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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian pendidikan menjadi hal yang sebaiknya perlu kita ketahui untuk 

menambah wawasan kita terhadap hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita 

sehari-hari, karena kita selalu melewati peroses pendidikan maka oleh sebab itulah 

kita sebagai pelaku harus paham juga apa pengertian pendidikan itu sendiri. 

Pengertian pendidikan bukan hanya untuk diketahui belaka, melainkan dengan 

memahaminya lalu berusaha untuk menjalankan peroses berdasarkan apa yang 

memang tertuang dalam pengertian pendidikan tersebut. Kita selalu sering melihat 

berbagai kejadian nyata yang mencoreng nama baik dari pendidikan tersebut 

mungkin salah satu penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak menguasai nilai-

nilai apa yang di artikan dalam kata pendidik itu sendiri. Dalam keterlibatan 

pendidikan ada dua keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan antara studi pendidikan 

dan praktek pendidikan. Menurut Rasyidin. (2016, hlm. 1) mengemukakan bahwa 

“studi pendidikan dan praktek pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan 

erat, praktek tanpa studi tidak mungkin berlangsung, demikian pula studi tanpa 

praktek ibarat yang hampa tidak ada gunanya”. Sejalan dengan hal tersebut John 

Dewey dalam Saifudin, (2014 hlm. 168) mengemukakan bahwa: 

Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna dan pengelaman, hal ini 

mungkin akan terjadi dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa 

dengan muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan di lembagakan untuk 

menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan 

perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup. 

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkaitan dengan 

hidup kita sehari-hari, bukan hanya untuk diketahui belaka, melainkan dengan 

memahaminya lalu berusaha untuk menjalankan peroses berdasarkan apa yang 

memang tertuang dalam pengertian pendidikan tersebut. Pendidikan dan praktek 

merupakan dua halyang berkaitan, entah itu pendidikan atau pendidikan jasmani yang 

membuat siswa belajar sambil bergerak untuk kemampuan berfikir dan gerak siswa. 
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Pendidikan dan praktek sangat berkaitan karena membuat siswa belajar sambil 

bergerak (jasmani), jadi pendidikan dan praktek merupakan pembelajaran yang 

didalamnya melakukan aktivitas atau disebut dengan pendidikan jasmani. Pendidikan 

jasmani merupakan salah satu pendidikan yang berfungsi untuk mencapai pendidikan 

nasional. Pendidikan jasmani penting dilakukan karena diantaranya dapat 

mengembangan kemampuan gerak siswa, mengenalkan anak pada lingkungan dan 

potensi dirinya, menanamkan dasar keterampilan dan merupakan proses pendidikan 

secara keseluruhan baik fisik, mental, maupun emosional. Dengan demikian 

pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas gerak, oleh karena itu 

pendidikan jasmani sangat penting  diberikan pada siswa di sekolah. Hal ini seseuai 

dengan apa yang telah diunggkapkan oleh Abduljabar (2011, hlm. 8) mengungkapkan 

bahwa: 

Pendidikan jasmani menggunakan media fisikal untuk mengembangkaan 

kesejahteraan total setiap orang. Pada hakikatnya adalah proses pendidikan 

yang memanfaatkan aktifitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam 

individu, baik dalam fisik, mental, serta emosional 

 

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek 

fisik, mental dan emosional untuk meningkatkan kebugaran jasmani suatu individu. 

Hal tersebut dapat diamati dalam pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga yang 

diselenggarakan pada setiap jenjang sekolah, yaitu dari Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Selain itu terdapat beberapa perguruan tinggi yang mewajibkan seluruh mahasiswa 

untuk mengikuti perkuliahan pendidikan jasmani. Mahendra, (2015, hlm. 21) 

Menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan jasmani yaitu : 

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. 
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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 hhubungan antar orang. 

6. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

permainan olahraga. 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mengenai pendidikan telah banyak 

upaya pemerintah antara lain mengenai pembaruan dan penyempurnaan kurikulum, 

sarana-prasarana, serta pengelola pendidikan seperti guru sebagai pelaksana 

pendidikan.  

Dewasa ini olahraga futsal telah mengalami perkembangan yang pesat. dalam 

beberapa tahun kebelakang ini, olahraga futsal semakin popular di Indonesia 

khususnya di kota-kota besar. Olahraga futsal termasuk olahraga yang gampang 

untuk dimainkan karena tidak memerlukan lapangan yang begitu besar, bahkan di 

sekolah-sekolah olahraga futsal dapat dijadikan salah satu cabang olahragaa yang 

diajarkan kepada siswa-siswanya, bahkan selalu dipertandingkan, baik dalam 

kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakulikuler. Keuntungan yang di dapat dalam 

bermain futsal bagi siswa adalah meningkatkan kamampuan bermain futsal yang 

baik, tetapi dapat juga mendidik mereka dalam hal karakter.  

