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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan 

jasmani tidak saja mengembangkan domain psikomotor, tetapi juga mendorong 

berkembangnya kemampuan kognitif dan afektif siswa. Pendidikan jasmani 

berarti program pendidikan melalui gerak, permainan, atau cabang olahraga 

tertentu yang terpilih sebagai alat untuk mendidik dan meningkatkan antara lain 

keterampilan fisik, keterampilan motorik, keterampilan berpikir dan termasuk 

keterampilan social dan emosional. Seperti yang dikemukakan oleh Mahendra 

(2009, hlm. 21) bahwa “Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan”. 

Dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan 

pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai perkembangan individu 

secara menyeluruh. Namun demikian, perolehan keterampilan dan perkembangan 

lainnya yang bersifat jasmaniah itu juga sekaligus sebagai tujuan. Melalui 

pendidikan jasmani, siswa disosialisasikan ke dalam aktivitas jasmani termasuk 

keterampilan olahraga. Tidaklah mengherankan, apabila banyak pakar yang 

meyakini dan mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari 

pendidikan menyeluruh dan sekaligus memiliki potensi yang strategis untuk 

mendidik. 

 Keberhasilan dibidang pendidikan sangat ditentukan dalam proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan komunikasi 

antara manusia yaitu antara orang yang belajar disebut siswa dan orang yang 

mengajar disebut guru. Didalam proses belajar mengajar guru akan menghadapi 

siswa yang memiliki karakteristik dan kemampuan yang beragam sehingga guru 

sebagai pengajar harus bisa menyesuaikan dan menentukan jenis pembelajaran 

yang cocok dengan karakteristik siswanya dalam mencapai tujuan hasil belajar 

yang maksimal. 
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Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani seorang guru diharapkan 

mampu mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi 

permainan dan olahraga, nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga seperti 

sportifitas, jujur, kerjasama, serta pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya 

bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian 

teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial. 

Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-

metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. 

Dalam pelaksanaannya, untuk mengefektifkan proses belajar mengajar guru 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang berbagai model, 

pendekatan, metode maupun strategi yang bervariasi. Sehingga dalam 

pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi, situasi, tujuan pembelajaran, 

karakteristik aktivitas pembelajaran, keterampilan dan kemampuan siswa serta 

sarana dan prasarana. Salah satu pendekatan pembelajaran yang diduga dapat 

mengakomodasi proses pembelajaran adalah dengan menggunakan pendekatan 

taktis. Dengan menggunakan pendekatan taktis siswa diharapkan dapat 

memaksimalkan proses pembelajarannya. Lebih lanjut Toto Subroto (2010, hlm. 

5) menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

taktis adalah sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan kemampuan bermain melalui pemahaman terhadap 
keterkaitan antara taktik permainan dan perkembangan keterampilan. 

2.  Memberikan kesenangan dalam proses pembelajaran. 

3. Belajar memecahkan masalah-masalah dan membuat keputusan selama 
bermain 

 
 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan salah satu solusi untuk 

mendukung proses belajar mengajar ialah dengan mengimplementasikan 

pendekatan taktis, melalui pendekatan taktis yang mirip dengan permainan 

sesungguhnya, karakteristik, pemahaman, dan keterampilan siswa akan meningkat 

secara khusus bagi siswa yang memiliki kemampuan teknik rendah pendekatan 

taktis ini tepat karena tidak menekankan pada keterampilan teknik yang 

diutamakan adalah pengembangan taktis atau pemecahan masalah sebelum 

melihat hasil pembelajaran siswa. Dengan begitu seorang guru harus mampu 

memberikan pengajaran yang interaktif untuk merangsang siswa agar dapat 
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menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pendekatan taktis dalam 

penguasaan keterampilan dasar. Dimana pendekatan ini dapat meningkatkan 

keterampilan dasar dalam semua materi pembelajaran misalnya pembelajaran 

bolabasket. 

