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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran yang 

menggunakan aktivitas fisik dalam pembelajaran utamanya. Maka dari itu proses 

pembelajaran pendidikan jasmani, pertumbuhan dan perkembangan intelektual, 

sosial dan emosional anak sebagian besar terjadi melalui aktivitas gerak atau 

motorik yang dilakukan oleh anak. Tujuan pendidikan jasmani yaitu bukan hanya 

sekedar aktivitas jasmani itu sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi 

keterampilan siswa melalui aktivitas jasmani. Sesuai dengan pendapat Mahendra 

(2009, hlm 24) yang mengatakan bahwa: 

Pendidikan Jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau 
permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, 
permainan atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk 

mendidik, yaitu paling tidak fokusnya pada keterampilan anak. Hal ini 
dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir dan 

keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga keterampilan 
emosional dan sosial. 
 

Berkaitan dengan pendapat tersebut, dalam pendidikan jasmani 

menekankan kegiatan bermain atau aktivitas gerak dalam bentuk permainan yang 

edukatif. Hal tersebut sesuai pendapat Saunder, 1969; Stanley, 1977; Werner, 

1979; Lutan, 1998 dalam Nugraha (2010 hlm 9) yang menyatakan bahwa : 

Permainan adalah perbuatan atas kemauan sendiri bisa berupa kegiatan 

aktivitas fisik, kebugaran jasmani, keterampilan baik dilakukan individual 
/ kelompok dengan batas ketentuan aturan, dengan menggunakan strategi 

untuk mencapai tujuan. 

 

Aktivitas permainan dalam pendidikan jasmani hendaknya berpusat pada 

siswa dan menarik sehingga siswa senang melakukannya. Oleh karena itu, dalam 

penyajian aktiivtas permainan hendaknya mempertimbangkan dampak positif 

pada siswa. Ditegaskan oleh Adam dan Rahantoknam, 1988 dalam Nugraha (2010 
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hlm 9) bahwa “permainan dapat menarik minat dan menyenangkan, bila 

didorong untuk membuat keputusan keputusan tepat, akan mendorong terbentukn

ya kesadaran taktis”. 

Pendidikan jasmani dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

disebutkan bahwa ruang lingkup materi pembelajaran meliputi permainan dan 

olahraga, tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-

lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepakbola, 

bolabasket, bolavoli, tenismeja, tenislapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta 

aktivitas lainnya. 

Selanjutnya dirumuskan juga standar kompetensi yang berhubungan 

dengan aktivitas permainan dan olahraga adalah sebagai berikut “mempraktikkan 

gerak dasar ke dalam permainan sederhana dan olahraga serta nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya”. Merujuk pada standar kompetensi tersebut dirumuskan 

pada kompetensi dasarnya untuk permainan dan olahraga sebagai berikut 

“mempraktikkan gerak dasar permainan bola besar sederhana dengan peraturan 

yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran”. 

Permainan dalam standar kompetensi tersebut yaitu melakukan permainan 

bolabesar. Permainan tersebut dilaksanakan secara beregu dalam satu tim. 

Perminanan bolabesar menurut Soesanto, 2015 dalam (http//:www.antoksoesanto.

blogspot.co.id/2015/01/pengertian-permainan-bola-besar.html?m=1) adalah 

“Permainan bolabesar adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan secara 

berkelompok dengan menggunakan bola berdiameter lebih dari 50 cm”.  

Dalam permainan bolabesar tersebut terdapat stategi menyerang dan 

menghadang serangan lawan. Oleh karena itu, permainan bolabesar termasuk 

salah satu permainan invasi. Hal ini sesuai  dengan pendapat  Muezasport, 2014           

(http//:www.muezasport.blogspot.co.id/2014/09/permainan-invasi.html?.m=1) 

“Permainan invasi adalah permainan strategi dimana tujuannya adalah untuk 

menyerang daerah lawan dan menciptakan goal atau poin dan mencoba bertahan 

agar lawan tidak menciptakan goal atau poin di daerah kita”. Berbagai jenis 

cabang olahraga permainan dapat dimasukkan pada kelompok permainan invasi, 
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dimana ciri-ciri dari masalah gerak yang terkandung dalam permainan tersebut 

adalah berupa passing dan intercepting. 

 Salah satu cabang olah raga yang termasuk permianan invasi adalah 

sepakbola (Nugraha, 2010 hlm 11). Dalam ruang lingkup Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar terdapat pembelajaran permainan sepakbola yang mempunyai 

kedudukan sangat penting dalam pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah 

Dasar. Untuk memenuhi standar kurikulum maka guru, siswa dan sekolah 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses pembelajaran permainan 

sepakbola tersebut.  

Permainan sepakbola di sekolah dasar dilaksanakan dalam berbagai model 

pembelajaran agar sistematis mengikuti tahap-tahap kegiatan sesuai model 

pembelajaran yang digunakan. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah model movement problem based learning. Agar  siswa belajar 

dengan lebih mudah maka pembelajaran permainan sepakbola di Sekolah Dasar 

menggunakan Soccer Like Games. Sesuai dengan pendapat Bahagia (2010, hlm 

58) yang mengatakan bahwa: 

 

Soccer like games adalah permainan-permainan yang menyerupai 
permainan sepakbola. Menyerupai artinya cara memainkan serta gerak 
yang dilakukannya sama seperti pada gerakan permainan sepakbola, 

pembedanya hanya terletak pada pendekatan permainan serta bentuk-
bentuk pembelajaran, serta aturan dan perlengkapan yang dapat 

dimodifikasi seluas-luasnya demi kepentingan keterlibatan peserta didik 
dalam aktivitas pembelajaran. 
 