Futsal adalah olahraga yang menyerupai sepakbola, tapi dalam bentuk yang 

lebih kecil baik lapangan, gawang, bola, jumlah pemain, dan wasit yang bertugas 

didalam lapangan. Adapun pengertian futsal menurut Kamus Pintar Futsal (2005 hlm. 

22) mengatakan: 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dau regu, yang masing-

masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukan bola 

kegawang lawan dengan cara memanipulasi bola dengan kaki. Selain pemain 

utama, setiap regu juga diijinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti 

permainan bola sepak dalam lapangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, 

bukan net atau papan.  
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Futsal adalah olahraga bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing 

beranggotakan lima orang pemain dan tidak ada batasan untuk pergantian pemain. 

Tidak seperti sepakbola olahraga futsal dimainkan di ruang tertutup dan di tempat 

yang rata. Dengan ukuran lapangan yang lebih kecil dan jumlah pemain yang lebih 

sedikit dari sepakbola. Olahraga ini dimainkan dalam perlindungan federation 

Internationale de Football Association di seluruh dunia. Futsal  berkembang di 

Negara Brazil, maka pada tahun 1936 dibuatlah kesepakatan dan aturan olahraga 

futsal. Peraturan saat itu tudak beda jauh dengan peraturan saat ini. Dengan adanya 

peraturan dan kesepakatan ini, futsal semakin dikenal bahkan digemari di Amerika 

Latin. 

 Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang 

sudah teratur, jelas. dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program utama 

dalam proses mendidik siswa. Intrakurikuler diselenggaraakan melalui kegiatan 

terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan atau 

mata pelajaran yang ada disekolah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan 

penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran yang ada 

disekolah Jadi intrakurikuler itu kegiatan pembelajaran yang sudah teratur, terjadwal 

dan memberikan tugas yang sesuai dengan cakupan dan kompetensi untuk siswa 

sekolah menengah pertama didalam jam pembelajaran sekolah. 

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan didalam mata pelajaran yang terjadwal 

dan terstruktur untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, dan kompetensi yang diselenggarakan oleh pendidik dan atau 

tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan intrakurikuler futsal 

adalah kegiatan yang dilaksanakan didalam jam pelajaran sekolah yang merupakan 

kegiatan pembelajaran bola besar yang sudah ada didalam kurikulum. Pembelajaran 

futsal ini untuk mengembangkan nilai moral, sikap, kemampuan berkomunikasi, 

kerjasama, dan kreativitas siswa. 
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Pembelajaran futsal merupakan kegiatan intrakurikuler yang diajarkan oleh 

guru pendidikan jasmani di SMP Negeri 4 Tasikmalaya. Yang peneliti lihat guru 

pendidikan jasmani tersebut menggunakan gaya komando atau instruksi dan 

demonstrasi atau melihat contoh. Maka peneliti ingin mencoba salah satu model yaitu 

model peer teaching yang mungkin jarang digunakan oleh guru pendidikan jasmani 

di SMP Negeri 4 Tasikmalaya. Menurut Metzler (2000, hlm. 287) menjelaskan:  

The peer teaching model evolved from a number of teaching strategies that 

shared a common feature, I this case students helping students to learn. Many 

of these peer teaching strategies were developed as variations within direct 

instruction approaches, so the basic operation of peer teaching and direct 

instruction are often similar, differing mainly in who carries them out in class. 

Maka dapat diartikan “peer teaching berevolusi dari sejumlah strategi 

pengajaran yang berbagi fitur umum, hal ini siswa membantu siswa lain untuk 

belajar. Banyak strategi mengajar rekan ini dikembangkan sebagai variasi dalam 

pendekatan instruksi langsung, sehingga operasi dasar mengajar rekan dan instruksi 

langsung seringkali sama, berbeda terutama dalam yang membawa mereka di kelas.” 

 Menurut Juliantine, (2015, hlm.170) mengatakan: 

Model peer teaching adalah model belajar dengan menggunakan suatu 

pendekatan dimana seorang anak menjelaskan suatu materi kepada teman 

lainya yang rata-rata usianya sebaya, dimana anak yang menjelaskan ini 

memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan teman yang lainya.  

