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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses membantu 

individu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik yang terkait 

dengan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan sosial. Keberhasilan di 

bidang pendidikan sangan ditentukan dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran merupakan suatu rangkaian  kegiatan komunikasi antara 

manusia yaitu antara orang yang mengajar disebut guru dan  orang yang 

belajar disebut peserta didik.  

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) merupakan 

bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Artinya bahwa 

pembelajaran PJOK   memiliki  tujuan yang sama dengan proses 

pendidikan yang lainnya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Indonesia Nomor 20 tahun 2013 bab 2  pasal 3 tentang sistem pendidikan 

nasional, tujuan dan fungsi pendidikan nasional adalah: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Hal yang membedakan PJOK dengan pendidikan yang lainnya  

terletak pada aktivitas pembelajarannya, dimana proses pembelajaran 

PJOK menggunakan aktivitas fisik, olahraga dan permainan sebagai media 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran PJOK merupakan 

proses pembelajaran yang utuh. Artinya hal-hal yang dikembangkan dalam 

PJOK bukan sekedar keterampilan berolahraga, namun meliputi juga 
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dimensi kognitif, afektif, keterampilan sosial, pertumbuhan dan 

perkembangann fisik serta mengembangkan pola hidup sehat. Dan tidak 

ada pendidikan lain yang lengkap seperti PJOK dalam mengembangkan 

kepribadian manusia. 

Secara universal menurut Mahendra (2009, hal 10) tujuan 

pendidikan jasmani, diantaranya: 

1. Tujuan  pengembangan gerak: yaitu  mencapai aspek  

kebugaran jasmani, dan mencapai perkembangan aspek  

motorik. 

2. Tujuan pngembangan  pengetahuan: yaitu  mencakup tentang 

fakta, konsep dan lebih penting lagi adalah penalaran dan 

memecahkan masalah. 

3. Tujuan pengembangan afektif: yaitu mencakup sikap-sikap 

yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh.  

Namun dalam konteks pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan 

jasmani tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya 

dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada bagian lampiran tertera 

bahwa “tujuan pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral dan 

aspek pola hidup sehat... “. pendidikan jasmani di sekolah harus mencakup 

tiga ranah. Ketiga ranah tersebut diantaranya ranah kognitif, ranah 

psikomotor, dan ranah afektif.  

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006, 

tujuan PJOK itu bukan hanya melibatkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor, tetapi melibatkan aspek spiritual yang dirumuskan dalam 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani menurut kurikulum 2013 

betul-betul menggambarkan bagian integral dari tujuan pendidikan 

nasional karena mencakup dimensi spiritual. 
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Dalam kurikulum 2013, Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur 

pengorganisasian baik vertikal maupun horizontal terhadap kompetensi 

dasar. Artinya kompetensi inti merupakan suatu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh anak pada setiap jenjang, kelas dan mata pelajaran. 

Sedangkan kompetensi dasar merupakan organisasi vertikal yang memiliki  

keterkaitan setiap kompetensi mata pelajaran untuk setiap kelas yang 

diturunkan dari kompetensi inti.  

Sebagai contoh rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar di 

kelas X adalah sebagai berikut: 

Tablel 1. 1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Sekolah 

Menengah Atas Kelas X menurut kurikulum 2013 

 KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan 

mengamalkan  ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh 

perangkat gerak dan kemampuannya 

sebagai anugrah Tuhan yang tidak 

ternilai 

1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh 

harus dipelihara dan dibina, sebagai 

wujud syukur kepada sang Pencipta 

2. Mengembangkan perilaku 

(jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, 

kerjasama, cinta damai, 

responsif dan proaktif) dan 

menunjukan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan 

bangsa dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

2.1 Berperilaku sportif dalam bermain 

2.2 Bertanggung jawab terhadap 

keselamatan dan kemajuan diri sendiri 

dan orang lain, lingkungan sekitar, 

serta dalam penggunaan sarana dan 

prasarana pembelajaran 

2.3 Menghargai perbedaan karakteristik 

individual dalam melakukan berbagai 

aktivitas fisik 

2.4 Menunjukkan kemauan bekerjasama 

dalam melakukan berbagai aktivitas 

fisik dalam bentuk permainan 

2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan 

teman lain dalam penggunaan 

peralatan dan kesempatan 

2.6 Disiplin selama melakukan berbagai 

aktivitas fisik 

2.7 Belajar menerima kekalahan dan 

kemenangan dalam permainan 

2.8 Memiliki perilaku hidup sehat 
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3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural 

dalamilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan masalah 

3.1 Menganalisis dan memilih makanan 

dan minuman yang sehat
 

3.2 Memahami dan menganalisis jenis-

jenis dan penggolongan NARKOBA 

3.3 Mengenal struktur, fungsi, kelainan, 

penyakit dan cara pencegahannya 

pada alat reproduksi  pria dan wanita
 

3.4 Menganalisis perilaku hidup sehat dan 

pemanfaatan waktu luang untuk 

kesehatan
 

3.5 Menganalisis variasi dan kombinasi  

keterampilan salah satu permainan 

bola besar untuk peningkatan 

keterampilan 
 

3.6 Menganalisis variasi dan kombinasi 

salah satu keterampilan permainan 

bola kecil  untuk peningkatan 

keterampilan 

3.7 Menganalisis variasi dan kombinasi 

keterampilan nomor-nomor atletik 

(jalan dan lari) untuk peningkatan 

keterampilan 

3.8 Menganalisis variasi dan kombinasi 

keterampilan  olahraga beladiri untuk 

penampilan yang lebih baik 

3.9 Menganalisis dua jenis gerak dasar 

senam ketangkasan (dengan alat) 

untuk menghasilkan keterampilan 

yang lebih baik 

3.10 Menganalisis variasi dan kombinasi 

rangkaian aktivitas gerak berirama 

untuk menghasilkan keterampilan 

yang lebih baik 

3.11 Menganalisis tes dan derajat kualitas 

6 (enam) komponen kebugaran 

jasmani terkait dengan keterampilan 

berdasarkan instrumen yang dipakai 

3.12 Menganalisis gerak dasar salah satu 

gaya renang  untuk menghasilkan 

keterampilan yang lebih baik  dan 

menganalisis tindakan penyelamatan 

di air* 

 

4. Mengolah,  menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak  terkait 

4.1 Mempraktikkan variasi dan 

kombinasi keterampilan dalam 

memainkan salah satu permainan bola 
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Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui proses 

pembelajaran dengan berbagai aktivitas, seperti pembelajaran aktivitas 

olahraga, permainan dan fisik lainnya.. Supaya proses pembelajaran itu 

efektif, maka perlu menggunakan  berbagai model, strategi, metoda dan 

pendekatan pembelajaran yang relevan dengan tujuan dan karakteristik 

materi atau aktivitas pembelajarannya. Disamping melalui hal tersebut 

dalam proses pembelajaran dilakukan proses evaluasi. Proses evaluasi ini 

dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

besar dengan koordinasi gerak yang 

baik 

4.2 Mempraktikkan variasi dan 

kombinasi keterampilan dalam 

memainkan salah satu permainan bola 

kecil dengan koordinasi gerak yang 

baik 

4.3 Menyajikan peragaan peningkatan 

variasi dan kombinasi keterampilan 

dalam melakukan nomor-nomor 

atletik (jalan dan lari) dengan alat, dan  

lapangan yang disederhanakan 

4.4 Menyajikan peragaan peningkatan 

variasi dan kombinasi keterampilan 

dalam peragaan olahraga beladiri 

dengan kelancaran dan koordinasi 

gerak yang baik 

4.5 Menyajikan peragaan dua jenis gerak 

dasar senam ketangkasan (dengan 

alat) secara koordinatif 

4.6 Menyajikan peragaan peningkatan 

variasi dan kombinasi rangkaian 

aktivitas gerak berirama secara 

koordinatif dan intensitas yang 

meningkat 

4.7 Memperagakan latihan 6 (enam) 

komponen kebugaran jasmani 

menggunakan alat serderhana terkait 

dengan keterampilan berdasarkan 

instrumen yang dipakai 

4.8 Mempraktikkan keterampilan salah 

satu dari empat gaya renang dengan 

koordinasi yang baik dan dengan 

jarak tertentu Mempraktikkan teknik 

penyelamatan kecelakaan di air 

dengan menggunakan peralatan yang 

ada (tali, pelampung, galah, skoci dan 

lain sebagainya) 
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sangat penting digunakan karena bertujuan untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran  

