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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, karena 

melalui pendidikan manusia mempunyai ruang untuk belajar dan 

mengembangkan dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. 

Pendidikan dilihat secara luas merupakan pengalaman belajar seseorang 

yang berlangsung sepanjang hidup, artinya pendidikan akan berjalan 

secara terus menerus tanpa batas waktu yang ditentukan yaitu selama 

terjadinya inteaksi antara individu maupun adanya pengaruh dari 

lingkungan hidupnya. Sedangkan dalam artian sempit pendidikan adalah 

interaksi antar individu yang diselenggarakan di sebuah instansi 

pendidikan secara normal, artinya bahwa pendidikan hanya berlangsung 

ketika seseorang menimba ilmu di sekolah, namun dalam ( UU 

SISDIKNAS No. 20 tahun 2003) disebutkan 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 diperlukan dirinya dan 

masyrakat, bangsa, dan negara.  

 

Sedangkan menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional (2002, hlm. 263) bahwa “Pendidikan adalah proses perubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, 

cara, perbuatan mendidik”                                                            

  

Dari beberapa pendapat tersebut jelas bahwa pendidikan adalah 

suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang 

dilakukan dimana saja untuk mengembangkan aspek-aspek dalam diri 
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seseorang. Pendidikan pada hakekatnya memberikan pengaruh dalam 

mengembangkan kepribadian jasmani dan rohani individu agar mencapai 

puncak yang lebih tinggi dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. 

Pendidikan jasmani juga dipercayai memiliki kemampuan untuk 

mendidik anak secara utuh, menyeluruh. Seperti yang dijelaskan oleh 

Mahendra (2015, hlm.11) “pendidikan jasmani idealnya memperlakukan 

anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahkluh total, daripada hanya 

menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya”. Sehingga peningkatannya bukan hanya pada aspek fisik 

semata, melainkan terdapat peningkatan pada aspek–aspek lainnya seperti 

aspek mental dan emosional. 

Pendidikan jasmani sendiri memiliki beberapa tujuan yang dapat 

memberikan dampak positif terhadap siswa-siswi di sekolah. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan. Mahendra (2015, hlm. 21) bahwa 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 kebugatan jasmani 

yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara 

efisien dan terkendali. 

4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi 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 olahraga. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas pendidikan jasmani 

menggunakan berbagai alat dari mulai aktivitas fisik, permainan, dan 

olahraga. Ke tiga istilah tersebut dijelaskan oleh Mahendra (2015, hlm. 43) 

yakni : 
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a. Aktivitas jasmani adalah seluruh gerak tubuh yang dihasilkan 

oleh konstruksi otot-otot rangka yang secara nyata 

meningkatkan pengeluaran energy (energy expenditure) di atas 

level kebutuhan dasar. 

b. Permainan adalah aktivitas jasmani yang didalamnya sudah 

mengandung unsur-unsur yang menyenangkan, karena sudah 

diperlengkapi dengan adanya unsur yang mengandung 

kompetisi sederhana, mengandung fantasi atau imajinasi 

(seperti memainkan peran binatang atau benda lain) atau 

mengandung unsur adaptasi dan modifikasi peraturan. 

c. Olahraga adalah seluruh aktivitas jasmani yang mengandung 

unsur permainan dan unsur tantangan alam atau tantangan pada 

diri sendiri yang sudah terikat oleh aturan baku dan sudah 

diwadahi oleh badan organisasi yang menaunginya. 

Dari ketiga aktivitas tersebut aktivitas yang akan diberikan kepada 

siswa haruslah aktivitas-aktivitas yang terpilih, dan gurulah yang paling 

mengerti aktivitas seperti apakah yang akan diajarkan sesuai dengan 

kebutuhan siswanya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh 

Mahendra (2015, hlm. 44) “semua aktivitas yang diajarkan harus 

merupakan pilihan guru sesuai dengan pemahaman guru bahwa aktivitas 

tersebut bermanfaat secara fisik, secara mental, moral, emosional, dan 

sosial”. 