Sedangkan menurut Jarvis (2001) mengatakan: 

Peer teaching is a learner-centered activity because members of educational 

communities plan and facilitate learning opportunities for each other. There is 

the expectation of reciprocity, e.g., peers will plan and facilitate courses of 

study and be able ti learn form the planning and facilitation of other members 

of the community. 

Dari pernyataan diatas maka dapat diartikan yaitu “peer teaching merupakan 

kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik sebab anggota komunitas 

merencanakan dan memfasilitasi kesempatan belajar untuk dirinya sendiri dan orang 

lain. Hal ini diharapkan dapat terjadi timbal balik antara teman sebaya yang akan 
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merencanakan dan memfasilitasi kegiatan belajar dan dapat belajar dari perencanaan 

dan fasilitas dari anggota kelompok lainnya.” 

Peer teaching juga membicarakan pelajaran bersama atau mengerjakan tugas 

dengan kelompok kecil, dimana terjadi saling lempar pertanyaan dan jawaban yang 

juga dimungkinkan adanya tanggapan dari teman lainnya. Diskusi semacam ini akan 

dinamis apabila dari masing-masing anggota telah mempersiapkan materi dan dalam 

suasana yang menyenangkan. Kreatifitas meningkat manakala menghadapi suatu 

permasalahan, lalu pergi ke perpustakaan mencari acuan referensi yang relevan, 

imajinasi menjadi berkembang karena tidak ada batasan kekakuan berfikir serta akan 

terjadi keberanian memberikan sikap dan mengambil keputusan yang mampu 

dipertanggung jawabkan. 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, kiranya dapat disimpulkann 

bahwa pada prinsipnya model peer teaching merupakan model yang menekankan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada model pembelajaran peer teaching, 

siswa dapat mengembangkan kemampuan bermain futsal sesuai dengan kreatifitas 

siswa serta intraksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru akan timbul. Sehinggga 

perkembangan diri siswa akan lebih baik. Tugas guru dalam model peer teaching 

yaitu mengontrol siswa agar tidak melenceng dari tujuan materi yang disampaikan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai 

berikut: “Pengaruh Model Pembelajaran Peer Teaching Terhadap Sikap 

Kepemimpinan Siswa Pada Permainan Futsal SMP Negeri 4 Tasikmalaya. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, 

maka perumusan masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah apakah 

model pembelajaran Peer Teaching memberikan pengaruh terhadap sikap 

kepemimpinan siswa pada permainan futsal di SMP Negeri 4 Tasikmalaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran peer 

teaching terhadap sikap kepemimpinan siswa pada permainan futsal SMP Negeri 4 

Tasikmalaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pelaksanan kegiiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Dipandang secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran yang dapat 

memperkarya karya ilmiah yang berkaitan dengan Mata Pelajaran 

Pendiidikan Jasmani, khususunya mengenai perbandingan model 

pembelajaran peer teaching terhadap sikap kepemimpinan siswa pada 

permainan futsal. 

2. Dipandang secara praktis, dapat dijadikan bahan masukan berupa literatur 

pembelajaran khususnya Jurusan Pendidikan Olahraga, Program Studi 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, selain itu dapat dijadikan 

bahan evaluasi bagi guru pendidikan jasmani SMP Negeri 4 Tasikmalaya 

dalam meningkatkan sikap kepemimpinan siswa pada permainan futsal. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga, sehingga mengharuskan penulis 

memberikan batasan dalam ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas dalam 

melakukan penelitian tersebut. Maka permasalahan peneliti ini dibatasi sebagai  

berikut: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

peer teaching. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap kepemimpinan siswa 

pada permainan futsal,  jadi dalam penelitian ini yang akan diukur hanya 

sikap kepemimpinan siswa pada permainan futsal atau dari ranah 

pisikomotor, afektif dan kognitifnya. 
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3. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 4 Tasikmalaya. 

4. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 4 Tasikmalaya. 

5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ekperimen atau metode Pre-

Experimental Designs dan dengan desain penelitian One-Group Pretest-

Posttest Design. 

6. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument angket 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Agar peneliti ini jelas dan tersusun sesuai sistematika penulisan, maka 

penulisan penelitian ini terdiri dari BAB 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. BAB II berisikan tentang kajian pustaka, kerangka berfikir, dan 

hipotesis penelitian. BAB III menjelaskan mengenai metode penelitian, yang terdiri 

dari desain penelitian, partisipasi, populasi, dan sampel, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan analisis data. BAB IV menjelaskan mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan, yang terdiri dari pengolahan penelitian yang telah dilakukan. BAB 

V berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis temuan penelitian. 