yang harus digunakan untuk semua mata pelajaran termasuk mata 

pelajaran PJOK  adalah pendekatan saintifik. 

Menurut http://kursibundar.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-

pendekatan-saintifik.html) Pendekatan saintifik merupakan kerangka 

ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada Kurikulum 2013. Proses 

pembelajaran ini dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah karena 

didalamnya terdapat tahapan-tahapan terutama dalam kegiatan inti. Inti 

dari pendekatan saintifik adalah proses belajar yang menggunakan 

langkah-langkah ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, 

memahami  berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang 

diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam 

mencari tahu dari berbagai sumber  melalui observasi, dan bukan hanya 

diberi tahu. 

Pendekatan saintifik dapat di sebut juga sebagai bentuk 

pengembangan sikap baik religi maupun sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan materi pelajaran. 

Dalam pendekatan ini peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek 

pembelajaran, tetapi dijadikan subjek pembelajaran, guru hanya sebagai 

fasilitator dan motivator saja. Guru tidak perlu menjelaskan semua tentang 

apa yang ada dalam materi. Dengan demikian untuk meningkatkan dan 

memperoleh  keterampilan, pengetahuan, dan sikap  harus dilakukan 

melalui proses ilmiah (saintifik). 

Menurut Peraturan pemerintah pendidikan dan kebudayaan 

(permendikbud) Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, langkah-langkah  

pendekatan saintifik  terdiri atas lima kegiatan pengalaman belajar pokok 

http://kursibundar.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pendekatan-saintifik.html
http://kursibundar.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pendekatan-saintifik.html
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yaitu: Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi/Eksperimen, 

Mengasosiasikan/Mengolah Informasi, Dan, Mengkomunikasikan. 

Dalam tujuan pendidikan nasional, salah satu tujuannya adalah 

membentuk manusia yang kreatif. Pentingnya kreatif menurut Munandar 

(dalam Tite Juliantine, 2009, hlm. 4) mengungkapkan bahwa ‘kreativitas 

adalah esensial untuk pertumbuhan dan keberhasilan pribadi, dan sangat 

vital untuk pembangunan Indonesia ... .’ dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kreativitas sangat penting untuk perkembangan siswa.   

Dalam pembelajaran PJOK, kreativitas dapat dikembangkan baik 

secara inheren ataupun melalui intervensi dari guru. Secara inheren 

dimensi kreativitas bisa dikembangkan melalui aktivitas olahraga dan 

permainan beregu yang terpilih, salah satu contohnya pada aktivitas 

permainan bolavoli. Menurut Subroto (dalam Kamal, 2015, hlm. 5) dalam  

permainan bolavoli biasanya siswa secara tidak sadar sedang 

mengembangkan kreativitas, tanpa disuruh langsung oleh gurunya. 

Contohnya dalam permainan bolavoli, siswa dituntut untuk melakukan 

passing dengan tepat meskipun  situasinya selalu berubah, sehingga 

memerlukan gerakan atau tindakan yang berbeda dari sebelumnya.  

