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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan senantiasa menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya di 

Indonesia ditandai dengan adanya pembaharuan kurikulum, hal tersebut menjadi 

bentuk keseriusan pemerintahan dalam mengoptimalkan dunia pendidikan yang 

lebih baik. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (dalam Materi Pelatihan 

Guru) menjelaskan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.” Perjalanan kurikulum tidak begitu singkat, telah diketahui 

bahkan mungkin di rasakan pada tahun 2004 dengan berbasis Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), pada tahun 2006 berbasis Kurikulum Tingkat Satuan 

Pelajaran (KTSP), dan saat ini Kurikulum 2013 atau di kenal dengan Kurikulum 

Nasional (KURNAS).  

Berikutnya, berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang 

manusia dengan segala aspeknya. Karena nilai suatu bangsa terletak dari kualitas 

sumber daya manusia yang menjadi warga negara. Semakin berkembang kualitas 

manusianya, bangsa tersebut semakin memiliki peluang besar menuju kemajuan 

dan kemakmuran. Zaman modern ini banyak hal yang berkembang baik di mulai 

dari dunia sosial, pendidikan, dan lainnya. Dalam dunia pendidikan khususnya, 

sudah pasti ada perkembangan yang mana perkembangan itu sendiri bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas mutu dari pendidikan itu sendiri sehingga 

pendidikan mampu menjadi salah satu pemersatu dan pembangun bangsa. Sebagai 

mana yang di tuangkan dalam UUD Republik Indonesia nomer 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa: 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 
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Senada dengan pasal no 20 tersebut, proses belajar akan membuat peserta 

didik memiliki karakter sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Sehingga dapat 

di maknai melalui pendidikan dengan segala upaya meningkatkan sumber daya 

manusia diharapkan dengan segala kemampuannya serta sikapnya dapat berguna 

baik dirinya, orang lain, maupun berguna bagi Nusa dan Bangsa. 

Dunia pendidikan kita tidak bisa lepas dari lembaga-lembaga yang 

berkecimpungan didalamnya seperti sekolah dan lainnya. Di sekolah ada banyak 

hal atau faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan disekolah 

tersebut, dimulai dari pelakunya seperti siswa sebagai peserta didik dan guru 

sebagai pendidik. Disisi lain suatu keharusan dalam aktivitas pembelajaran bidang 

studi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), guru dituntut untuk 

memperdayakan seluruh potensinya dalam mengelola pembelajaran baik dalam 

menguasai materi maupun dalam menggunakan media pembelajaran. 

Pada dasarnya pendidikan ada berbagai macam ilmu yang bisa kita temui 

dilingkungan sekolah, contohnya pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani penting 

dilakukan karena di antaranya dapat memenuhi kebutuhan anak akan gerak, 

mengenalkan anak pada lingkungan, memahami potensi dirinya, menanamkan 

dasar keterampilan dan merupakan proses pendidikan secara keseluruhan baik 

fisik, mental maupun emosional. Oleh karena itu, pendidikan jasmani sangat 

penting sekali di berikan pada siswa di sekolah. Sebagaimana Mahendra (2014, 

hlm. 3) menjelaskan bahwa: 

 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik 

dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik untuk menghasilkan 

perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental 

serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah 

kesatuan utuh, makhluk total, dari pada hanya menganggapnya sebagai 

seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. 

 

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

motorik, kemampuan fisik, pengetahun, penalaran, dan pembiasaan pola hidup 

sehat yang bermuara untuk stimulus pertumbuhan serta perkembangan yang 

seimbang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mahendra (2014, 
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hlm. 4) bahwa, “Pendidikan jasmani adalah memanfaatkan alat fisik untuk 

mengembangkan keutuhan manusia.” 

Dalam menjalankan keutuhan sebagai manusia melalui pendidikan jasmani 

ada banyak materi yang harus disampaikan kepada siswa oleh guru yang 

bersangkutan. Hal tersebut berdasarkan standar kompetensi yang telah di tentukan 

oleh pemerintah dalam dunia pendidikan itu sendiri. Berdasarkan standar 

kompetensi ada beberapa materi seperti permainan bola besar yang harus di 

berikan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, dan salah satu permainan bola 

besar tersebut adalah permainan bolabasket. 

