasi Permainan Kerucut 

1. Pengertian Modifikasi 

2. Pembelajaran Gerak Dasar Shooting Melalui Modifikasi Permainan 

Kerucut 

E. Model Kooperatif 

1. Pengertian Kooperatif 

2. Model Kooperatif  

3. Pelaksanaan Pada Pembelajaran Gerak Dasar Shooting 

4. Penilitaian Yang Relevan 

5. Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Subjek Penelitian 

C. Metode dan Desain Penelitian 

D. Batasan Ilmiah 

E. Prosedur Penenelitian 

F. Instrumen Penenlitian 

G. Teknik Pengumpulan Data 

H. Validitas Data 

I. Jadwal Penelitian 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan Penelitian 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN   

A. KESIMPULAN 

B. SARAN 


