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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangan olahraga permainan 

futsal di masyarakat sangat pesat. Permainan futsal dimainkan oleh berbagai 

kalangan, tidak hanya dari kalangan orang dewasa, tapi juga dimainkan oleh 

kalangan anak-anak dan remaja baik pria maupun wanita. Tujuan orang 

bermain futsal sangat bervariasi, ada yang sekedar alat rekreasi, sebagai alat 

sosialisasi, dan untuk mengembangkan minat dan bakat dalam berprestasi 

dicabang olahraga tersebut. 

  Di lingkungan sekolah permainan futsal telah digunakan sebagai salah 

satu aktivitas pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan (PJOK), yaitu dalam kelompok aktivitas permainan bola besar. 

Sesuai dengan konsep pendidikan jasmani yang merupakan sebuah proses 

pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik, permainan dan olahraga  sebagai 

media atau alat pembelajaran, maka kedudukan pembelajaran aktivitas 

permainan futsal merupakan alat atau media untuk mencapai tujuan pendidikan 

jasmani. 

Dimasukanya permainan futsal ke dalam salah satu aktivitas pembelajaran 

PJOK tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. 

Permainan futsal secara inheren dan koheren, memberikan nilai-nilai positif, 

baik dalam dimensi kognitf, afektif, psikomotor dan sosial. Dalam dimensi 

kogitif pembelajaran aktivitas permainan futsal dapat mengembangkan peserta 

didik dalam hal pengetahuan tentang fakta, konsep, dan yang lebih penting lagi 

adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Dalam dimensi 

afektif dan sosial pembelajaran aktivitas permainan futsal dapat menumbuhkan 

dan menerapkan kerjasama, disiplin, saling menghargai lawan maupun kawan 

dan masih banyak aspek-aspek positif yang terkandung didalam permainan 

futsal. Dalam dimensi psikomotor dalam pembelajaran aktivitas permainan 
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futsal dapat mengembangkan aspek-aspek kebugaran jasmani dan aspek 

perseptual motorik.  

Jika permainan futsal dijadikan media untuk mendidik siswa oleh guru 

PJOK yang terdidik dan profesional maka pembelajaran aktivitas permainan 

futsal akan memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran PJOK. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan Abduljabar, 

(2010:22) bahwa : 

 

Dalam kurikulum tujuan pendidikan jasmani adalah untuk menyokong 

perkembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Namun hal ini 

sangat bergantung pada bagaimana guru pendidikan jasmani 

mengorientasikan perkembangan didalam program-program 

pembelajarannya. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK di sekolah, pembelajaran aktivitas 

permainan futsal dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Arikunto Suharsimi (1993, 

hlm. 59) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan intrakulikuler, 

ektrakkurikuler dan kokurikuler adalah sebagai berikut : 

 

Kegiatan intra kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam jadwal 

bagi struktur program yang ditentukan secara nasional. Kegiatan ekstra 

kurikuler adalah kegiatan tambahan, diluar struktur program yang ada pada 

umumnya merupakan kegiatan pilihan. Kegiatan ko-kurikuler adalah 

kegiatan yang menopang kegiatan intra kurikuler dengan maksud 

menguatkan penguasaan konsep ilmu yang tertera dalam struktur program. 

 

  

 Di beberapa sekolah permainan futsal telah dijadikan aktivitas 

pembelajaran pokok PJOK, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler 

dan ekstrakurikuler, terutama di sekolah-sekolah yang telah memiliki alat 

sarana pembelajarannya. Dalam konteks kegiatan ekstrakurikuler aktivitas 

pembelajaran permainan futsal ditujukan untuk mengembangkan bakat dan 

minat siswa yang senang bermain futsal. Di samping disesuaikan dengan bakat 

dan minat siswa, juga disesuaikan pula dengan keberadaan dan fasilitas 

pembelajarannya.  
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Khusus di SMP BPI 1 Bandung aktivitas pembelajaran permainan futsal 

telah dilaksanakan baik dalam kegiatan intakurikuler, kokurikuler dan 

ektrakurikuler. Dalam kegiatan ektrakurikuler permainan futsal di SMP BPI 1  

Bandung siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal setiap tahunnya kurang 

lebih diikuti oleh 50 orang siswa. waktu latihan pada hari jum’at mulai dari jam 

15.00 – 17.00 dan pada hari sabtu mulai dari jam 13.00 – 15.00. Tempat 

pelaksanaan di lapangan outdoor SMP BPI 1 Bandung. Peralatan yang dimiliki 

SMP BPI 1 Bandung pada tahun 2017 adalah 50 cones dan 2 buah bola futsal.    

