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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan jasmani di sekolah dasar pada hakikatnya ialah pengenalan 

gerakan-gerakan motorik melalui pendidikan jasmani dan aktivitas fisik maupun 

olahraga sebagai alat untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Dalam 

kurikulum Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 2004 (2003, hlm. 1-2) 

disebutkan bahwa, “Pendidikan Jasmani merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, 

sosial dan emosional.” Lebih jauh ditegaskan dalam Kurikulum 2013 (2013, hlm. 

702) bahwa Pendidikan Jasmani Olahraga 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.  

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan selain menjadi bagian 

integral dari proses pendidikan secara keseluruhan, mata pelajaran ini juga 

mempunyai peran unik dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya (Khomsin, 

2000, hlm. 1 dalam Mardiya 2010). Karena selain dapat digunakan untuk 

pengembangan aspek fisik dan psikomotor, juga ikut berperan dalam 

pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Diperkuat 

oleh Anwar (2005, hlm. 4) mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, 

peranan Pendidikan Jasmani adalah sangat penting, yakni memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. Sedangkan, tujuan 

utama dari pendidikan jasmani menurut Sunarso (2015, hlm. 1) adalah 
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penguasaan domain motorik sedangkan perkembangan sifat-sifat psikologis dalam 

domain afektif dan perkembangan kognitif merupakan dampak pengiring.  

Salah satu tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 

adalah mengarahkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang 

harmonis. Melalui aktivitas gerak yang mempunyai sentuhan didaktik dan 

metodik dari guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, 

anak didik diarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan yang selaras, 

seimbang dan harmonis. Oleh sebab itu Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan harus berusaha untuk mengaktualisasikan program pengajaran yang 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Selain itu, 

pertumbuhan dan perkembangan anak didik menjadi materi pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SD. Dalam proses 

pembelajarannya, perkembangan gerak menjadi acuan dalam pengembangan 

program Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Dengan aktivitas gerak 

pilihan sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan gerak, 

diharapkan dapat mengantarkan mereka pada pertumbuhan dan perkembangan 

yang harmonis. 

Secara sederhana pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk: (1) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan 

dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial, (2) 

mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan 

gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani, 

(3) memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal 

untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali, (4) 

mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani 

baik secara kelompok maupun perorangan, (5) berpartisipasi dalam aktivitas 

jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan 

siswa berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang, (6) menikmati 

kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk permainan 

olahraga (Mahendra, 2003, hlm. 6). 

Program penjas yang baik akan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan nilai-nilai pribadi 
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melalui aktivitas jasmani baik secara perorangan maupun berkelompok (Lutan, 

1998). Bila tujuan itu tercapai, hal itu memungkinkan siswa untuk memperoleh 

dan menerapkan pengetahuan tentang aktivitas jasmani, pertumbuhan dan 

perkembangan, perkembangan estetika dan sosial, mengembangkan sikap positif, 

mengembangkan keterampilan sosial untuk berkomunikasi secara efektif dengan 

orang lain (Lutan, 1998). Selain itu, Pengembangan keterampilan gerak dasar dan 

kemampuan jasmani yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan secara multilateral sesuai usia anak didik dapat menjadi landasan 

bagi pengembangan keterampilan gerak olahraga. Keterampilan gerak olahraga 

merupakan gerak yang kompleks-multipleks sehingga untuk itu dibutuhkan 

kemampuan gerak yang prima. 

Sementara itu, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan 

pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik untuk merealisasikan program 

pembelajarannya. Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dorongan 

untuk bermain dan bergerak dikemas sedemikian rupa sehingga berbagai nilai-

nilai sosial dapat terinternalisasi dalam kepribadian anak. Melalui pemberian 

pengalaman konkrit dalam kegiatan bergerak dan bermain, berbagai nilai-nilai 

sosial dapat diadopsi, dan terinternalisasi dalam kehidupan anak. Menurut 

Mardiya (2010): “Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan satu-

satunya pendidikan yang merealisasikan nilai-nilai sosial dalam diri anak.” Maka, 

dalam proses Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan tidak hanya ditujukan 

pada upaya pencapaian keterampilan dan kesegaran jasmani yang tinggi, tetapi 

akan tercipta pula proses internalisasi nilai-nilai sosial seperti dijelaskan diatas. 

