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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Somarya (2011, hlm. 28) Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah 

terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna 

dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan adalah dimana seorang individu 

mengembangkan kualitasnya terhadap pengetahuan dan yang bisa melakukan suatu hal dengan 

proses belajar secara alami dan bertahap serta keinginan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari 

siapapun. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, 

aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Menurut Barrow dalam Abduljabar (2010, hlm. 3) menyatakan bahwa pendidikan jasmani 

adalah “Pendidikan tentang dan melalui gerak imani, ketika tujuan kependidikan dicapai melalui 

media aktivitas otot-otot, termasuk olahraga (sport) permainan, senam dan latihan (exercises). 

Pendidikan jasmani pada siswa akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat hubungannya 

dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta sebagai ungkapan yang kreatif , inovatif , terampil, 

memiliki kebugaran jasmani, kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman 

terhadap gerak manusia. Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui 

aktivitas fisik dan permainan sebagai media dalam pelaksanaannya.  

 

Dengan pendidikan jasmani disekolah diharapkan mampu membantu siswa aktif bergerak, 

meningkatkan kebugaran jasmani, siswa mampu berpikir kritis, siswa pandai mengontrol emosi, 

siswa dapat meningkatkan keterampilan sosial dan melalui aktivitas pendidikan jasmani mampu 

menjadi batu loncatan untuk menyalurkan bakat atau hobi siswa dalam suatu cabang olahraga 

tertentu, kemudian dapat menjadi titik tolak untuk siswa tersebut berprestasi. Namun, untuk meraih 
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semua tujuan tersebut, di butuhkan proses belajar mengajar pendidikan jasmani di sekolah yang 

efektif. 

Aktivitas yang di berikan dalam pembelajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, 

sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Tidak ada pendidikan yang 

tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya 

pendidikan jasmani, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk 

mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara alamiah berkembang searah dengan perkembangan 

zaman. 

Di Indonesia, pendidikan dilaksanakan oleh dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu 

pendidikan formal yang dilaksanakan disekolah dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di 

luar sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal untuk mengenyam 

pendidikan. Dalam kurikulum terdapat mata pelajaran yang harus di tempuh oleh setiap siswa, salah 

satunya ialah pendidikan jasmani. Abduljabar (2009, hlm. 27) menyatakan pendidikan jasmani 

adalah: 

Proses kependidikan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penampilan manusia 

melalui media aktivitas jasmani yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan 

jasmani memusatkan diri pada perolehan keterampilan gerak dan pemeliharaan kebugaran 

jasmani untuk kesehatan, peningkatan pengetahuan, dan pengembangan sikap positif terhadap 

aktivitas jasmani maupun olahraga. 

 

Pendidikan jasmani sudah tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini 

dapat diamati dari wajibnya pendidikan jasmani diselenggarakan di setiap jenjang dan tingkat 

pendidikan. Eksistensi penjas dalam lingkup sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari suatu 

keyakinan terhadap nilai-nilai penjas yang terkandung di dalamnya, dan jika di selenggarakan 

dalam situasi dan kondisi pendidikan yang kondusif akan memberikan kontribusi yang cukup 

berarti terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. 

 

Abduljabar (2011, hlm. 94) menyatakan bahwa: 

Tujuan yang hendak di capai bersifat menyeluruh, bukan hanya tujuan perkembangan fisikal, 

tetapi juga perkembangan kognitif, neuro-muscular, efektif-sosial-emosional, dan bahkan 

moral sekalipun. Pendidikan jasmani adalah bentukan pendidikan yang menyeluruh 

menyangkut semua dimensi utuh manusia. 
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Sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menendang atau melakukan 

operan kepada teman, yang mempunyai tujuan untuk memasukan bola kegawang lawan dan 

berusaha mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola oleh lawan. Regu atau tim 

yang banyak memasukan gol kedalam gawang lawan maka dinyatakan sebagai pemenang. 

Permainan sepak bola dimainkan oleh dua regu dengan tiap regu berjumlah 11 orang, terdiri dari 10 

pemain penyerang dan seorang penjaga gawang. Permainan ini dilakukan dalam 2x45 menit, dan di 

pimpin oleh dua orang hakim garis. Sepak bola merupakan salah satu pelajaran dalam pendidikan 

jasmani di dalam ruang lingkup Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sepakbola 

menempati urutan pertama dalam ruang lingkup tersebut. Sepakbola beserta permainan lainnya ada 

dalam ranah permainan dan olahraga. Pembelajaran sepakbola merupakan salah satu cabang 

olahraga yang tergolong dalam cabang olahraga permainan. Menurut Sucipto (2000, hlm. 7) 

menyatakan bahwa ”Sepakbola adalah permainan beregu, yang tiap regu terdiri dari sebelas orang 

pemain salah satunya adalah penjaga gawang, permainan seluruhnya menggunakan kaki kecuali 

penjaga gawang boleh menggunakan tangan didaerah hukumannya”. 

Berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani materi permainan sepakbola yang 

dilakukan dengan cara pendekatan taktis atau bermain terdapat aspek-aspek sosial yang secara 

umum menggambarkan nilai kerjasama. Di dalam sepakbola sangat di perlukan aspek empati, 

fairplay, respect, saling menghargai dan kerjasama terhadap suatu tim, agar suatu tim tersebut dapat 

menyatu satu sama lain dengan anggota tim yang lainnya sehingga dapat terciptanya suatu 

pemikiran yang selaras dengan suatu tim. 

Kerjasama seharusnya sudah dimiliki oleh setiap pemain dalam permainan beregu, karena 

kemampuan bekerjasamaharus sudah  tertanam pada diri masing-masing. Kerjasama sangat penting 

untuk suatu kekompakan satu tim dalam permainan beregu. Menurut Soekanto (2012, hlm. 66) 

mengemukakan kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-

kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan 

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.                                 

Dari penjelasan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa kerjasama dapat di maknai sebagai 

kemampuan untuk saling berkomunikasi secara aktif dalam kelompok suatu tim sepakbola. Oleh 

karena itu kerjasama sangat penting bagi pemain khususnya permainan beregu, karena sikap ini 
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perlu di bina agar suatu tim tersebut dapat selaras dari satu anggota dengan anggota lainnya. Hal ini 

juga sangat berhubungan dengan penerapan model pembelajaran yang akan di terapkan oleh 

peneliti yaitu soccer like game, selain memerlukan sikap empati, respect, fairplay juga sangat di 

butuhkan sekali tentang sikap kerjasama. 

Penerapan model pembelajaran tentu saja tidak bisa diterapkan secara asal tanpa 

memperhatikan situasi dan kondisi sarana prasarana disekolah, jumlah siswa dalam setiap 

pembelajaran serta materi pembelajaran apa yang akan disajikan. Ketepatan dalam menentukan 

model pembelajaran di maksudkan agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara efektif, proses pembelajaran terencana, terarah dan bervariasi.  

Kesalahan dalam menentukan model pembelajaran selain berdampak pada tidak tercapainya 

tujuan pembelajaran terkadang berdampak juga pada psikologis siswa, pembelajaran tidak lagi 

terasa menggembirakan dan menarik, siswa merasa bosan dan jenuh. Oleh karena itu seorang guru 

harus memiliki tingkat kejelian yang tinggi dalam menentukan model pembelajaran yang akan 

disajikan. 

Maka dari itu di perlukan model pembelajaran yang mampu menjadi jawaban dalam 

mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kurang tepatnya model pembelajaran. Model 

pembelajaran yang akan peneliti gunakan agar siswa dapat tertarik mengikuti pembelajaran 

permainan sepakbola yaitu dengan soccer like games. Menurut Bahagia (2011, hlm. 58) 

menyebutkan bahwa: 

“Soccer like games adalah permainan-permainan yang menyerupai permainan sepak bola, 

menyerupai adalah cara memainkan serta gerak yang dilakukannya sama seperti pada gerakan 

permainan sepakbola, perbedaannya hanya terletak pada pendekatan permainan serta bentuk-

bentuk pembelajaran, serta aturan dan perlengkapan yang dapat dimodifikasi seluas luasnya 

demi kepentingan ketertiban peserta didik dalam aktivitas pembelajaran”. 

 

Dari penjelasan di atas siswa dituntut dapat mencapai secara maksimal dalam setiap 

pembelajaran sepakbola, akan tetapi pada kenyataan dilapangan untuk mencapai hal itu sangatlah 

tidak mudah, kemampuan siswa untuk memahami materi permainan sepakbola dirasa sulit dan 

kurang maksimal, dikarenakan minimnya seorang guru melakukan inovasi atau kreatif dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran yang terlihat monoton pada saat pembelajaran, terutama ada 

kendala dari beberapa faktor yang mengakibatkan siswa tidak bisa melakukan tugas geraknya yaitu 
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kurangnya motivasi karena siswanya itu tidak bisa atau mengalami kesulitan terhadap pembelajaran 

yang sedang di ajarkan dan gurunya tidak memberikan koreksi terhadap siswa tersebut, serta tidak 

ada dorongan juga dari temannya yang sudah bisa bermain sepakbola untuk mengajak anak tersebut 

bermain, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran terutama dalam pemilihan 

model pembelajaran, terlihat kegiatan pembelajaran masih merujuk kepada guru, situasi dimana jika 

dianalogikan seorang guru masih mendominasi keberlangsungan proses pembelajaran, dimana 

seluruh sumber pengetahuan berpusat kepada sosok guru (teacher center), sehingga sosok siswa 

didalam pelaksanaannya hanya berperan sebagai objek pelaksana perintah guru semata, yang pada 

akhirnya situasi dalam proses pembelajaran seperti itu menjadikan siswa kurang memahami tujuan 

pembelajaran yang diorientasikan oleh guru, yang merujuk kepada  hasil belajar yang kurang 

maksimal. 

