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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani  pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memiliki 

manfaat aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan kualitas individu secara 

holistik, baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional. Penjas merupakan suatu 

proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara 

sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh 

kemampuan dan keterampilan gerak, kecerdasan, dan pembentukan watak. 

Menurut Lutan (1989, hlm. 1) mengatakan bahwa “pendidikan jasmani 

merupakan media untuk mendorong perkembangan motorik, kemampuan fisik, 

pengetahuan dan penalaran, menghayati nilai-nilai (sikap, mental, emosional, 

spriritual dan sosial).” Sedangkan Suherman dan Lutan (2008, hlm. 14) menjelaskan 

bahwa “pendidikan jasmani didefiniskan sebagai pendidikan melalui gerak dan harus 

dilakuakan dengan cara-cara yang sesuai dengan arti yang dikandungnya.” Dari 

pendapat di tersebut dapat disimpulkan bahwa penjas adalah suatu proses pendidikan 

melalui aktivitas jasmani dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dengan 

memanfaatkan aktivitas fisik dan psikis. 

Suherman (1998, hlm. 14) menjelaskan bahwa “pendidikan jasmani 

didefinisikan sebagai pendidikan dan mempengaruhi tingkat keberhasilan pendidikan 

jasmani di sekolah dasar dalam mengembangkan potensi peserta didik dan 

meningkatkan keterampilan perserta didik, di antaranya adalah kualitas guru, strategi 

pembelajaran, model pembelajaran, metode, sarana prasarana” 

Sarana prasana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, lengkap dan tidak lengkapnya sarana 

prasarana pembelajaran turut mempengaruhi maksimal dan tidak maksimalnya 
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ketercapaian tujuan pembelajaran. Sarana yang lengkap bisa memudahkan guru untuk 

mengajar target- target tertentu yang menjadi tujuan pembelajaran. Begitu sebaliknya, 

sarana yang tidak lengkap akan menyulitkan bagi guru dalam mencapai target-target 

tujuan pembelajaran 

 Berdasarkan pengamatan di lapangan sarana prasarana yang tersedia di 

sekolah terutama sekolah yang berada di daerah yang sudah maju mereka cukup 

mempunyai sarana dan prasarana yang bagus atau dibilang lengkap, hal ini sangat 

baik untuk menunjang prestasi anak dalam pembelajaran di sekolah, dan sebaliknya 

bila sekolah yang berada di pinggiran kota belum tentu lengkap. Karakter kesulitan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) bermain bulutangkis, terutama jika 

dihubungkan dengan efektivitas ruang dan waktu. Siswa kurang memahami gerak 

dasar bermain bulutangkis memodifikasi alat sangat kurang, pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru sangat monoton dan mengandalkan alat-alat yang sebenarnya 

dapat dimodifikasi dengan menggunakan bahan yang mudah didapat dan digunakan 

oleh siswa  

Pada dasarnya permainan bulutangkis adalah cabang olahraga yang dimainkan 

satu lawan satu, dan atau dua lawan dua. Masing masing pemain berusaha memukul 

kok sampai melewati batas lapangan permainan dan mampu menjatuhkan satelkok 

dibidang pertahanan lawan, seperti dijelaskan oleh Subarjah dan Hidayat (2007:1) 

bahwa “hakekatnya pemainan bulutangkis adalah permainan yang saling berhadapan 

satu lawan satu orang maupun dua orang lawan dua orang, dengan menggunakan 

raket dan satelkok sebagai alat permainan”. 

Bulutangkis termasuk salah satu materi yang ada dalam kurikulum sekolah 

yang berperan penting untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Permainan 

bulutangkis tidak hanya mengandalkan aspek fisik saja, tetapi juga aspek teknik, 

taktik, mental yang dilakukan secara teratur pada saat melakukan pembelajaran baik 

dalam aktivitas pendidikan jasmani  

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan 

menggunakan satu metode tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang 

bervariasi agar pembelajaran tidak membosankan dan dapat menarik perhatian 
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peserta didik. Di sini peneliti mencoba menerapkan kedua metode yang digunakan 

dalam proses pembelajaran siswa dengan menggunakan metode keseluruhan dan 

metode bagian dalam proses pembelajaran bulutangkis, terutama untuk di jenjang 

tingkat SMA menegah masih banyak siswa yang tidak mampu melakukan permainan 

bulutangkis dikarenakan alat yang tersedia merupakan alat yang sebenarnya tidak 

sesuai dengan kemampuan siswa. Oleh karena itu, seorang guru pendidikan jasmani 

harus menguasai atau menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

Salah satu ide kreatif dalam pengembangan proses pembelajaran untuk 

mencapai keberhasilan belajar siswa yang diharapkan yaitu alat pembelajaran berupa 

raket yang dibuat dari kayu dengan ukuran kecil, pembelajaran dikaitkan dengan 

kondisi lingkungan pembelajaran”. Sebagaiman menurut Bahagia dan Suherman 

(2000, hlm. 7-8). Maksudnya modifikasi pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut: (a) Peralatan, maksudnya guru dapat 

membuat peralatan yang sederhana menyerupai alat yang sebenarmya atau 

menggantikan dengan alat yang lain yang dapat digunakan oleh anak dalam 

pembelajaran penjas; (b) menata ruang gerak dalam berlatih, maksudnya guru 

membuat dan menata gerakan-gerakan untuk dilakuakan oleh anak dalam 

pembelajaran penjas; (c) jumlah anak yang terlibat, maksudnya guru dapat 

mengurangi dan menambah anak dalam melakukan pembelajaran penjas; (d) formasi 

atau organisasi berlatih , maksudnya dalam pembelajaran guru memberikan informasi 

formasi kepada anak jangan terlau menyita waktu, sehingga anak aktif belajar tidak 

berkurang. 