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap proses pembelajaran aktivitas 

permainan futsal di SMP BPI 1 Bandung terdapat beberapa permasalahan baik 

dalam kegiatan intra kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Beberapa 

permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dari ketersediaan sarana dan 

prasarana, pralatan, karakteristik siswa dan kemampuan siswa serta model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Permasalahan yang terkait dengan ketersedian sarana prasarana adalah 

lapangan cukup memadai, namun dalam proses pembelajaran PJOK 

penggunaan lapangan harus berbagi dengan kelas lain. Hal ini menyebabkan 

terbatasnya ruang gerak siswa.  

Permasalahan yang terkait dengan peralatan adalah jumlah bola futsal yang 

tersedia hanya tiga buah, sementara jumlah siswa yang mengikuti kegiatan 

intrakurikuler kurang lebih ada 30 orang. Begitu pula dalam pembelajaran 

kegiatan ekstrakurikuler bola yang digunakan dalam kegiatan intrakurikuler 

dipakai pula dalam kegiatan ektrakurikuler yang jumlah siswanya 30 orang 

siswa. Dengan demikian rasio jumlah siswa dengan jumlah bola adalah 2 : 30 

dalam kegiatan intakurikuler dan 2 : 50 dalam kegiatan ekstakurikuler. 

Akibatnya giliran melakukan memainkan bola untuk setiap anak semakin 

sedikit, hal ini berarti jumlah waktu aktif belajar siswa semakin sedikit pula. 

Idealnya rasio jumlah bola dan jumlah siswa adalah satu bola berbanding dua 

siswa, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang banyak untuk 

memainkan bola terutama dalam bentuk permainan, minimalnya permainan 

satu lawan satu. Anak datang pada pembelajaran aktivitas permainan futsal 

tujuannya pasti ingin memainkan bola sesuai dengan karakteristik anak yang 
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suka bermain. Disamping itu jika bolanya kurang ada kecendrungan motivasi 

belajar anak berkurang. Karna hak dan keinginan anak untuk bermain terbatasi. 

Karakteristik kecerdasan dan keterampilan siswa yang bervariasi. 

Khususnya dalam kegiatan intrakulikuler siswa yang begitu banyak dengan 

tingkat kecerdasan dan keterampilan yang berbeda-beda (bervariasi), 

sedangkan dalam kegiatan ekstrakulikuler karakteristik kecerdasaan dan 

ketampilan siswa relatif homogen namun tetap saja ada perbedaan dan 

kesenjangan antara siswa yang memiliki tingkat kecerdasan dan keterampilan 

tinggi dengan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan dan keterampilan 

rendah. Hal ini sering mengakibatkan terputusnya pola tugas gerak. Bagi anak 

yang belum memiliki tingkat kecerdasan dan keterampilan yang tinggi akan 

rendah diri, sementara bagi anak yang sudah memiliki tingkat kecerdasan dan 

keterampilan yang tinggi dapat mengakibatkan terganggu oleh anak yang 

memiliki kecerdasan dan keterampilan yang rendah. Begitu juga jika bahan 

atau tugas-tugas ajar disajikan secara klasikal akan mengakibatkan tugas 

ajarnya terlalu mudah. 

Prinsip dalam plaksanaan pembelajaran adalan optimalisasi aktivitas siswa. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nasution, S. (2010 : hlm 86) Dari 

semua asas didaktik boleh dikatakan aktivitaslah asas yang terpenting oleh sebab belajar 

sendiri merupakan suatu kegiatan. Tanpa kegiatan tidak mungkin seorang dikatakan belajar. 

Hal ini dibenarkan oleh setiap para ahli. Bahkan dalam konteks pembelajaran gerak dan 

olahraga Lutan dalam Suherman (2009 : hlm 45 – 46) menyatakan : 

 

Jumlah waktu aktif belajar merupakan ciri pembelajaran yang efektif. 

Perencanaan jumlah waktu aktif belajar akan terkait langsung dengan waktu 

yang diperlukan untuk aspek lain, misal: pemanasan, penjelasan, 

demonstrasi, termasuk strategi atau style yang digunakan. Oleh karena itu 

akan lebih baik apabila dari sejak awal guru merencanakan pemanfaatan 

waktu untuk masing-masing aspek dengan curahan waktu terbanyak 

ditekankan pada waktu aktif belajar.  