Ruang lingkup pendidikan jasmani yang terdapat dalam standar isi 

meliputi permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas 

senam, aktivitas ritmik, aktivitas air dan pendidikan luar sekolah. 

Permainan olahraga meliputi : olahraga tradisional, permainan, 

keterampilan locomotor - nonlokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, 

rounders, kippers, sepak bola, sepak takraw, bola voli, tenis meja, tenis, 

bulutungkis, beladiri, serta aktivitas lainnya (Depdiknas, 2006, hlm. 703). 

Permainan sepak bola merupakan jenis permainan beregu, 

menggunakan bola yang dimainkan oleh 2 tim masing-masing 11 (sebelas) 

orang sehingga sering disebut kesebelasan. Sepak bola bertujuan untuk 

mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bola kulit ke 

dalam gawang.Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga permainan 

yang cukup populer dan banyak diamati oleh berbagai kalangan di 

dunia.Hal ini terlihat dari antusiasme bermain sepak bola yang dilakukan 
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oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai dewasa, baik laki-laki 

maupun perempuan. Popularitas permainan sepak bola yang tidak terbatas 

ini dapat membantu mencapai berbagai tujuan pendidikan, rekreasi dan 

prestasi di dunia dengan sebenar-benaprnya. Dalam permainan sepak bola 

banyak aspek-aspek karakter yang bisa diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti hal nya pendidikan jasmani itu sendiri. 

Dalam permainan sepak bola ada berberapa aspek keterampilan 

yang harus diajarkan terlebih dahulu yaitu kemampuan menguasai teknik 

dasar permainan sepak bola, diantaranya : menendang (kicking), 

menghentikan atau mengontrol (stopping), menggiring (dribbling), 

menyundul (heading), merampas, lemparan dalam (throw-in) dan menjaga 

gawang (goal keeping), untuk menguasai berbagai keterampilan dalam 

sepak bola, siswa harus menguasai keterampilan yang cukup yang 

diharapkan ketika bermain dalam permainan sepak bola siswa dapat 

menjalankan perintah maupun arahan yang diberikan oleh guru atau 

pelatih, sehingga ketika bermain apa yang diharapkan seorang guru atau 

pelatih dapat dijalankan dengan baik oleh siswa. 

Pada hakikatnya permainan sepakbola merupakan olahraga yang 

menggunakan bola sepak yang dimainkan oleh 2 tim yang masing – 

masing beranggotakan sebelas pemain, sehingga sering disebut 

kesebelasan. Sepakbola dimainkan dilapangan rumput maupun sintetis 

oleh dua regu yang saling berhadapan.Sebagai anggota kesebelasan, setiap 

pemain harus mampu berperan ganda baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota kelompok dalam kesebelasan. (Sucipto dkk, 2000 hlm 7) 

menjelaskan bahwa “sepak bola merupakan permainan beregu, masing – 

masing regu sendiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga 

gawang.Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan 

menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan 

menggunakan lengannya di daerah tendangan hukumnya”. 

Pembelajaran kognitif dalam pendidikan jasmani terkait dengan 

tema Teaching Game For Understanding (TGFU) yang terangkum dalam 
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model pembelajaran permainan taktikal dalam pengajaran pendidikan 

jasmani. Model pembelajaran permainan taktikal menggunakan minat 

siswa dalam suatu struktur permainan untuk mempromosikan 

pengembangan keterampilan dan pengetahuan taktikal yang diperlukan 

untuk penampilan permainan. Sedangkan pembelejaran kognitif 

memfokuskan pada upaya menanamkan materi pembelajaran masuk ke 

dalam alam pikiran siswa, sehingga terbentuk struktur pengetahuan 

tertentu. Pembelajaran pendekatan taktikal dalam pendidikan jasmani 

adalah bagian dari pembelajaran kognitif (Yudiana dkk, 2013, hlm 128). 