Kreativitas juga bisa dikembangkan melalui intervensi dari guru, 

yaitu dengan cara menerapkan metode, pendekatan, atau model 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas. Suatu model 

pembelajaran yang lebih menekankan pada perkembangan kreativitas 

adalah model pembelajaran inkuiri. Model pembelajaran inkuiri menurut 

Metzler (dalam Tite Juliantine, 2013, hlm. 94) menyatakan bahwa ‘model 

pembelajaran inkuiri dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual siswa, membantu siswa untuk menjadi ekspresif, kreatif, dan 

mempunyai keterampilan dalam bidang psikomotor.’ Dari pendapat di 

atas, sudah dapat diyakini bahwa model pembelajaran inkuiri bisa 

digunakan untuk melatih dan mengembangkan kreativitas siswa. 
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Hasil 3 kali pengamatan di SMA Negeri 1 Pamarican terhadap 

lingkungan pembelajaran yang di lakukan pada  tanggal 10 februari 

sampai 20 februari 2016 terhadap lingkungan pembelajaran, sarana 

pembelajaran, proses pembelajaran dan alat-alat pembelajaran yang 

terdapat di SMA Negeri 1 Pamarican terdapat beberapa permasalahan 

yang terkait dengan pembelajaran PJOK. Beberapa permasalahan tersebut 

dikategorikan dalam 4 kategori yaitu lingkungan pembelajaran, sarana 

pembelajaran PJOK, proses pembelajaran PJOK dan alat-alat 

pembelajaran PJOK. 

Permasalahan yang terkait dengan lingkungan pembelajaran 

diantaranya tidak adanya ruang lingkungan hijau di sekitar kelas, sehingga 

kurang terciptanya keindahan dan kenyamanan, akibatnya  proses belajar 

semrawut sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dan akan 

berbeda dengan proses dan hasil belajar jika pembelajaran dilakukan 

lingkungan belajar yang bersih, asri nan hijau. Karena dengan lingkungan 

hijau yang bersih, asri nan hijau akan tercipta rasa nyaman. Selanjutnya 

akses jalan menuju ke kelas yang rusak sehingga apabila musim hujan 

sepatu menjadi kotor karena tanah di sekitar sekolah lengket, sehingga 

pada saat proses pembelajaran kelas akan menjadi kotor dan kumuh,  

pelajaran atau materi yang di sampaikan guru akan sulit diterima karena 

pecahnya konsentrasi akibat situasi kelas yang tidak nyaman,  akibat dari 

kelas yang kumuh akan menganggu hasil belajar siswa dan akan berbeda 

jika lingkungan kelas bersih dan nyaman . 

Permasalahan yang terkait dengan sarana pembelajaran PJOK di 

sekolah ini masih kurang. Sarana yang ada di sekolah belum bisa 

mengakomodir semua ruang lingkup aktivitas pembelajaran PJOK 

sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum 2013, misalnya untuk 

aktivitas aquatik dan aktivitas atletik. Untuk pembelajaran aktivitas 

aquatik dilakukan di Kolam Renang Tirta Bagja yang ada di Kota Banjar. 

Jarak antara sekolah dengan kolam renang kurang lebih 20 km. Siswa 

berangkat dari sekolah dan kembali ke sekolah dengan di koodinir oleh  
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guru dengan menggunakan angkot, disini akan mengahabiskan waktu 

belajar untuk menuju kolam renang, serta juga membutuhkan biaya dan 

mungkin akan mengganggu jam pelajaran lainnya,  karena setelah selesai 

berenang siswa harus kembali ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran 

lainnya. Akibatnya proses pembelajaran kurang efektif karena waktu yang 

terbuang untuk menuju kolam renang, sehingga akan mengganggu hasil 

belajar siswa dan berbeda jika sekolah memiliki kolam renang sendiri. 

Untuk aktivitas atletik di nomor lompat sekolah tidak memiliki bak pasir 

akibat sekolah tidak bisa melakanakan pembelajaran atletik secara utuh. 

Akibatnya akan mengurangi  terhadap hasil pembelajaran penjas secara 

utuh. Pembelajaran atletik yang utuh itu pembelajaran yang dapat 

melaksanakan semua nomor yang ada di atletik diantaranya, nomor lari, 

nomor lempar, dan nomor jalan cepat. Sementara untuk aktivitas senam, 

aktivitas permainan dan olahraga, aktivitas pendidikian luar kelas dan 

aktivitas ritmik  sarana yang ada sudah cukup memenuhi. 