 

Dengan demikian guru sebagai tenaga pendidik harus mampu 

memanfaatkan jumlah waktu aktif belajar dalam proses belajar mengajar 

PJOK. 
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Dalam proses pembelajaran selain prinsip aktivitas (partisipasi siswa), 

prinsip lainya adalah prinsip indivisualisasi. Nasution, S. (2008 : hlm 67) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud prinsip individualisasi adalah sebagai 

berikut : 

 

Dalam pelajaran modern yang menggunakan metode unit, ada kalanya 

seorang anak yang kurang pandai tiba-tiba muncul bakatnya jika diberikan 

tugas yang sesuai dengan pembawaanya. Di sini terlaksana prinsip 

individualisasi yang mengemukakan bahwa pelajaran yang bermakna harus 

dijalankan sesuai dengan tujuan bakat, kesanggupan anak sendiri menurut 

prosedur ekperimental. Ada kemungkinan seseorang kuat dalam suatu 

bidang akan tetapi lemah dalam bidang lain. 

 

 

Prinsip pembelajaran lain yang penting dalam pembelajaran aktivitas futsal 

adalah prinsip bermain, karna permainan futsal adalah permainan yang 

dikembangkan dari teori bermain dan fenomena bermain, yang pada 

hakikatnya adalah merupakan ciri atau karakter manusia sebagai makhluk 

hidup yang senang bermain (homo ludens). Dalam konteks ini Sukintaka (1992 

: hlm 7) menjelaskan bahwa : 

 

1. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan sukarela atas 

dasar senang. 

2. Bermain dengan rasa senang, menumbuhkan aktivitas yang dilakukan 

secara spontan. 

3. Bermain dengan rasa senang, untuk memperoleh kesenangan, 

menimbulkan kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih, 

kadang-kadang memerlukan kerja sama dengan teman, menghormati 

lawan, mengetahui kemampuan teman, patuh pada peraturan, dan 

mengetahui kemampuan dirinya sendiri. 

  

Memperhatikan bahwa prinsip dalam pembelajaran itu adalah partisipasi 

(aktivitas), individualisasi dan konsep bermain diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar yang pada giliranya jika motivasi belajarnya tinggi maka hasil 

belajarnyapun akan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak 

memiliki motivasi. Oleh sebab itu pendekatan pembelajaran yang harus 

digunakan oleh guru adalah pendekatan pembelajaran yang minimal merujuk 

kepada tiga prinsip di atas. Salah satu pendekatan yang memperhatikan ketiga 
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prinsip di atas adalah pendekatan taktis. Pendekatan taktis dalah pendekatan 

yang mengimplementasikan permainan yang sebenarnya dalam proses 

pembelajaran dan mengklasifikasi peserta didik dalam tingkatan kemampuan 

tugas gerak yang berbeda. 

 

Selanjutnya Subroto, T. (2001 : hlm 10) menjelaskan bahwa “dalam 

pendekatan taktis, pembelajaran keterampilan teknik tidak diajarkan secara 

khusus dalam bagian-bagian teknik yang terpisah, namun sekaligus 

didalam suasana bermain yang mirip dengan permainan yang 

sesungguhnya” 

 

Lebih lanjut Subroto, T.(2010 : hlm. 5) menjelaskan tujuan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan taktis adalah : 

 

1. Meningkatkan kemampuan bermain melalui pemahaman terhadap 

keterkaitan antara taktik permainan dan perkembangan keterampilan. 

2. Memberikan kesenangan dalam prose pembelajaran. 

3. Belajar memecahkan masalah-masalah dan membuat keputusan selama 

bermain”. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan salah satu solusi yang diduga 

dapat memecahkan permasalahan diatas ialah dengan mengimplementasikan 

pendekatan taktis. Melalui penerapan pendekatan taktis, permasalahan yang 

terkait dengan keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana, pralatan, 

ksrakteristik dan keterampilan siswa diharapkan dapat diatasi. 

