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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap 

sportif, dan kecerdasan emosi. Pendidikan jasmani yang baik harus mampu 

meningkatkan pengetahuan dan prinsip gerak pada siswa. 

Standar kompetensi pada pembelajaran penjaskes yang ada, yaitu mempraktikkan 

berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya, guru diharapkan dapat mengajarkan berbagai variasi gerak dasar, 

sportivitas, kerjasama, kejujuran. Penjas dalam pelaksanaannya bukan bersifat 

teoritis melainkan melibatkan unsur fisik, mental, emosi, intelektual dan sosial. 

Pendidikan jasmani sekolah dasar pada hakekatnya mempunyai arti, 

peran dan fungsi yang amat vital dan strategis dalam upaya meningkatkan suatu 

masyarakat yang sehat dan dinamis. Karena peserta didik usia sekolah dasar 

adalah kelompok masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang serta memiliki 

kerawanan yang memerlukan pembinaan dan bimbingan. Penyelenggaraan 

pendidikan jasmani di sekolah selama ini berorientasi pada pengajaran cabang-

cabang olahraga yang sifatnya mengarah pada penguasaan teknik secara mendetail  

dari cabang olahraga yang diajarkan. Asumsi yang demikian yang selalu 

mempengaruhi persepsi dan pola pikir guru pendidikan jasmani. 
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Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan sikap sportif, jujur, 

disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui 

aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas 

pengembangan fisik secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks 

pendidikan secara umum. Lingkungan belajar diatur agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif dan 

afektif pada siswa. Pembelajaran olahraga seringkali mengalami kendala seperti 

kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan guru dalam membuat model 

pembelajaran yang inovatif serta kurangnya dukungan dari sekolah karena masih 

banyak mata pelajaran yang penting khususnya mata pelajaran yang diujikan di 

ujian nasional. 

Model pembelajaran saat ini mengharuskan siswa lebih aktif. Sehingga 

orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, dan materi 

serta cara penyampaian yang bersifat menarik dan menyenangkan harus 

disesuaikan agar siswa memahami pembelajaran yang akan diajarkan. Siswa dapat 

menguasai keterampilan, pengetahuan, mengembangkan apresiasi, 

mengembangkan kondisi fisik, dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. 

Olahraga merupakan bentuk lanjut dari bermain, dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Untuk dapat berolahraga 

secara benar, manusia perlu dibekali dengan pengetahaun dan keterampilan yang 

memadai. Pendidikan jasmani diyakini dapat memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk: (1) berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan olahraga; (2) pemahaman 
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 dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-aktivitas tersebut agar dapat 

melakukan secara aman; dan (3) pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang 

terkandung dalam aktivitas-aktivitas tersebut agar terbentuk sikap dan perilaku 

sportif dan positif, emosi stabil dan gaya hidup sehat. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh guru agar 

pembelajaran mencerminkan “Developmentally Appropriate Practice (DAP)” 

yang artinya tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan 

kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Esensi 

modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pembelajaran 

dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang berpotensial 

dapat melancarkan siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk 

menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa 

menjadi bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat 

yang lebih tinggi. 

Pengajaran pendidikan jasmani yang efektif dalam kenyataan lebih dari 

sekedar mengembangkan keterampilan olahraga. Pengajaran tersebut pada 

hakikatnya merupakan proses sistematis yang diarahkan pada pengembangan 

pribadi anak seutuhnya. Dengan adanya modifikasi permainan diharapkan agar 

mempermudah siswa dalam melakukan gerakan. Cara ini dimaksud untuk 

menuntun, mengarahkan dan mengajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi 

bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara guru 
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 memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajaran yang 

diberikan dari awal hingga akhir pelajaran. 

Sarana pendidikan jasmani ialah segala sesuatu yang dapat digunakan 

atau dimanfaatkan di dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. 

Termasuk di dalamnya peratalatan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan siswa untuk melakukan kegiatan di atasnya, di 

dalamnya/diantaranya, atau di bawahnya. Juga perlengkapan, yaitu segala sesuatu 

yang melengkapi kebutuhan prasarana. Sungguh bahagia. Bagi mereka atau para 

guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan 

jasmani yang memadai akan merasa senang karena bisa melibatkan sebagai pihak 

untuk menunjang kelancaran pendidikan jasmani. Namun demikian, banyak 

sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan jasmani yang layak dan memadai 

bahkan seringkali harus mencari lahan kosong atau berdesak-desakan dengan 

beberapa sekolah lain untuk bisa menggunakan lahan yang ada. Salah satu 

kendala dalam pendidikan jasmani di sekolah adalah kurang memadai sarana yang 

dimiliki oleh sekolah. 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki Mts 

Husnul Khatimah 02 Rowosari, menuntut guru untuk lebih kreatif dalam 

memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

Guru yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru, atau 

memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara menarik, sehingga anak 

merasa senang mengikuti pelajaran penjas yang diberikan. 
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Pelaksanaan pembelajaran di sekolah termasuk juga pembelajaran 

penjaskes harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Sementara kurikulum 

yang berkembang saat ini adalah kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) yaitu kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan sesuai 

dengan karakterisrik siswa. 