Permasalahan yang terkait dengan proses pembelaran PJOK 

diantaranya pada saat melakukan pemanasan, siswa melakukan pemanasan 

dengan asal-asalan. Padahal pemanasan itu sangat penting supaya tidak 

terjadinya cidera, dan alangkah baiknya pemanasan itu dilakukan dalam 

bentuk permainan. Dalam kegiatan inti, penulis melihat aktivitas gerak 

siswa yang rendah, hal ini diduga karena rendahnya motivasi belajar 

siswa. Selanjutnya guru menyuruh siswa secara berbanjar melakukan 

passing bawah dan passing atas secara bergantian dengan waktu  yang 

cukup lama, namun jumlah memainkan bola hanya 2-3 kali saja, karena 

jumlah bola hanya 2 buah sedangkan jumlah siswa 29 orang. Proses 

pembelajaran dari awal hingga akhir, tidak ada kegiatan yang dapat 

mengembangkan kreativitas, karena guru hanya menginstruksikan perintah 

gerak kepada siswa tanpa memberikan stimulus kepada siswa untuk 

berpikir kreatif. Selanjutnya pada saat proses pembelajaran guru 

mengajarkan teknik dasar bolavoli, tapi sesudah itu siswa disuruh bermain 

bolavoli secara bebas, tanpa diawasi oleh guru karena guru pergi 

meninggalkan kelas, akibat dari itu kebanyakan siswanya hanya duduk 
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menepi dan tidak ikut bermain, hanya beberapa siswa saja yang aktif 

bermain.  Dan pada akhir pembelajaran juga tidak melaksanakan kegiatan 

akhir, padahal kegiatan akhir ini sangat penting untuk mengevaluasi proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

Permasalahan yang terkait dengan alat-alat pembelajaran PJOK di 

sekolah dirasa kurang cukup karena tidak sebanding dengan jumlah siswa 

sehingga mengakibatkan pembelajaran kurang efektif, misalnya saja untuk 

pembelajaran bola basket hanya memiliki bola 2 saja sedangkan rata-rata 

jumlah siswa tiap kelas kurang lebih 30 orang.  Ketika penulis melakukan 

observasi, terlihat ada 2 bola voli yang layak pakai. Padahal jumlah 

siswanya 29 orang. Pada materi aktivitas pembelajaran permainan bola 

voli pun terlihat antrian panjang ketika siswa melakukan drilling. Disini 

siswa hanya mendapatkan kesempatan memainkan bola sebanyak 2-3 kali 

saja. Pada saat pembelajaran bola voli, disini banyak siswa yang 

menunggu giliran, hal ini sangat kurang efektif karena akan menghabiskan 

waktu,. 

Memperhatikan seluruh permasalahan yang terdapat di Sekolah ini 

maka perlu ada usaha – usaha untuk memecahkan masalah tersebut 

terutama dalam konteks memperbaiki proses pembelajaran. Salah satu cara 

untuk memperoleh itu, peneliti mencoba melakukan penelitian terutama 

yang terkait dengan pengembangan kreativitas siswa melalui proses 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya melalui proses pembelajaran 

aktivitas permainan bola voli. Salah satu usaha yang mungkin dapat 

membantu memecahkan permasalahan tersebut adalah melakukan  

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)  terutama dalam 

rangka mengembangkan kreativitas pembelajaran siswa melalui 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, permasalahan 

pembelajaran yang terjadi di SMA Negeri 1 Pamarican dapat di 

identifikasi kedalam masalah umum dan khusus.   
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1. Masalah Umum 

a. Sekolah tidak memiliki ruang lingkungan hijau. 

b. Akses jalan menuju kelas rusak, sehingga mengakibatkan kelas 

menjadi kotor apabila musim hujan karena tanah yang lengket. 

c. Sekolah tidak memiliki sarana aktivitas aquatik 

d. Sekolah tidak memiliki sarana atletik khususnya di nomor lompat 

2. Masalah Khusus 

a. Pemanasan menggunakan pemanasan dinamis dan statis, tidak 

mengunakan pemanasan permainan yang mengarah ke 

pembelajaran. 

b. Siswa kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran. 

c. Guru kurang kreatif dan inovatif dalam menerapkan metode, 

pendekatan  dan model pembelajaran.  

d. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

e. Guru lebih mementingkan dimensi psikomotrik saja, sedangkan 

dimensi kognitif dan afektif kurang diperhatikan. 

f. Kurangnya pengawasan guru pada proses pembelajaran dari proses 

awal hingga akhir pembelajaran. 

g. Guru kurang memberikan rangsangan kepada siswa untuk berpikir 

kreatif dalam pembelajaran PJOK. 

h. Jumlah alat tidak sebanding dengan jumlah siswa. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan pembelajaran yang terjadi di SMA Negeri 1 Pamarican cukup 

banyak dan kompleks. Untuk memecahkan permasalahan tersebu tidak cukup 

hanya melibatkan  kemampuan guru dan peneliti tetapi harus melibatkan 

banyak orang dan kebijakan sekolah dan pemerintah. Dalam konteks 

Penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada 

masalah yang berhubungan dengan usaha pengembangan kreativitas siswa 
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melalui penerapan model pembelajaran inkuiri, khususnya dalam 

pembelajaran aktivitas permainan bola voli di kelas X-1. Alasan pembatasan 

masalah ini karena peneliti memiliki keterbatasan diantaranya: 

1. Keterbatasan waktu peneliti untuk meneliti karena dalam waktu proses 

perkuliahan di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yang tersedia 

selama tujuh tahun. 

2. Keterbatasan biaya yang juga mempengaruhi terhadap proses pengamatan 

karena untuk biaya pengamatan peneliti mengeluarkan biaya seperti 

transportasi, logistik, dan biaya perkuliahan. 

3. Keterbatasan psikologis peneliti karena tuntutan orang tua supaya cepat 

menyelesaikan studi kuliah. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah, maka fokus penelitian yang akan 

dikaji dalam penelitian tindakan kelas ini, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: “Bagaimana implementasi model pembelajaran inkuiri dalam 

pembelajaran aktivitas permainan bola voli di kelas X-1 SMA Negeri 1 

Pamarican?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran aktivitas permainan 

bolavoli melalui penerapan model pembelajaran inkuiri di SMA Negeri 1 

Pamarican. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam upaya 

pembelajaran. 

1. Secara Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori 

pembelajaran yang berhubungan dengan aktivitas permaainan bola 

voli. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

yang besar bagi semua pihak terkait masalah proses pembelajaran 

bolavoli di sekolah menengan atas, diantaranya: 

a. Bagi Guru 

Penelitan ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi guru-

guru penjas untuk merangsang serta agar dapat lebih berkreasi dan 

berinovasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

feedback bagi guru Pendidikan Jasmani dalam memilih dan 

menggunakan strategi pembelajaran yang lebih variatif yang 

diharapkan dapat memberi manfaat dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran aktivitas permainan bolavoli di Sekolah Menengah 

Atas. 

b. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran PJOK 

2. Meningkatkan kreativitas siswa ketika proses 

pembelajaran PJOK 

3. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, 

dengan kemampuan yang dimilikinya 

c. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti secara tidak langsung telah ikut andil 

bagian dalam memberikan pemahaman dan memperkuat 

pelaksanaan proses pembelajaran permainan bolavoli yang lebih 

kreatif, inovatif, dan menarik yang selama ini kurang terealisasikan 

dengan baik. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Gambaran singkat mengenai seluruh sitematika penulisan skripsi 

sebagai berikut:  

1. Bagian awal, berisi: judul skripsi, lembar pengesahan, lembar 

pernyataan keaslian skripsi dan bebas plagiarisme motto dan 

persembahan, ucapan terima kasih, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi, meliputi:  

Bab 1 : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan maslah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis besar 

sistematika skripsi. 

Bab 2 :   Landasan Teori, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. 

Bab 3 : Metode dan Prosedur Penelitian, menjelaskan tentang 

jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, 

subyek penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan 

data, keabsahan data, dan analisis data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab 5 : Penutup, yang berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi.  

3. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang 

memuat tentang deskripsi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pelaporan penelitian. 

 