Permainan bolabasket merupakan salah satu olahraga permainan yang 

sudah populer. Olahraga ini telah banyak digemari oleh orang-orang dari anak-

anak, remaja, hingga dewasa. Berikutnya permainan bolabasket merupakan 

permainan yang di mainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 

lima pemain, tiap regu berusaha memasukan ke keranjang lawan dan mecegah 

regu lawan memasukan bola atau membuat angka (skor). Seperti yang di jelaskan 

oleh PB. PERBASI (2012, hlm. 1) pada pasal 1 tentang peraturan bolabasket 

bahwa “bolabasket di mainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari lima 

pemain. Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak angka ke 

keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka.” 

Pada pasal 1 tersebut menjelaskan permainan bolabasket merupakan 

permainan yang dimainkan secara beregu. Oleh karena itu, kerja sama tim 

merupakan salah satu faktor untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan tersebut perlu 

adanya keterampilan gerak dalam menguasai keterampilan dasar yang baik untuk 

mencapai hasil yang optimal. Satu hal penting yang turut menentukan 

keberhasilan siswa yang menjadi siswa lebih aktif dalam melakukan suatu 

penguasaan keterampilan yaitu koreksi atau umpan balik. Umpan balik ini sangat 

penting dilakukan sepanjang proses pembelajaran, karena setiap kesalahan gerak 

yang terjadi akan terkontrol untuk selanjutnya diperbaiki. 

Umpan balik merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan 

keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Suherman (dalam Budiman, 2009, 

hlm. 57) menyatakan bahwa, “Umpan balik merupakan salah satu upaya 

mengobservasi siswa berkaitan dengan bagaimana ia melakukan aktivitas serta 
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apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa itu”. 

Umpan balik yang dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan terhadap 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik 

secara bergerak (segera) ataupun setelahnya (tertunda). Sedangkan dua tipe 

umpan balik Anglin (dalam Abady, 2014, hlm. 14) yaitu : 

 

Umpan balik segera dan umpan balik tertunda, umpan balik segera 

diberikan setelah setiap jenis tes atau respon. Pemberian umpan balik yang 

diberikan secara segera akan dapat membantu siswa untuk segera 

memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pada 

gerakan berikutnya siswa dapat memperbaiki gerakan tersebut. Sedangkan 

umpan balik tertunda diberikan tidak terlepas dari penundaan waktu, yang 

diberikan pada akhir setiap rangkaian atau pada akhir tes. 

 

Sesuai dengan penjelasan di atas maka umpan balik segera diberikan 

ketika siswa melakukan kesalahan atau gerakan yang tidak sesuai dengan materi 

kemudian guru segera memberi arahan tentang gerakan yang benar seperti apa, 

sehingga siswa segera memperbaiki gerakan yang salah, sedangkan umpan balik 

tertunda diberikan pada saat siswa menyelesaikan tugasnya, guru mengulas 

kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh siswa selama kegiatan berlangsung 

kemudian mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh masing-

masing siswa sehingga siswa mendapat acuan untuk memperbaikin kesalahan 

yang telah dijelaskan dan diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya.  

P ada penelitian sebelumnya Abady (2014) yang berjudul Pengaruh Umpan 

Balik Dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Bulutangkis mengenai umpan 

balik segera dan tertunda peneliti menemukan hasil bahwa umpan balik segera 

dan tertunda berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa. Maka dengan 

pertimbangan bahwa diranah bolabasket masih sedikit penelitian tentang pengaruh 

umpan balik segera dan tertunda dalam hasil belajar permainan bolabasket. Hal ini 

menjadi salah satu latar belakang penulis mangangkat judul penelitian ini.  

Selain itu hasil belajar dapat membantu peneliti hasil akhir dari proses 

pembelajar. Hasil belajar merupakan dasar peneliti untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam menerima materi oleh peneliti. Perubahan dalam diri 

siswa merupakan pernyataan dari hasil pembelajaran, perubahan ini disebut hasil 
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belajar. Pengertian hasil belajar juga di kemukakan oleh Sudijono (dalam 

Sutrisno, 2016, hlm. 114) bahwa: 

 

Hasil belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat mengungkap 

aspek proses berpikir (cognitive domain) juga dapat mengungkap aspek 

kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (affective domain) dan aspek 

keterampilan (psychomotor domain) yang melekat pada diri setiap individu 

peserta didik. 

