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BAB I 

PENDAHULUAAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh 

negara-negara berkembang, termasuk Indonesia seperti masalah kuantitas, 

masalah efektifitas, masalah efesiensi, dan masalah relefansi. Pada hakekatnya 

yang disebut pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya 

dimasa yang akan datang (UUR. I. No 2 Tahun 1989, Bab I, Pasal 1 (dalam 

Hamalik 2011, hlm 2). Pendidikan merupakan usaha sadar yang sistematis  

bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan asas-asas tertentu. 

Landasan dan asas merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, 

karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan sumber 

daya manusia. Pendidikan bukanlah hanya sekedar pengajaran, makin dasar 

jenjang sekolah maka makin besar pula peran pendidikan. Mutu dan kualitas 

pendidikan merupakan hal yang menarik terlebih lagi dalam pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan (PENJASORKES). 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani (fisik) dan kesehatan 

sebagai media untuk menghasilkan perubahan hilostik dalam perkembangan 

individu secara menyeluruh. 

Tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah 

mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih, selain itu juga dapat 

meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang lebih baik 

(Depdiknas, 2006, hlm 2)  

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang wajib di sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, 

yang membelajarkan siswa melalui aktivitas gerak. 
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Pada dasarnya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan 

aktivitas fisik yang dilakukan melalui pembelajaran yang diarahkan dan 

mendorong kepada pendidik agar seluruh potensi peserta didik tumbuh dan 

berkembang untuk mencapai suatu tujuan yang utuh dan menyeluruh. Hal ini 

sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional : 

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong pertumbuhan 

fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan 

penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-

spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hdup sehat yang bermuara untuk 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis 

yang seimbang. 

 

Berdasarkan uraian diatas pendidikan jasmani mempunyai peranan yang 

sangat penting dan berbeda yang menjadi ciri khas di banding bidang studi 

lainnya, karena pendidikan jasmani tidak hanya mementingkan perkembangan 

intelektual saja tetapi pengembangan diri baik dari segi keterampilan menjadi 

hal yang dikembangkan dalam proses pembalajaran pendidikan jasmani. Hal 

itu menjadi kelebihan pendidikan jasmani itu sendiri, jika pembelajaran lain 

lebih mementingkan perkembangan intelektual, maka melalui pendidikan 

jasmani maka akan terbina aspek-aspek atau ranah-ranah dalam pendidikan 

jasmani diantaranya aspek kognitif, afektif, psikomotor maupun aspek sosial 

yang menjadi ciri khas pendidikan jasmani. 

Peran guru dalam pendidikan jasmani harus dapat mengarahkan dan 

membiasakan siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang kondusif dan bisa 

merangsang siswa untuk lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar 

juga bisa membawa hasil yang diharapkan. Pemahaman dan pengetahuan 

siswa di zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya teknologi 

yang serba cepat dan canggih. Hal ini mengakibatkan rasa keingintahuan 

siswa menjadi lebih besar. Dalam hal ini guru harus lebih variatif mencari 

sumber belajar dan juga guru harus bisa  memahami ataupun menguasai 

berbagai strategi, metode, media pembelajaran, pendekatan dan model-model 
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pembelajaran untuk menunjang berlansungnya kegiatan pembelajaran 

disekolah. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan  ketika sedang melakukan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Pasundan 6 Bandung, terlihat  

dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani khususnya dalam materi 

pembelajaran permainan sepakbola, keinginan para siswa untuk lansung ke 

kegiatan permainan (game) padahal keterampilan bermain siswa dalam 

pembelajaran permainan sepakbola itu sendiri masih rendah. Seperti 

contohnya, dalam melakukan operan bola (passing) masih banyak siswa yang 

kurang bisa melakukannya dengan efektif, masih banyak dari siswa ketika 

melakukan passing masih melenceng dan tidak tepat sasaran atau tidak 

mengarah pada temannya. Dan ketika siswa sedang menggiring bola 

(dribbling) bola mudah direbut oleh lawan. Sedangkan dalam permainan 

sepakbola itu sendiri ada beberapa aspek keterampilan yang harus dipelajari 

terlebih dahulu seperti menendang (passing), menggiring (dribbling), 

menembak (shotting), dan menahan bola (controlling). Dengan menguasai 

berbagai keterampilan tersebut diharapkan ketika bermain siswa mampu 

menjalankan perintah maupun arahan yang diberikan oleh guru. Tetapi 

kenyataan dilapangan banyak siswa yang masih belum menguasai 

keterampilan tersebut, sehingga ketika permainan dilaksanakan tidak sesuai 

yang diharapakan. Dengan keadaan tersebut sudah merupakan suatu keharusan 

menguasai keterampilan bermain sepakbola yang efektif karena pengaruh 

dalam permainan sangat besar dan permainan pun akan berjalan dengan baik. 

