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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. 

Pendidikan merupakan suatu usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki dalam dirinya melalui proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran bisa didapatkan salah satunya melalui pendidikan formal. 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah di 

bawah naungan lembaga pendidikan, yang termasuk dalam pendidikan formal 

yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum di dalam UU NO 20 Tahun 

2003 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan 

yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi”. Sekolah menjadi tempat untuk berbagi ilmu 

antara guru dan siswanya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting 

karena pendidikan menjamin kelangsungan hidup bangsa.  

Sekolah menjadi wadah bagi siswa siswi untuk menuntut ilmu dengan 

berbagai macam mata pelajaran yang diajarkan seperti Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Indonesia, pendidikan jasmani dan masih banyak lagi. Pendidikan 

jasmani merupakan bagian dari pendidikan formal di sekolah. Menurut Junaedi 

(2015: 836) “Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian 

dari pendidikan nasional yang harus melibatkan unsur-unsur penting berupa 

fikiran dan tubuh. Dimana semua aspek tersebut sangat berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk menjadikan masingmasing individu agar menjadi 

baik”.  

Pendidikan jasmani memiliki peranan yang penting, karena dengan 

terlibatnya siswa dalam proses belajar mengajar dapat memberikan dampak 

baik bagi siswa.  Pendidikan jasmani di sekolah memilliki beberapa materi 

pembelajaran, seperti bolavoli, senam, renang, atletik, sepakbola dan masih 

banyak materi pembelajaran lainnya.  
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Sepakbola merupakan salah satu olahraga populer di Indonesia yang 

sebagian besar digemari oleh laki-laki dan hanya sebagian kecil atau minoritas 

dari kaum perempuan yang menyukai olahraga sepakbola. Sepakbola menjadi 

salah satu materi pembelajaran bola besar yang diajarkan di sekolah. Sepakbola 

merupakan olahraga beregu yang tujuannya untuk menguasai bola dan 

mencetak gol sebanyak-banyaknya, dan berusaha untuk menghalau serangan 

lawan agar tidak bisa mencetak gol. Hal tersebut senada dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Rianto (2019:294) yang mengungkapkan “sepakbola dalam 

permainannya dimainkan dengan dua tim yang masing-masing dalam satu tim 

beranggotakan sebelas pemain dan lebih dikenal juga dengan sebutan 

kesebelasan, dalam permainannya olahraga sepakbola ini masing masing 

kesebelasan saling berusaha untuk mencetak gol ke gawang lawan”. Dalam 

olahraga sepakbola terdapat beberapa teknik dasar seperti menendang, 

menggiring, mengoper, mengontrol bola, menyundul, lemparan ke dalam, 

lemparan ke luar dan masih banyak teknik dasar lainnya.  

Dalam pembelajaran sepakbola di sekolah teknik dasar yang sering 

digunakan atau yang diberikan yaitu menggiring, mengoper, menendang, 

menyundul dan lain sebagainya. Untuk dapat menguasai teknik dasar 

menggiring bola (dribbling), mengoper (passing), tendangan langsung ke 

gawang (shooting), menyundul (heading) diperlukan adanya perbaikan dari 

segi teknik, dan latihan yang cukup karena teknik tersebut merupakan beberapa 

teknik yang paling sering digunakan dalam permainan sepakbola.  

Hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan bahwa masih terdapat 

beberapa kelemahan yang terjadi pada saat pembelajaran sepakbola di SMP IT 

Al-Hikmah Parakan Salak, diantaranya belum pernah ada permainan dribbling 

diterapkan di dalam pembelajaran sepakbola di sekolah, sehingga perlu adanya 

permainan yang diberikan di dalam materi dribbling sepakbola agar lebih 

menarik sehingga siswa menjadi lebih bersemangat, keterlibatan siswa lebih 

aktif di dalam pembelajaran, agar pembelajaran yang diberikan memiliki kesan 

bagi siswa, dan bersifat menyenangkan sehingga materi pembelajaran yang 

diajarkan dapat diserap dengan baik.   
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Atas dasar permasalahan yang terjadi di lapangan, maka diperlukan 

suatu solusi guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Peneliti 

memberikan suatu solusi berupa inovasi-inovasi baru untuk menciptakan 

suasana kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa 

siswi, dengan melakukan pengembangan permainan yang dapat digunakan di 

dalam pembelajaran sepakbola khususnya pada materi menggiring, dengan 

harapan hasil dari pengembangan permainan ini dapat digunakan oleh guru 

PJOK di sekolah untuk memberikan pembelajaran secara menarik sehingga 

siswa dan siswi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran, dapat mengurangi 

rasa jenuh atau bosan, dan bisa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran sepakbola khususnya pada materi menggiring bola.  

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan penulis mencoba untuk 

memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dengan mengkaji penelitian 

yang berjudul “Pengembangan Model Permainan Dribbling untuk 

Pembelajaran Teknik Dasar Sepakbola di SMP IT Al-Hikmah Parakan Salak”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana kelayakan pengembangan permainan Giring Lari untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak? 

2. Bagaimana kelayakan pengembangan permainan Pagaw untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak? 

3. Bagaimana kelayakan pengembangan permainan O Dribb untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak? 

4. Bagaimana kelayakan pengembangan permainan Essuka untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak? 
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C. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, agar terarah 

maka penulis membuat pembatasan masalah dalam penilitian ini sebagai 

berikut:  

1. Pengembangan permainan dilakukan dalam  mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga Keseatan (PJOK). 

2. Pengembangan permainan dilakukan dalam materi pembelajaran sepakbola 

dengan menggunakan teknik dasar menggiring. 

3. Subjek penelitian merupakan siswa siswi SMP IT Al-Hikmah Parakan 

Salak.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pemaparan diatas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan permainan Giring Lari untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak. 

2. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan permainan Pagaw untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak? 

3. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan permainan O Dribb untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak? 

4. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan permainan Essuka untuk 

pembelajaran teknik dasar dribbling sepakbola di SMP IT Al-Hikmah 

Parakan Salak? 
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E. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan atau manfaat 

bagi berbagai aspek, adapun manfaat dari penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan keilmuan dan informasi bagi lembaga pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama, khususnya di SMP IT Al-Hikmah Parakan Salak. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk guru pendidikan jasmani 

Dapat dijadikan sebagai referensi guru untuk memberikan 

modifikasi permainan di dalam pembelajaran sepakbola dengan materi 

menggiring (dribbling) dengan suasana dan kegiatan belajar yang 

menarik dan menyenangkan melalui permainan secara khusus untuk 

siswa-siwi SMP IT Al-Hikmah Parakan Salak dan umumnya bagi 

seluruh Sekolah Menengah Pertama.    

b. Untuk Penulis  

1) Menambah wawasan penulis dalam pengembangan permainan dan 

memberikan pengalaman dalam proses pembuatannya.  

2) Memberikan motivasi kepada penulis agar lebih kreatif dan 

berinovasi dalam pengembangan permainan di bidang pendidikan 

jasmani. 

3. Manfaat Lembaga 

Memanfaatkan produk hasil dari penelitian dan pengembangan ini 

sebagai wadah untuk lebih mengembangkan pembelajaran dengan 

menggunakan permainan untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa siwi.  

 