Permainan bolabasket memiliki empat teknik dasar. Menurut Lubay (2015, 

hlm. 23) “Ada 4 teknik dasar dalam permainan bolabasket, yaitu penguasaan bola 

(ball handling), mengoper dan menangkap bola (passing and catching), 

memantulkan bola ke lantai (dribbling), dan tembakan (shooting)”. Teknik ini 

merupakan dasar dari permainan bolabasket guna meningkatkan keterampilan di 

lapangan dan juga mendukung terhadap kerjasama tim dalam upaya mencapai 

kemenangan. Gerakan dasar bolabasket untuk mencetak angka adalah shooting 

dimana didalamnya terdapat gerakan lay-up shoot. Gerakan lay-up shoot 

merupakan gerakan paling efektif untuk mencetak angka didalam permainan 

bolabasket karena dilakukan pada jarak yang dekat dengan keranjang basket. 

Terkait dengan efektifnya gerakan lay-up shoot untuk mencetak angka, 

pemain bolabasket harus menguasai keterampilan gerakan tersebut dengan baik. 

Keberhasilan dalam melakukan lay-up shoot membutuhkan penggunaan teknik 

dan pengambilan langkah yang tepat untuk memaksimalkan gerakannya sehingga 

diperlukan latihan yang baik dan efektif. Dengan demikian untuk menguasai 

gerakan lay-up shoot dengan baik diperlukan strategi yang efektif, yaitu dengan 

menggunakan pendekatan taktis. Model pendekatan taktis yang merupakan 

pendekatan taktik bermain dari suatu permainan olahraga yang menekankan 

kepada keaktifan bergerak dan keterlibatan aktif selama proses pembelajaran 

dapat menjadi salah satu cara untuk mengajarkan gerakan lay-up shoot tanpa 

menyulitkan siswa dengan pendekatan teknik gerakan lay-up shoot sehingga 

siswa dapat berlatih melakukan gerakan lay-up shoot dengan baik. 

Dilihat dari tujuannya, pendekatan taktis dapat menjadi solusi dalam proses 

pembelajaran gerakan lay-up shoot. Hal ini terkait dengan pendekatan taktis 

dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang konsep 

bermain melalui penerapan taktis yang tepat dengan masalah atau situasi dalam 

permainan sesungguhnya sehingga hasil pembelajaran lay-up shoot akan 

maksimal.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Apakah terdapat 

pengaruh dari pendekatan taktis terhadap penguasaan gerak lay-up shoot dalam 

pembelajaran permainan bolabasket di SMP Negeri 12 Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan latar belakang yang penulis uraikan bahwa pendekatan taktis efektif 

dalam meningkatkan penguasaan gerak dasar lay-up shoot siswa. Maka dengan 

demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendekatan taktis 

berpengaruh terhadap penguasaan gerak lay-up shoot siswa dalam pembelajaran 

bolabasket di SMP Negeri 12 Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 1.  Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori 

pembelajaran, khususnya teori-teori pembelajaran lay-up shoot dalam 

permainan bolabasket. 

2. Secara Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang 

sangat besar bagi semua pihak terkait masalah penguasaan gerak dasar 

lay-up shoot dalam pembelajaran bolabasket di Sekolah Menengah 

Pertama, diantaranya: 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi guru 

untuk merangsang lebih berkreasi dan berinovasi lagi. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi feedback bagi guru Penjasorkes 

dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih variatif yang 

diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran lay-up shoot dalam pembelajaran bolabasket pada 

Sekolah Menengah Pertama (SMP).  
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b.  Bagi siswa 

Siswa diharapkan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang 

lebih baik serta siswa menjadi lebih antusias terhadap pembelajaran 

lay-up shoot dalam pembelajaran bolabasket pada ekstrakulikuler 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

c.   Bagi SMP Negeri 12 Bandung 

Hasil penelitian akan memberikan sumbangan praktis untuk sekolah 

tersebut dalam rangka perbaikan proses pembelajaran permainan 

bolabasket. 

 

 