Dari berbagai permasalahan yang terjadi, guru pendidikan jasmani seolah dituntut untuk dapat 

terus berinovasi dalam hal membenahi proses pembelajaran permainan sepakbola, sehingga hasil 

belajar yang maksimal bukan hanya menjadi impian lagi, lebih dari itu agar pembelajaran 

permainan sepakbola ini dapat lebih melibatkan siswa sehingga dapat merangsang siswa untuk 

lebih baik dalam memahami tujuan pembelajaran dan menjadikan hasil belajar menjadi jauh lebih 

baik. 

 

Pada cabang olahraga sepakbola, sebetulnya ada banyak gerak dasar yang harus dikuasai oleh 

setiap siswa, tetapi penulis ingin menciptakan suasana belajar sepakbola itu tidak monoton dan 

berubah-ubah sehingga siswa termotivasi dengan apa yang nantinya akan di ajarkan oleh guru 

dikala ada beberapa siswa tidak bisa dalam melakukan tugas gerak dasar bermain sepakbola.  

Untuk mempelajari teknik gerak dasar yang ada dalam sepakbola diperlukan pendekatan 

pembelajaran, namun masih banyak guru belum menerapkan pendekatan pembelajaran dengan 

baik. Sejalan dengan pendapat di atas dapat digambarkan bahwa hal ini masih menunjukkan 

lemahnya model pendekatan dan kurang menciptakan suatu yang memotivasi siswa untuk bermain 

sepakbola yang diterapkan oleh guru, sehingga penulis ingin menerapkan permainan soccer like 

games terhadap kerjasama siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana permainanSoccer like 

games memberikan pengaruh terhadap nilai kerjasama siswa dalam bermain sepakbola. Sehingga 

penulis mengambil judul “Pengaruh Permainan Soccer Like Games Terhadap Peningkatan 

Kerjasama Siswa Dalam Pembelajaran Permainan Sepakbola Kelas XI SMA Negeri 1 Baleendah”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian adalah sebagai berikut : 

Apakah permainan soccer like game memberikan pengaruh yang signifikan terhadap  

peningkatan kerjasama siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian terdapat suatu tujuan yang ingin di capai. Karena penetapan tujuan 

dalam suatu kegiatan adalah penting sebagai awal untuk kegiatan selanjutnya untuk mencapai 

tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui apakah permainan soccer like game memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kerjasama siswa dalam bermain sepakbola. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini telah selesai, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Bagi guru pendidikan jasmani, hasil penelitian ini untuk menyempurnakan pelaksanaan 

pengajaran pembelajaran sepakbola disekolah. Penelitian ini berguna untuk penyajian salah 

satu alternatif yang baik bagi upaya mengatasi masalah kerjasama siswa disekolah. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi semua 

pihak terutama kepada yang terlibat dalam dunia pendidikan diantaranya: 

a) Bagi Guru 
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Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi guru untuk lebih kreatif dan 

inovatif, selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi umpan balik bagi guru dalam 

menyusun bahan pembelajaran yang lebih variatif dan diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran sepakbola. 

b) Bagi Siswa 

Siswa diharapkan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih menarik sehingga 

mampu meningkatkan pengetahuan pemahaman materi belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan jasmani, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan motivasi untuk terus 

meningkatkan latihan diluar sekolah, karena pengetahuan dan keterampilan yang optimal 

sangat diperlukan oleh siswa sebagai bekal untuk diterapkan di masyarakat. 

c) Bagi Sekolah (SMA) 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah itu sendiri dalam 

rangka perbaikan pembelajaran pendidikan jasmani khususnya pembelajaran sepakbola. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar penelitian terinci dengan baik, maka diperlukan penyusunan secara terstruktur. Oleh 

karena itu penulis memaparkan sebagai berikut: 

A. BAB I Pendahuluan: Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat atau signifikasi penelitian dan struktur organisasi. 

B. BAB II Kajian Pustaka: Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

C. BAB III Metode Penelitian: Berisi Penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, 

termasuk kedalam komponen berikut: 

a. Desain penelitian 

b. Partisipan  

c. Populasi dan Sampel 

d. Instrumen Penelitian  

e. Prosedur Penelitian 

f. Analisis Data 

D. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: terdiri dari dua hal utama, yakni: 

a. Pengolahan atau analisis data 

b. Pembahasan atau analisis temuan 

E. BAB V Kesimpulan dan Saran: Menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian 

terhadap hasil analisis temuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