Mengingat anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar sangat gemar 

bermain, maka sangat tepat apabila seorang Guru Pendidikan Jasmani menyajikan 

pembelajaran olahraga melalui bentuk-bentuk permainan. Menurut Vygotsky 

dalam tedjasaputra (2001, hlm. 10) bermain adalah self help tool. Seringkali 

keterlibatan anak dalam dalam kegiatan bermain dengan sendirinya mengalami 

kemajuan dalam perkembangan siswa. Dengan adanya perasaan senang pada diri 

siswa dalam mengikuti pelajaran penjas di sekolah, maka siswa akan lebih aktif 

dalam melakukan aktifitas jasmaninya, sehingga siswa akan secara otomatis 

memperoleh pengulangan gerakan. Menurut Wawan Sutrisna (2008, hlm. 6) 
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dalam Mardiya (2010): “Bermain dan bergerak merupakan fenomena universal 

manusia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak bermain merupakan 

pemicu awal yang dapat menggerakan keseluruhan aspek pertumbuhan dan 

perkembangan.” Selain itu, pandangan Vygotsy dalam Tedjasaputra (2001, hlm. 

10) bermain bersifat menyeluruh, dalam pengertian selain untuk perkembangan 

kognisi, bermain juga mempunyai peran penting bagi perkembangan sosial dan 

emosi anak. 

Olahraga permainan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu 

permainan target, permainan invasi, permainan net dan permainan striking. Dalam 

hal ini penulis akan menjelaskan salahsatu dari sekian jenis permainan, yaitu 

permainan invasi. Permainan invasi ialah Permainan strategi dimana tujuanya 

adalah untuk menyerang daerah lawan dan menciptakan gol atau poin dan 

mencoba bertahan agar lawan tidak menciptakan gol atau poin di daerah kita. 

Hakekat permainan Invasi adalah menguasai atau mempertahankan obyek 

permainan agar selalu berada dalam timnya dengan jalan melakukan passing atau 

dribbling, dan berusaha untuk mendapatkan objek permainan dari tim lawan 

dengan jalan menghadang, atau merebutnya, untuk membuat atau mencegah 

terjadinya gol ataupun poin. Salah satu materi di dalam Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan ialah permainan bola besar dengan menggunakan media 

permainan bolabasket. Permainan bola basket sendiri termasuk ke dalam 

permainan invasi. 

Permainan bola besar seperti bola basket untuk anak-anak berguna untuk 

mengembangkan kemampuan motorik. Dengan mengemas pembelajaran secara 

lebih menarik dan mengelola pembelajaran permainan bolabasket sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak di SD, maka akan bermanfaat bagi pertumbuhan dan 

perkembangannya serta pembentukan moral dan karakter anak dengan baik. 

Setelah itu, memodifikasi permainan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan yang tersedia di lingkungan sekolah masing-masing. 

Permainan bolabasket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua 

regu. Setiap regu terdiri atas lima orang pemain. Adapun permainan ini bertujuan 

untuk mencetak angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke 

basket lawan dan mencegah lawan untuk mendapatkan nilai (Sunarsih, dkk, 2007, 
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hlm. 5). Permainan bolabasket dianggap salah satu olahraga yang membutuhkan 

latihan teknis khusus selama pembelajaran. Tujuan permainan bolabasket pada 

sekolah dasar adalah siswa mampu mengetahui macam-macam teknik dasar dalam 

permainan bolabasket, antara lain mengoper, mengumpan, menggiring dan 

menembak dan mampu mendalami karakter-karakter yang terkandung di dalam 

permainan bolabasket seperti kerja sama, disiplin, percaya teman dan lain 

sebagainya. Oleh sebab itu, tugas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

selanjutnya ialah mengemas teknik dasar dalam permainan bolabasket semenarik 

mungkin. Maka dari itu, guru pendidikan jasmani sekolah dasar dituntut untuk 

memiliki kreativitas yang tinggi supaya dalam proses pembelajaran berlangsung, 

siswa memiliki ketertarikan dan pembelajaran tidak monoton. Hal ini sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu Kompetensi Pedagogi, 

Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. 