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran permaianan 

sepakbola di SMP Pasundan 6 Bandung adalah kurangnya kerjasama siswa 

ketika bermain sepakbola. Kurangnya rasa kerjasama siswa dalam 

pembelajaran permainan sepakbola dapat terlihat ketika permainan berlansung 

para siswa kurang bisa bekerjasama dengan siswa lainnya, kebanyakan siswa 

masih bermain secara sendiri-sendiri dan rasa egoisme siswa masih sangat 

tinggi sehingga ketika permainan berlansung tidak ada rasa kerjasama dalam 

permainan tersebut. 
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Hal ini merupakan suatu masalah yang serius dalam pembelajaran 

permainan sepakbola di sekolah karena keterampilan bermain dan kerjasama 

merupakan hal utama dan hal yang harus diperhatikan ketika pembelajaran 

berlansung. Jika dalam proses pembelajaran, keterampilan dan kerjasama 

siswa kurang baik, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jalannya 

proses pembelajaran permainan sepakbola. Dengan demikian hal yang harus 

diperhatikan adalah kemampuan individu siswa dan kemampuan bekerjasama 

siswa dalam pembelajaran, sehingga hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dalam peningkatan efektivitas pembelajaran di sekolah, peran guru 

memiliki sumbangan yang paling mungkin atau nyata bisa dirasakan dalam 

kegiatan belajar. Peranan tersebut adalah penggunaan model pembelajaran, 

strategi mengajar, media pembelajaran, metode-metode pengajaran ataupun 

gaya mengajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penerapan model dalam pembelajaran pendidikan jasmani diharapkan 

dapat meningkatkan perhatian siswa dan motivasi siswa untuk melakukan 

suatu kegiatan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Model 

pembelajaran pendidikan jasmani cukup banyak salah satunya adalah model 

pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif banyak 

terdapat metode-metode pembelajaran seperti metode pembelajaran Student 

Team Achievment Division (STAD), metode pembelajaran Team Game 

Tournament (TGT), dan Jigsaw ( Juliantine dkk (2013, hlm 75). Dalam 

metode pembelajaran Student Team Achievment Division (STAD) Siswa 

berada dalam tim belajar terdiri dari empat orang dan mengguanakan 

lembaran kerja untuk menguasai suatu materi pelajaran. Mereka saling 

memotivasi agar dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam 

menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Metode pembelajaran Team 

Game Tournament (TGT) memiliki banyak kesamaan dengan metode Student 

Team Achievment Division (STAD). Teman dalam kelompok akan saling 

membantu dan mempersiapkan diri untuk bermain dalam game dengan 

mempelajari lembar kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu sama 

lain, tetapi sewaktu siswa sedang bermain dalam game teman lainnya tidak 



5 
 

 
Yogif Supriyanto, 2016 
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) 
UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA DAN KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

boleh membantu, tetapi telah terjadi tanggung jawab individual. Dan dalam 

metode pembelajaran Jigsaw siswa bekerja dalam anggota kelompok yang 

sama yaitu empat orang, dengan latar belakang yang berbeda (sama seperti 

dalam STAD dan TGT). Setiap anggota kelompok ditugaskan secara acak 

untuk menjadi “ahli” dari masing-masing kelompok bertemu untuk 

mendiskusikan topik yang sedang mereka bahas, lalu mereka kembali kepada 

kelompoknya untuk mengajarkan topik yang mereka diskusikan kepada teman 

satu timnya. 

Metode pembelajaran Team Game Tournament (TGT) merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peranan siswa sebagai 

tutor sebaya dan mengandung unsur bermain dalam turnamen. 

Dengan metode Team Game Tournament (TGT) diharapkan siswa lebih 

termotivasi dan kegiatan yang dilakukan lebih menarik sehingga keterampilan 

bermain siswa lebih meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, 

dengan metode TGT yang mengandung unsur bermain dalam turnamen dan 

melibatkan peranan siswa sebagai tutor sebaya diharapkan akan terbentuk 

karakter-karakter siswa yang bisa bekerjasama dalam kelompok. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Game Turnament (TGT) Untuk Meningkatkan 

Kerjasama Dan Keterampilan Bermain Sepakbola di SMP Pasundan 6 

Bandung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam 

penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul 

dalam penelitian, yaitu : 

1. Kurangnya kerjasama siswa saat pembelajaran berlansung 

2. Kurangnya keterampilan bermain siswa dalam pembelajaran permainan 

sepakbola 

3. Kebanyakan siswa masih bermain secara sendiri-sendiri 
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C. Batasan Masalah 

Dalam permasalahan yang dihadapi diatas tentang kurangnya 

kerjasama dan kurangnya keterampilan bermain siswa dalam pembelajaran 

sepakbola, maka akan dibatasi hanya kepada pembahasan terkait “ Rendahnya 

kerjasama dan keterampilan bermain sepakbola serta penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe team game turnament (TGT) untuk 

meningkatkan kerjasama dan keterampilan bermain sepakbola di SMP 

Pasundan 6 Bandung ”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis menarik suatu rumusan 

masalah yang menjadi fokus dalam pertanyaan penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe team game tournament (TGT) 

dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam pembelajaran sepakbola ? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe team game tournament (TGT) 

dapat meningkatkan keterampilan bermain sepakbola ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team 

game tournament (TGT) terhadap peningkatan kerjasama siswa dalam 

bermain sepakbola. 

2. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team 

game tournament (TGT) terhadap peningkatan keterampilan bermain 

sepakbola. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengatasi 

masalah yang ada dikelas khususnya permasalahan mengenai rendahnya 

kerjasama dan keterampilan bermain siswa sehingga dapat memperbaiki 

kualitas pendidikan sekolah. 

2. Bagi Guru 
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Model pembelajaran kooperatif tipe team game tournament (TGT) 

dapat dijadikan sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan kerjasama 

dan keterampilan bermain  dalam pembelajaran sepakbola. 

3. Bagi Siswa 

Model pembelajaran kooperatif tipi team game tournament (TGT) 

dapat memfasilitasi siswa sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan 

keterampilan bermain siswa dalam pembelajaran sepakbola. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai 

langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team 

game tournament (TGT) yang tepat dalam proses pembelajaran sepakbola 

dengan tujuan meningkatkan kerjasama dan keterampilan bermain siswa. 
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