 Hal ini yang menjadi motivasi dan keingintahuan penulis untuk meneliti 

lebih jauh tentang apa dan bagaimana pendekatan taktis diterapkan dalam 

aktivitas pembelajaran permainan futsal di SMP BPI 1 Bandung. Oleh sebab 

itu judul penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah Implementasi 

Pendekatan Taktis Dalam Pembelajaran Permainan Futsal (Penelitian 

Tindakan Kelas VII Pada Kegiatan Ekstrakuliler di SMP BPI I 

Bandung). 
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahn yang terkait dengan 

pembelajaran aktivitas permainan futsal baik dalam kegiatan intrakulikuler 

(umum) maupun dalam kegiatan ektrakulikuler (khusus) yang terjadi di SMP 

BPI 1 Bandung dapat di indetifikasi sebagai berikut : 

1. Ketersediaan sarana dan prasarana, di SMP BPI 1 Bandung sudah 

memiliki lapangan yang cukup luas tetapi lapangan dipakai oleh beberapa 

kelas secara bersamaan dalam proses pembelajaran PJOK khususnya pada 

materi pembelajaran permainan futsal. 

2. Ketersediaan peralatan dalam proses pembelajaran permainan futsal. 

Terbukti dengan ditemukanya hanya dua buah bola futsal yang tersedia 

untuk proses pembelajaran permainan futsal dalam mata pelajaran PJOK. 

Baik dalam kegiatan pembelajaran futsal di intrakulikuler dan 

ekstrakulikuler. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru lebih cenderung 

monoton, sehingga banyak siswa yang kurang termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran penjas, mengakibatkan waktu aktif belajar 

siswa yang optimal menjadi kurang atau tidak tercapai. 

4. Pemahaman dan keterampilan siswa yang berbeda-beda mengakibatkan 

kurang berjalannya pola tugas-tugas gerak yang diberikan oleh guru. 

 

C. Batasan Masalah 

  Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, maka nampak 

permasalahan yang terkait dengan pembelajaran aktivitas permainan futsal 

begitu banyak, khususnya yang terjadi di SMP BPI 1 Kota Bandung. Maka 

dari itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah disekitar 

penerapan pendekatan taktis dalam pembelajaran aktivitas permainan futsal 

pada kegiatan ektakurikuler di SMP BPI 1 Bandung. Keterbatasan peneliti 

untuk memecahkan permasalahan lain diantaranya sebagai berikut : 

1. Keterbatasan waktu yang tersedia di luar dari kegiatan perkuliahan. 
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2. Keterbatasan pembiayaan untuk mengungkap berbagai permasalahan 

lain. 

3. Keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengkaji semua permasalahan 

yang ada. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan permasalahan di atas maka masalah yang dikaji di 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana 

implementasi pendekatan taktis dalam pembelajaran permainan futsal pada 

kegiatan ekstakulikuler di  SMP BPI 1 Bandung?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Pada awalnya sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam 

latar belakang penelitian tindakan kelas ini, maka tujuan penelitian adalah 

untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran 

permainan futsal pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler 

futsal di SMP BPI 1 Bandung. 

F. Manfaat Penelitian 

  Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka manfaat yang dapat dirasakan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkuat teori-teori 

pembelajaran yang sudah ada. 

2. Secara Praktisi 

Berdasarkan tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi yang sangat besar bagi semua pihak terkait masalah proses 

pembelajaran permainan futsal di Sekolah Menengah Pertama, diantaranya : 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi guru untuk 

merangsang kreatifitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, 
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hasil penelitian ini diharapkan menjadi feedback bagi guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam menyusun strategi pendekatan 

pembelajaran yang lebih variatif yang diharapkan memberikan manfaat dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran permainan futsal di Sekolah Menengah 

Pertama. 

b. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih 

baik serta siswa menjadi lebih antusias terhadap pembelajaran permainan 

futsal pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di 

Sekolah Menengah Pertama. Selain itu seperti yang diharapkan oleh POFI 

(Persatuan Olahraga Futsal Indonesia) bahwa apabila anak menyenangi 

permainan futsal diharapkan mereka menjadi generasi penerus yang 

berkualitas untuk meningkatkan prestasi setinggi-tingginya yang juga 

meningkatkan generasi penerus futsal nasional. 

c. Bagi Peneliti. 

Peneliti secara tidak langsung ikut serta andil bagian dalam memberikan 

pemahaman dan memperkuat pelaksanaan proses pembelajaran permainan 

futsal yang lebih kreatif dan inovatif yang selama ini kurang terealisasikan 

dengan baik. 

d. Bagi SMP BPI 1 Bandung 

 Hasil penelitian akan memberikan sumbangan praktis untuk sekolah 

tersebut dalam rangka perbaikan proses pembelajaran permainan futsal. 