Permainan bolabasket mengandung karakteristik khusus yang ber-

hubungan dengan gerak tubuh manusia. Pangrazi (2004, hlm. 317) menyebutkan 

bahwa keterampilan dasar adalah keterampilan yang bermanfaat yang dibutuhkan 

anak-anak sebagai bekal hidup dan bersikap. Kelompok keterampilan ini disebut 

juga keterampilan fungsional, artinya keterampilan ini menjadi pondasi bagi 

aktivitas anak-anak di lingkungan dan membentuk dasar gerakan yang kompeten. 

Untuk dapat menguasai keterampilan bermain bolabasket dengan baik, diperlukan 

belajar dan latihan dengan benar. Karena menurut Sunarso (2005, hlm. 3) 

mengemukakan: “Dengan belajar dan latihan secara benar akan diperoleh efisiensi 

gerakan. Gerakan efisien akan sangat menguntungkan, karena selain dapat 

menghemat tenaga atau energi, juga dapat meningkatkan prestasi.” Kemudian 

didukung oleh pernyataan Sugiyanto dalam Sunarso (2005, hlm. 3) yaitu untuk 

mencapai efisiensi gerakan diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan 

yang ada pada diri pelakunya. Unsur pendukung tersebut meliputi: kecepatan 

reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, kelincahan dan ketajaman 

indera. 

Latihan yang teratur secara otomatis akan membuat pemain bisa 

menggiring dan dapat memfokuskan perhatian tidak lagi pada bagaimana 

menggiring bola tetapi pada perubahan situasi di lapangan. Secara spesifik latihan 
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akan meningkatkan kelincahan, kecepatan dan keseimbangan dalam berdiri, yang 

merupakan dasar pengendalian dribble dan memudahkan dalam menembak, 

mengoper ataupun menggiring bola. Anak yang didukung dengan penguasaan 

kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, ketepatan, daya tahan yang baik 

dalam proses pembelajarannya akan mendapatkan hasil yang optimal dalam 

penguasaan teknik dasar maupun bermain permainan bolabasket. 

Dengan demikian, kelincahan merupakan sebagian faktor yang penting 

dalam mempengaruhi kemampuan menggiring bola yang merupakan salah satu 

teknik dalam permainan bolabasket. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Jon 

Oliver (2007, hlm. 21), bahwa: “Menggiring bola yang baik di samping harus bisa 

dengan tangan kanan dan kiri juga dipengaruhi oleh kecepatan dan kelincahan 

dalam merubah arah tanpa harus melihat bola”. Menurut Harsono (1988, hlm. 

172) Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Maka, tentu saja kalau 

kelincahan merupakan faktor penting dalam menggiring bola. Namun, seberapa 

besar pengaruh hal tersebut, dapat bergantung juga kepada Guru dalam 

penyampaian informasi dan murid sebagai penerima informasi dalam proses 

pembelajaran. Karena pada dasarnya, proses pembelajaran melalui permainan 

bola basket merupakan hal yang baru bagi siswa sekolah dasar. 

Dengan memberikan informasi kepada siswa melalui berbagai jenis 

informasi umpan balik, diharapkan dapat meningkatkan performance dan agar 

tidak terjadi bad habit yang akan dibawa hingga dewasa seperti yang telah terjadi 

kebanyakan ini karena memberikan umpan balik adalah peran penting bagi guru 

maupun pelatih. komunikasi yang efektif sesungguhnya merupakan proses 

pemberian umpan balik atau feedback yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran. Hal itu dilakukan tidak saja dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas atau di lapangan melainkan ketika aktivitas belajar telah selesai 

dilaksanakan. Misalnya di sela-sela waktu istirahat, guru biasanya mengingatkan 

siswa untuk terus berlatih atau aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan 

cabang olahraga yang dipilih siswa. 
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Secara tidak langsung, peristiwa komunikasi tersebut dapat menjadi 

feedback bagi siswa untuk selalu diingatkan akan keharusannya berlatih sekaligus 

termotivasi karena adanya perhatian dari gurunya. Seperti halnya dalam konteks 

kepelatihan, siswa sebagai atlet membutuhkan umpan balik (feedback). Harsono 

(1988, hlm.87) mengemukakan “Atlet membutuhkan umpan balik untuk 

mengetahui bagaimana hasil-hasil latihannya, dan apa yang masih harus 

diperhatikan dan ditekankan dalam latihan-latihan untuk kemajuan prestasinya”. 

