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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mencetak generasi penerus bangsa dan untuk menjamin kelangsungan hidup 

bangsa. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan suatu 

upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat yang 

maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila UUD 1945. Pendidikan 

bertujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi peserta didik, 

menanamkan nilai-nilai sesuai dengan pancasila, dan menjadikan manusia 

berilmu, beriman dan bertaqwa. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 mengenai tujuan pendidikan 

nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan pendidikan nasional dapat 

diwujudkan di lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Lembaga pendidikan terbagi menjadi tiga yaitu, (1) Pendidikan formal 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

(2) Pendidikan non formal yaitu seperti kursus-kursus, kegiatan diluar sekolah 

yang melayani kebutuhan belajar khusus peserta didik. (3) Pendidikan 

informal yaitu  kegiatan belajar lebih umum, berjalan dengan sendirinya 

berlangsung dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, media massa 

dan lainnya.  

Sekolah merupakan suatu lembaga formal yang mendidik dan 

mengajarkan berbagai hal untuk bekal peserta didik menggapai cita-cita. 

Sekolah menjadi tempat bertemunya guru dan peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar 

terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, salah satunya 
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adalah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Pengertian 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (dalam Putra & Dwiyogo, 2016: 378) adalah sebagai 

berikut:  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kebugaran jasmani, ketrampilan gerak, 

kemampuan berfikir kritis, ketrampilan 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 untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan (PJOK) di sekolah 

memiliki peranan penting karena peserta didik terlibat langsung dalam 

aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani melibatkan tiga ranah aspek sekaligus 

yaitu aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, aspek psikomotor 

yang berkaitan dengan keterampilan dan aspek afektif yang berkaitan dengan 

sikap dan nilai. Renang merupakan salah satu materi pembelajaran PJOK 

Pendidikan yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Pembelajaran renang yang menggunakan sarana umum dan terdapat 

banyaknya orang yang berlalu lalang menyebabkan peserta didik mudah untuk 

mengalami pengalihan perhatian. Partisipasi aktif yang belum maksimal 

terlihat dari keinginan untuk mempelajari atau mencoba gerakan-gerakan 

renang yang diajarkan oleh guru dan rasa ingin terus belajar yang masih 

rendah.  

Berlandaskan permasalahan yang ada itu membuat peneliti 

menentukan metode lain dengan mengembangkan model permainan air untuk 

peserta didik SMP dengan memberikan suasana belajar yang menyenangkan, 

menerapkan teknik dasar berenang menggunakan permainan dan 

menimimalisir sikap atau sifat dari peserta didik yang mudah mengalami 

pengalihan perhatian, agar peserta didik lebih memfokuskan dirinya dalam 

pembelajaran renang. Model permainan ini dipilih untuk digunakan karena 

berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu bahwa model permainan air 
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efektif digunakan dalam pembelajaran, seperti hasil penelitian dari Nur Sita 

Utami dalam jurnal keolahragaan (2014: 204) “Model Pengenalan Air bagi 

Siswa Taman Kanak-Kanak” yang mengasilkan model pengenalan air bagi 

peserta didik TK dan menyatakan bahwa model pengenalan air dapat 

menengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu juga 

hasil penelitian dari Eko Wijaya dalam Skipsi (2016: 49) “Pengembangan 

Model Pemanasan Berbentuk Bermain pada Pembelajaran Renang Gaya 

Bebas Mahasiswa Semester IV PJKR FKIP UMMI Kota Sukabumi” yang 

menghasilkan produk pemanasan berbentuk bermain yang terbukti efektif 

digunakan dalam pemanasan dengan hasil persentase uji skala besar 94% dari 

100% yang menunjukan pemanasan berbentuk bermain ini memiliki kriteria 

sangat baik.  

Produk bermain yang dikembangkan oleh Nur Sita Utami bagi Siswa 

TK dan Eko Wijaya dengan produk permanasan berbentuk bermain bagi 

Mahasiswa memiliki banyak kelebihan dan manfaat, namun masih terdapat 

beberapa kekurangan atau kelemahan dari penelitian tersebut, oleh karena itu 

penulis mencoba untuk menutupi kekurangan dari penelitian terdahulu dan 

mencoba memecahkan permasalahan yang terjadi dilapangan. 

 Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan mengkaji penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Model Permainan Air untuk Peserta Didik Sekolah 

Menengah Pertama” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti merumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan model pengembangan permainan air Let’s Swimm 

untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama? 

2. Bagaimana kelayakan model pengembangan permainan air Suit on The 

Water untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama? 

3. Bagaimana kelayakan model pengembangan permainan air Estafet Bola 

Air untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama? 
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4. Bagaimana kelayakan model pengembangan permainan air Esdot (Estafet 

Sedotan) untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama? 

5. Bagaimana kelayakan model pengembangan permainan air Happy Quiz 

untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama? 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan agar tidak 

menyimpang dan terarah sesuai dengan tujuan, maka batasan masalah dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan model permaianan air dalam mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam materi pembelajaran renang. 

2. Sasaran penelitian merupakan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama 

yaitu SMP Negeri 7 Kota Sukabumi.  

3. Sasaran Penelitian pada kelas VIII SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan pengembangan permainan 

Let’s Swimm untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan pengembangan permainan 

Suit on The Water untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan pengembangan permainan 

Estafet  Bola Air untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan pengembangan permainan 

Esdot (Estafet Sedotan) untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan pengembangan permainan 

Happy Quiz untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan atau manfaat bagi 

berbagai aspek dan pihak, adapun manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat 

teoritis, manfaat praktis dan manfaat lembaga yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan keilmuan dan informasi bagi lembaga pendidikan di seluruh 

Sekolah Menengah Pertama dalam pelajaran renang.  

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam proses pembelajaran 

bagi guru di Sekolah-sekolah Menengah Pertama. 

b. Untuk Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam pembuatan model 

pengembangan permainan air. 

2) Sebagai dorongan untuk  menciptakan inovasi-inovasi baru dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

3. Manfaat Lembaga  

Memanfaatkan hasil produk permainan air sebagai wadah untuk 

lebih mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan model 

permainan. 