 

Dalam kaitannya hasil belajar dengan GPAI sebagai instrumen penilaian, 

terdapat persamaan yang di temukan oleh peneliti. Mulai dari pengambilan 

keputusan yang sesuai jika Informasi verbal yang disampaikan dengan sangat baik 

sehingga siswa dapat mengevaluasi diri dan rekannya dalam permainan 

bolabasket, hingga aspek sikap yang penting untuk menunjang pengambilan 

keputusan dan strategi kognitif juga menopang kemampuan pengambilan 

keputusan agar siswa dapat berfikir secara cepat dalam pengambilan keputusan 

saat masalah muncul dalam permainan bolabasket. Selain itu, melaksanakan 

keterampilan dalam GPAI akan didukung keterampilan motorik yang mencakup 

gabungan unsur-unsur teknik yang terkordinir dengan rapi. Selanjutnya, dukungan 

dalam GPAI didukung oleh keterampilan intelektual dan sikap.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan atau keterampilan yang diperoleh individu atas usahanya yang 

dilakukan disekolah melalui poroses belajar yang dapat di realisasikan melalui 

hasil tes baik berupa nilai yang dinyatakan dalam angka maupun berupa 

perubahan sikap yang lebih baik dari sebelumnya. Pada nyatanya penulis 

menemukan berbagai masalah yang timbul dalam perkembangan hasil belajar 

bolabasket seperti kurangnya kerja sama tim dalam suatu tim bolabasket, 

kurangnya akurasi dalam melakukan passing pada teman satu tim dan kurang 

tepatnya pengambilan keputusan individu pada saat menguasi bola dalam 

permainan bolabasket. 

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti 

sejauh mana tingkat keberhasilan kedua umpan balik tersebut, dengan mengambil 

judul pengaruh umpan balik segera dan tertunda terhadap hasil belajar bolabasket 

dalam program ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 9 Bandung.   
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B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah penulis uraikan, maka masalah 

penelitian akan di uraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah penyampaian umpan balik segera berpengaruh terhadap hasil belajar 

bolabasket pada siswa yang mengikuti program ekstrakurikuler bolabasket di 

SMA Negeri 9 Bandung? 

2. Apakah penyampaian umpan balik tertunda berpengaruh terhadap hasil 

belajar bolabasket pada siswa yang mengikuti program ekstrakurikuler 

bolabasket di SMA Negeri 9 Bandung? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penyampaian umpan balik 

segera dan umpan balik tertunda terhadap hasil belajar bolabasket pada siswa 

yang mengikuti program esktrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 9 

Bandung ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan 

penelitian ini sebagai ingin mengetahui:  

1. Untuk mengetahui apakah penyampaian umpan balik segera berpengaruh 

terhadap hasil belajar bolabasket pada siswa yang mengikuti program 

ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 9 Bandung. 

2. Untuk mengetahui apakah penyampaian umpan balik segera berpengaruh 

terhadap hasil belajar bolabasket pada siswa yang mengikuti program 

ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 9 Bandung. 

3. Untuk mengetahui mana yang lebih berpengaruh dari kedua umpan balik 

tersebut terhadap hasil belajar bolabasket pada siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 9 Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengungkapkan berbagai 

hal bermanfaat dalam dunia pendidikan.  
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengungkap berbagai hal 

secara tepat sasaran, dan bertanggung jawab dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain untuk 

mengaplikasikan teori kedalam praktik dengan fakta hasil penelitian tentang 

pengaruh umpan balik segera dan tertunda terhadap hasil belajar bolabasket 

dalam program ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 9 Bandung. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan bagi guru untuk 

menentukan dan menerapkan secara tetap dalam proses belajar mengajar 

berlangsung. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam 

rangka melakukan peningkatan prestasi mengajar khususnya dalam hal 

pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. 

 

E. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi penelitian ini akan terdiri dari lima bab. Yang terdiri 

dari; pendahuluan, kajian teoritis, metode penelitian, temuan penelitian, dan 

kesimpulan. Adapun penjelasan penulis tuangkan dari setiap bab sebagai 

berikut: 

Bab I pendahuluan yang berisikan: latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi. dan Bab II kajian 

teoritis yang berisikan :kajian pustaka, kerangka berfikir, hipotesis penelitian.  

Selanjutnya, pada bab III metode penelitian yang berisikan: lokasi dan 

waktu penelitian , metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, 

definisi operasional, instrumen penelitian, analisis data. bab IV temuan dan 

pembahasan yang berisikan: hasil analisa data berikut diskusi terkait temuan 

yang ada berikutnya, pada Bab V Kesimpulan dan saran yang berisikan: 

kesimpulan dan saran. 