Sehingga kesempatan dan manfaat yang akan diperoleh siswa akan tercapai 

apabila guru penjas mampu bertindak sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. 

Melihat faktanya di lapangan, masih banyak siwa tingkat sekolah dasar 

yang kesulitan saat melakukan menggiring bola. Mereka masih terlihat kaku pada 

saat menggiring bola, serta masih terdengar suara pukulan tangan saat menyentuh 

bola dan pandangan mata masih banyak tertuju pada bola. Seharusnya bola 

dipantul-pantulkan tanpa ada suara dari sentuhan antara tangan dengan bola. 

Pandangan mata saat melakukan menggiring bola sebaiknya tertuju pada situasi 

sekitar, selain itu gerakan melindungi bola saat melakukan menggiring bola juga 

belum tampak. Pada saat bermain permainan terlihat sangat monoton tidak ada 

variasi-variasi sedikitpun. Jarang siswa yang berusaha untuk menggiring bola, jadi 

bolanya hanya berpindah-pindah dari tim satu ke tim yang satunya dan berputar di 

area tengah lapangan saja. 

Penggunaan teknik dan metode pengajaran harus digunakan, terutama 

memberikan umpan balik. Karena telah dibuktikan oleh Al Dlaimi (2005) dalam 

Khasawneh: “The connection between performing both serving and reception 

skills, and the learner’s consciousness of time makes the learner in continuous 

need for feedback to correct wrong motor responses to achieve the best 

response”. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa umpan balik 

untuk memperbaiki respon motorik untuk mencapai respon terbaik. Namun yang 

terjadi, pemrosesan informasi dan kapabilitas memori peserta didik, khususnya 

usia anak-anak masih terbatas, sehingga sangat diragukan bahwa siswa belia dapat 

menerima dan menyimpan sangat banyak informasi selama beberapa presentasi 

umpan balik. Hal ini juga diragukan peserta didik bisa sangat efektif dalam 
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mengoreksi tindakan berikutnya dalam lebih dari satu cara, terutama dengan 

umpan balik tentang pemolaan gerak (motor pattering) (Schmidt, 2013). 

Umpan balik (feedback) menurut Apruebo (2005, hlm. 99) ialah 

“Information that athlete would receive from coach/trainer or environment 

regarding the level of their motor skill or performance. Pernyataan tersebut 

menekankan kepada aktivitas latihan berkenaan dengan informasi dari pelatih/ 

guru terkait dengan tingkat motor skill atau penampilan atletnya sebagai dasar 

dalam mengembangkan penampilan atlet. Sedangkan menurut Hidayat (2010, 

hlm. 49) umpan balik ialah informasi yang diterima oleh siswa atau atlet sebagai 

hasil dari proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh guru atau pelatih 

terhadap proses belajar dan penampilannya. Pernyataan ini diperkuat oleh 

Suherman (2008, Hlm. 124): “Umpan balik merupakan salah satu upaya 

mengobservasi siswa berkaitan dengan bagaimana ia melakukan aktivitas serta 

apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa itu”. 

Berdasarkan dari beberapa pernyataan, maka dapat disimpulkan umpan balik 

adalah informasi yang diberikan guru/pelatih untuk membantu setiap siswa yang 

mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil belajar 

siswa sehingga lebih menguasai materi yang diberikan dan telah disampaikan oleh 

guru. 

Secara umum umpan balik bersifat motivasi dan dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri serta siswa dapat menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya 

(Schmidt & Lee, 2005). Sedangkan prinsip dari umpan balik di dalam 

pembelajaran penjas ialah menginformasikan kepada siswa secara jelas, spesifik, 

bersifat personal dan jujur tentang cara memperbaiki kinerja mereka (Bloxham, 

Boyd, 2007; Allin, Turnock, 2007), memberikan informasi kepada siswa, 

performa mengenai gerakan yang benar yang telah dilakukan, dan atau gerakan-

gerakan yang semestinya dilakukan agar gerakan tersebut dapat dilakukan dengan 

benar. Jadi informasi ini berfungsi sebagai koreksi untuk gerakan yang salah dan 

penguatan untuk gerakan yang benar. Fungsi dari informasi umpan balik yang 

mengacu pada perannya memberikan informasi tentang kinerja individu dalam 

kaitannya dengan tujuan tugas pembelajaran (Wulf, 2004). Sehingga dapat 

disimpulkan umpan balik memiliki peranan yang penting dalam belajar gerak. Di 
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satu sisi, umpan balik dapat berfungsi untuk mengoreksi kesalahan gerak agar 