Modifikasi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembelajaran 

dari tujuan yang paling rendah sampai tujuan yang paling tinggi. Menurut Bahagia 

(2004,  hlm. 2) tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan 

pembelajaran dalam tiga komponen yaitu: (a) tujuan perluasan; (b) tujuan 

penghalusan; (c) tujuan penerapan. Maksud ketiga tujuan pembelajaran tersebut 

adalah (a) tujuan perluasan , dapat diartikan tanpa memperhatikan aspek efisien dan 

efektivitas pembelajaran ditekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan 
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melakukan bentuk keterampilan yang dipelajarinya; (b) tujuan penghalusan, 

maksudnya tujuan pembelajaran ditekankan pada perolehan pengetahuan dan 

kemampuan gerak yang dipelajarinya seefisien mungkin; (c) tujuan penerapan, 

maksudnya tujuan pembelajaran ditekankan pada perolehan pengetahuan dan 

kemampuan gerak yang efektif. 

Minimnya fasilitas dan perlengkapan pendidikan jasmani yang dimiliki 

sekolah-sekolah, menuntut guru penjas untuk lebih kreatif dalam memberdayakan 

dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan perlengkapan yang ada sesuai dengan 

kondisi siswa dan sekolahnya (Bahagia, 2009, hlm.27). 

Dari pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

peranan modifikasi peralatan sangat dibutuhkan untuk mengatasi problematika proses 

pembelajaran terutama sekolah yang berada di pedesaan sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efesien, Oleh karena itu perlu sebuah 

pemecahan masalah yang sederhana dan bisa dilakukan oleh guru dan juga terjangkau 

oleh kondisi sekolah. Melihat dari permasalahan diatas, maka satu pemikiran muncul 

adalah perlu adanya sebuah media alternatif modifikasi untuk mengganti alat yaitu 

raket yang mudah dikuasai oleh siswa. Media raket modifikasi tersebut harus bisa 

bersifat mewakili karakteristik raket pada aslinya. Situasi dan kondisi tersebut kurang 

berjalan sebagaimana mestinya, sekarang pembelajaran penjas khusus badminton 

tidak tercapai sesuai yang di harapkan. Untuk mengatasi hal tersebut penulis akan 

menganalisis mengenai penerapan modifikasi raket “tok-tak” dengan tujuan untuk 

memudahkan siswa dalam belajar badminton pada umumnya gerakan servis tinggi 

dan lob bertahan pada khususnya. 

Dari beberapa kriteria media alternatif untuk mengganti raket tersebut, raket 

dibuat seperti raket aslinya dengan ukuran lebih kecil bisa dijadikan media alternatif 

modifikasi untuk mengganti raket standar, sehingga siswa bisa lebih mudah 

mempelajari materi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bulutangkis 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan 

menganalisis sejauh mana pengaruh modifikasi alat  untuk melakukan penelitian yang 
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berjudul “Pengaruh Modifikasi Alat terhadap Keterampilan Dasar dalam 

Pembelajaran Bulutangkis”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan 

yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah “apakah modifikasi alat memiliki 

pengaruh terhadap keterampilan dasar dalam pembelajaran bulutangkis ? 

 

C. Batasan  Masalah  

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang salah dan agar penelitian ini 

tidak menyimpang dari permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun pembatasan 

ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh modifikasi alat yaitu raket yang 

dibuat seperti raket pada aslinya dengan ukuran lebih kecil, dengan mempekecil 

diameter sisi raket dapat berpengaruh terhadap penguasaan keterampilan bulutangkis 

di SMA Negeri 24 Bandung 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modifikasi 

alat terhadap penguasaan keterampilan dasar dalam pembelajaran bulutangkis. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik, baik bagi penulis 

maupun bagi pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis penelitian ini di harapakan dapat memberikan informasi ilmiah 

dan masukan bagi semua pihak dalam usaha menanamkan makna modifikasi alat 

terhadap peningkatkan keterampilan servis dan lob dalam pembelajaran 

bulutangkis di SMA Negeri 24 Bandung ataupun bagi para pengajar yang lain 

dalam upaya meningkatkan keterampilan dengan memodifikasi alat. 
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2. Manfaat praktis  

1) Peneliti  Dapat dijadikan acuan dalam memaknai pentingnya modifikasi alat 

dalam mengatasi kompleksitas belajar agar pembelajar terampil dalam 

pembelajaran bulutangkis menjadi lebih efektif dan efisien. 

2) Guru: Modifikasi alat merupakan sarana bagi guru untuk meningkatkan 

keterampilan dasar siswa dalam permainan bulutangkis 

3) Lembaga universitas: sumbangan keilmuan kepada lembaga FPOK dan 

mahasiswa PJKR. 

4) Pihak lain: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding 

di kalangan akademis dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi  

Berikut merupakan struktur organisasi sistematika penelitian ini 
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BAB II 

TINJUAN TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, HIPOTESIS 

A. Tinjauan Teoritis 

B. Kerangka Berfikir 

C. Hipotesis 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Metode Penelitian  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

D. Desain Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian  

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Teknik Analisis Data 

 

BAB IV 

A. Hasil Pengolahan Data dan Analisis Data 

B. Diskusi Penemuan 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 
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