Dengan demikian pembelajaran permainan sepakbola juga tidak hanya 

mengembangkan keterampilan bermainnya saja, melainkan melalui intervensi dan 

rekayasa guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru harus mampu 

mengembangkan seluruh potensi-potensi kognitif dan afektif yang dimiliki siswa 

untuk ditumbuh kembangkan secara optimal, selain itu mengembangkan potensi 

yang dimiliki siswa. Guru juga harus memperhatikan sarana dan prasarana seperti 

lapangan demi terlaksananya pembelajaran, namun tidak dipungkiri penguasaan 

prinsip-prinsip dasar kelengkapan sarana dan prasarana permainan sepakbola 

belum menjamin tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang 

diharapkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani masih dipengaruhi oleh 
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masalah yang berasal dari diri siswa dan penggunaan model-model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru pendidikan jasmani. 

Dengan model-model pembelajaran yang digunakan guru pendidikan 

jasmani akan menentukan keberhasilan pembelajaran permainan sepakbola 

tersebut. Semakin tepat penggunaan model-model pembelajarannya, maka 

motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani akan 

membuahkan hasil yang baik. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh 

siswa akan terpecahkan apabila model-model pembelajaran yang digunakan guru 

pendidikan jasmani diterapkan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan observasi awal di kelas IV SDN Tagog, dalam pembelajaran 

permainan sepakbola masih banyak siswa yang kurang memahami dan tidak bisa 

melakukan keterampilan dalam pembelajaran permainan sepakbola, karena siswa 

kurang paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru pendidikan jasmani. 

Hal itu disebabkan karena kurangnya antusias dan semangat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, sehingga siswa merasa bosan dan 

kurang nyaman dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani. Selain itu 

model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru pendidikan jasmani 

cenderung tidak bervariatif, maka dari itu peneliti melihat adanya permasalahan 

penggunaan model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru pendidikan 

jasmani. Melalui penerapan model movement problem based learning, diharapkan 

dapat memecahkan masalah pembelajaran pendidikan jasmani. Hal ini disebabkan 

karena melalui model movement problem based learning, siswa didorong untuk 

melakukan proses pembelajaran pendidikan jasmani secara berkelompok serta 

menyelesaikan masalahnya untuk tujuan bersama. 

Salah satu pemilihan model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

pendidikan jasmani adalah model movement problem based learning agar siswa 

dapat memecahkan masalahnya sendiri. Seperti yang dipaparkan Hmelo-Silver, 

2004; Serafino & Cicchelli, 2005, (dalam Eggen dan Kauchak, 2012, hlm 307. 

Diterjemahkan oleh Wahono, 2012) adalah “seperangkat model mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi dan penguatan diri”. Selain mengembangkan 

keterampilan  pemecahan masalah, materi dan penguatan diri, disesuaikan juga 
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dengan jenis materi, karakteristik siswa, serta situasi siswa atau kondisi dimana 

proses pembelajaran pendidikan jasmani akan berlangsung. Oleh karena itu, 

penggunaan model movement problem base learning disesuaikan dengan konsep 

aktivitas pembelajaran permainan sepakbola pada siswa Sekolah Dasar yakni 

siswa mencari dan menemukan dasar masalah belajar pada pembelajaran 

permainan sepakbola kemudian di arahkan untuk berpikir dan memecahkan 

berdasarkan pengalamannya sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang penerapan 

model movement problem based learning dalam melakukan keterampilan bermain 

dengan aspek keputusan yang diambil, melaksanakan keterampilan, dan memberi 

dukungan dalam pembelajaran soccer like games. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi guru dalam mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran soccer like games di Sekolah Dasar Negri Tagog.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini disusun dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: “Apakah model movement problem based learning dapat 

meningkatkan keterampilan bermain siswa dalam pembelajaran soccer like 

games?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penggunaan model movement problem based learning dalam 

pembelajaran soccer like games. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi peneliti, siswa, guru, dan sekolah 

sebagai berikut:  

1. Manfaat bagi Peneliti 
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Penelitian ini bermanfaat sebagai pengalaman dalam penulisan karya tulis 

tentang pengaruh penggunaan model movement problem based learning 

dalam soccer like games. 

2. Manfaat bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa 

dalam melakukan pembelajaran soccer like games. 

3. Manfaat bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai masukan tentang 

model pembelajaran pendidikan jasmani sehingga dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran pendidikan jasmani yang lebih tepat. 

4. Manfaat bagi Sekolah 

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi sekolah sebagai masukan tentang 

pembelajaran soccer like games menggunakan model movement problem 

based learning sehingga dapat di jadikan pembinaan bagi guru untuk 

mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih tepat lagi. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar tidak terdapat kesalah pahaman dan menghindari penafsiran yang 

salah dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan mengenai istilah-

istilah yang penting. Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian di 

antaranya: 

1. Bagian awal, berisi: Judul skripsi, lembar pengesahan, lembar pernyataan 

keaslian skripsi dan bebas plagiarisme motto dan persembahan, ucapan 

terimakasih, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

daftar lampian. 

2. Bagian isi skripsi, meliputi: 

Bab I : Pendahuluan, uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II  : Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian 

pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain 

yang mendukung penelitian ini. 
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Bab III  : Metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang 

desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, pengumpulan 

data, dan analisis data. 

Bab IV  : Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah 

diperoleh.  

Bab V  : Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan 

saran serta hasil penelitian. 

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

memuat tentang deskripsi mengenai peranan, pelaksanaan hingga pelaporan 

penelitian. 

 

 