dapat dicapai gerakan yang benar, di sisi lain umpan balik dapat berfungsi untuk 

penguatan gerakan yang sudah benar dan sesuai dengan tujuan. Sehingga kalau 

dalam melakukan gerakan sudah benar tentu akan meningkatkan hasil belajar. 

Pada kegiatan pembelajaran di lapangan, umpan balik merupakan 

komponen yang sangat penting bagi keberhasilan belajar (praktik) siswa. Umpan 

balik dapat disampaikan secara verbal (lisan) maupun tertulis. Pemberian umpan 

balik dapat dilakukan segera setelah kegiatan praktik berlangsung tanpa harus 

menunggu kegiatan praktik yang berikutnya (immediate feedback), atau dapat 

pula diberikan pada suatu tenggang waktu tertentu setelah siswa melalui beberapa 

kali kegiatan praktik (delayed feedback). Namun, yang menjadi hambatan pada 

siswa tingkat sekolah dasar ialah pemrosesan informasi dan kapabilitas memori 

siswa, khusunya usia anak-anak masih terbatas, sehingga sangat diragukan bahwa 

siswa belia dapat menerima dan menyimpan sangat banyak informasi selama 

beberapa umpan balik. Robin (Dihoff, 2010) melaporkan bahwa umpan balik 

langsung dan tertunda mempunyai tingkat keefektifan yang sama. (Beck& 

Lindsey, 1979) dalam Haryoko (2011) memaparkan Walaupun umpan balik 

tertunda (delay feedback) belum didukung dalam beberapa penelitian, tetapi 

Newman, Williams, & Hiller (1974) dalam Haryoko (2011) menyatakan bahwa 

umpan balik tertunda sama efektifnya dengan umpan balik segera. 

Beberapa pendapat diatas tampaknya masih terjadi perbedaan pendapat 

tentang efek dari strategi pemberian umpan balik (umpan balik segera dan umpan 

balik tertunda) terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran. Robin (Dihoff, 

2010) menyatakan bahwa walaupun ada kesepakatan yang cukup bahwa belajar 

harus difasilitasi oleh umpan balik, namun dipertanyakan seperti apa jenis umpan 

balik yang paling efektif. Sesuai penjelasan tersebut, penulis ingin membuktikan 

jenis umpan balik mana yang lebih efektif terhadap pembelajaran jenis 

keterampilan menggiring bolabasket siswa sekolah dasar. Maka, berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Maka judul 

yang diambil penulis ialah: “Pengaruh Umpan Balik dan Kelincahan terhadap 

Jenis Keterampilan menggiring bola dalam Permainan Bolabasket Siwa Sekolah 

Dasar” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian yang diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan, apakah terdapat perbedaan jenis keterampilan 

menggiring bola (dribbling) antara umpan balik segera dengan umpan 

balik tertunda? 

2. Apakah terdapat interaksi antara umpan balik dengan kelincahan terhadap 

jenis keterampilan menggiring bola (dribbling)? 

3. Pada kelompok siswa yang memiliki kelincahan tinggi, apakah terdapat 

perbedaan jenis keterampilan menggiring bola antara umpan balik segera 

dan umpan balik tertunda? 

4. Pada kelompok siswa yang memiliki kelincahan rendah, apakah terdapat 

perbedaan jenis keterampilan menggiring bola antara umpan balik segera 

dan umpan balik tertunda? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Secara keseluruhan, untuk mengetahui perbedaan jenis keterampilan 

menggiring bola (dribbling) antara umpan balik segera dan umpan balik 

tertunda. 

2. Untuk mengetahui interaksi antara umpan balik dengan kelincahan 

terhadap jenis keterampilan menggiring bola (dribbling). 