Menurut Bunker dan Thorpe’s (1986: dalam Yudiana dkk. 2013) 

Pengajaran Permainan untuk pemahaman (Teaching Game For 

Understanding) didasarkan pada enam komponen dasar dalam 

pembelajaran satu unit permainan, yaitu: (1) Permainan (2) Apresiasi 

Bermain (3) Kesadaran Taktikal (4) Pembuatan keputusan yang akurat (5) 

Eksekusi keterampilan (6) Penampilan. 

Permainan sepak bola itu sendiri dijadikan sebagai salah satu  

ekstrakurikuler untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa yang 

dilaksanakan diluar jam pelajaran. Penelitian ini berlandasakan pada saat 

peneliti melakukan PLP (Program Latihan Profesi) dimana peneliti melihat 

bahwa siswa kurang terampil dalam menguasai permainan maupun 

peraturan sepak bola dikalangan siswa SMA area Bandung lainnya. Oleh 

karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Teaching Game 

For Understanding (TGFU) terhadap Keterampilan Bermain Sepak Bola 

pada Siswa Ekstrakurikuler SMA KARTIKA XIX-2 BANDUNG” 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang 

maka rumusan masalah yang diidentifikasi adalah “ 
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1. Apakah penggunaan model pembelajaran Teaching Game For 

Understanding (TGFU) berpengaruh terhadap peningkatan 

keterampilan bermain sepak bola?”. 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran Pendekatan teknik 

berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan bermain sepak bola?” 

3. Apakah antara penggunaan model pembelajaran Teaching Game For 

Understanding (TGFU) dan model pembelajaran pendekatan teknik 

berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan bermain sepak bola?” 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka 

penulis mengidentifikasi masalah yang ada, antara lain : 

1. Kesulitan siswa dalam menguasai keterampilan dalam bermain sepak 

bola. 

2. Kurangnya kreatifitas guru dalam membantu proses kegiatan belajar 

permainan sepak bola. 

3. Kurangnya minat siswa untuk menguasai keterampilan dalam 

permainan sepak bola. 

 

Untuk mempermudah serta memahami ruang lingkup maka penulis 

membatasi hanya pada “model pembelajaran Teaching Games for 

Understanding (TGFU) pada siswa ekstrakurikuler sepak bola. 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji adanya pengaruh model pembelajaran Teaching 

Game For Understanding (TGFU) terhadap peningkatan keterampilan 

bermain sepak bola. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap berbagai 

pihak, yaitu : 
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1. Bagi siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan hasil keterampilan siswa dan 

memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran sepak bola. 

 

2. Bagi guru 

Memberikan wawasan baru dan masukan bagi guru tentang model 

pembelajaran Teaching Game For Understanding (TGFU) pada 

ekstrakurikuler permainan sepak bola yang dapat meningkatkan 

keterampilan serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih 

baik. 

 

3. Bagi peneliti 

Sebagai bahan acuan untuk penggunaan model Teaching Game For 

Undestranding (TGFU) pada topik yang lain dan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya dan tambahan pengalaman dalam membantu 

peneliti dalam merancang suatu pendidikan yang lebih baik dimasa 

yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

 BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini membahas teori-teori yang 

digunakan pada bahan analisi masalah. Teori diambil dari berbagai 

literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti, serta 

pengambilan hipotesis didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan 

penelitian. 

 BAB III Metode Penilitian. Pada bab ini membahas tentang cara 

yang akan digunakan peniliti dalam mendukung pengolahan data yang 

didapat setelah melakukan penelitian. 
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 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini 

membahas hasil dari pengolahan data, yang hasilnya digunakan sebagai 

jawaban pada penelitian yang telah dilakukan. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini membahas 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, Implikasi membahas 

tentang dampak langsung setelah dilakukannya penelitian, dan 

Rekomendasi yang membangun sebagai acuan terhadap penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