3. Bagi siswa yang memiliki kelincahan tinggi, untuk mengetahui perbedaan 

jenis keterampilan menggiring bola antara umpan balik segera dan umpan 

balik tertunda. 

4. Bagi siswa yang memiliki kelincahan rendah, untuk mengetahui perbedaan 

jenis keterampilan menggiring bola antara umpan balik segera dan umpan 

balik tertunda. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep baru 

mengenai metode pembelajaran sebagai inovasi dalam pengajaran 

pendidikan jasmani saat ini. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk menerapkan umpan balik dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah. 

2 Secara Praktis 

a. Sebagai pihak sekolah khususnya dalam hal proses untuk 

mengembangkan metode yang tepat dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

b. Sebagai bahan masukan pada guru atau pelatih pentingnya penerapan 

metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

 

E. Struktur Penulisan 

Struktur penulisan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan 

karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bab I berupa pendahuluan 

berisikan latar belakang yang memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini, latar belakang masalah mengenai metode umpan balik 

segera dan umpan balik tertunda di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. 

Bahasan berikutnya mengenai rumusan masalah yang memuat identifikasi spesifik 

mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk petanyaan penelitian. 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari empat buah 

pertanyaan mengenai umpan balik dan tingkat kelincahan terhadap jenis 

keterampilan menggiring bola dalam permainan bolabasket. Selanjutnya ialah 

bahasan mengenai tujuan penelian, manfaat penelitian yang menggambarkan 

kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dan struktur organisasi 

tesis yang memuat sistematika penulisan tesis. 

Bab II berupa kajian pustaka. Pada bagian ini memberikan konteks yang 

jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini 
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berisikan konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan 

rumus utama serta turunan dalam bidang yang dikaji. Untuk konsep-konsep dalam 

penelitian ini, memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilkakukan, mengenai hakekat permainan bolabasket, hakekat keterampilan, 

hakelat umpan balik, hakekat kelincahan, hakekat siswa usia sekolah dasar. 

Bahasan selanjutnya ialah penelitian terdahulu yang relevan dan yang sudah 

dilakukan. Sub pokok selanjutnya ialah posisi teoritis peneliti yang berkenaan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu umpan balik dan kelincahan. 

Pembahasannya terdiri dari empat bahasan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu 

tentang perbedaan umpan balik segera dan umpan balik tertunda terhadap jenis 

keterampilan menggiring bola dalam permainan bola basket, interaksi antara 

umpan balik dengan kelincahan terhadap jenis keteampilan menggiring bola 

dalam permainan bolabasket,  pengaruh umpan balik segera dan tertunda terhadap 

jenis keterampilan menggiring bola dalam permainan bolabasket pada kelompok 

siswa yang memiliki kelincahan tinggi, dan pengaruh umpan balik segera dan 

tertunda terhadap jenis keterampilan menggiring bola dalam permainan 

bolabasket pada kelompok siswa yang memiliki kelincahan rendah. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara teoritik pada permasalahan 

yang dikaji. 

Bab III berupa metode penelitian. Pada bagian ini memaparkan bagaimana 

prosedur penelitian dilakukan. Bagian ini berisikan desain penelitian yang 

menggunakan desain faktorial 2x2, partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, 

populasi yang merupakan siswa dan siswi kelas enam Sekolah Dasar Al Ma’soem. 

Kemudian instrument penelitian yang digunakan ialah tes menggiring bola basket 

dan tes kelincahan berupa shuttle run 4x10, prosedur penelitian yang berupa cara 

pengambilan sampel dan program perlakuan. Bahasan terakhir pada bab ini ialah 

analisis data. Berupa uji normalitas dan homogenitas serta uji hipotesis. 

Bab IV berupa temuan dan pembahasan. Pada bagian ini memaparkan 

temuan penelitian serta pembahasan dari temuan-temuan tentang pengaruh umpan 

balik dan kelincahan terhadap jenis keterampilan menggiring bola (dribbling) 

siswa sekolah dasar. 
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Bab V berisikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Bab iini berupa 

simpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta implikasi dan 

rekomendasi peneliti yang ditunjukan kepada para pembuat kajian, kepada 

peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya dan follow up hasil 

penelitian pengaruh umpan balik dan kelincahan terhadap jenis keterampilan 

dalam permainan bolabasket. 