Pendekatan modifikasi pembelajaran penjaskes merupakan salah satu 

upaya menyelesaikan permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana 

pembelajaran penjaskes di sekolah. Dari hasil pengamatan ini, pengembangan 

model pembelajaran penjaskes yang dilakukan guru penjaskes belum dapat 

membawa suasana pembelajaran yang inovatif, dengan pembelajaran yang 

monoton dan kurang menyenangkan sehingga motivasi peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran penjas kurang antusias.  

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada di dalam 

kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan kognitif, 

psikomotor, dan afektif siswa. Modifikasi ini juga bermanfaat apabila kurangnya 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sehingga siswa tidak merasa bosan dan 

proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pendidikan. Selain 

itu, pendekatan modifikasi permainan ini juga bisa menambah aktivitas gerak 

siswa.  

Peneliti melakukan observasi di Mts Husnul Khatimah 02 Rowosari 

Tembalang Semarang pada 11 agustus 2016. Dalam observasi tersebut peneliti  
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melakukan wawancara kepada guru penjas dan melakukan pengamatan sarana dan 

prasarana di MTS tersebut. Dari hasil wawancara, guru penjas di MTS tersebut 

mengungkapkan bahwa pembelajaran Bola voli di MTS kurang efektif karena 

terbatasnya sarana prasana yang ada di sekolah mereka. Alasan selain faktor 

sarana dan prasarana adalah mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan kurang begitu diperhitungkan oleh siswa dan guru dikarenakan pada 

sekolah tersebut lebih cenderung ke akademik atau mata  pelajaran yang diujikan 

pada ujian nasional (UN).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan model permainan handvol sebagai media pengenalan permainan 

handball pada siswa sekolah menengah pertama, sebagai wahana pembelajaran 

penjaskes yang inovatif, untuk menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan 

menyenangkan, sekaligus bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan siswa.  

Untuk itu kebutuhan akan modifikasi olahraga sebagai suatu pendekatan 

alternatif dalam mengajar pendidikan jasmani perlu dilakukan. Dengan tujuan 

agar dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran sehingga siswa tidak merasa 

cepat bosan, lebih bergairah dan bersemangat dalam setiap melakukan 

pembelajaran penjaskes. Selain itu guru dalam hal ini memiliki kemampuan untuk 

melakukan modifikasi keterampilan yang hendak diajarkan sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan 

beberapa permasalahan, yaitu : 

1) Perlunya pengembangan model permainan handball sebagai media yang 

tepat untuk mengenalkan dan menarik minat siswa SMP pada permainan 

handball. 

2) Modifikasi lapangan  sebagai pendukung kegiatan pembelajaran secara 

optimal. 

3) Siswa mudah melakukan model permainan handball yang menjadi lebih 

mudah dari segi peralatan, peraturan dan waktu permainan.  

4) Permainan handball umumnya belum dikenal oleh siswa Sekolah 

Menengah Pertama. 

5) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk 

melakukan pengenalan terhadap permainan handball. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dikembangkan agar 

substansi penelitian ini tidak melebar dan agar dapat kesepahaman penafsiran 

tentang substansi yang ada dalam penelitian ini. Pembatasan masalah tersebut 

adalah:  

1) Penelitian ini menitikberatkan pada modifikasi dan mengenalkan model 

permainan handball bagi siswa Sekolah Menengah Pertama. 
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2) Penelitian ini menerapkan model permainan handball pada kegiatan 

pembelajaran siswa Sekolah Menengah Pertama agar siswa mampu 

mengenal permainan handball sejak dini. 

 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah:  

1) Bagaimana cara mengenalkan permainan handball pada siswa Sekolah 

Menengah Pertama? 

2) Bagaimana modifikasi waktu, peraturan, dan peralatan model permainan 

handball yang  sesuai untuk siswa Sekolah Menengah Pertama? 

3) Bagaimana efektifitas modifikasi materi handball berdampak pada 

peningkatan kesegaran jasmani/denyut nadi siswa Sekolah Menengah 

Pertama?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui cara mengenalkan permainan handball pada siswa Sekolah 

Menengah Pertama. 

2) Memodifikasi permainan handball yang meliputi: 

(1) Modifikasi waktu model pembelajaran handball yang lebih sederhana. 

(2) Modifikasi peraturan model pembelajaran handball yang lebih 

sederhana. 

(3) Modifikasi peralatan model pembelajaran handball yang lebih 

sederhana. 
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3) Menguji keefektifan model permainan handball terhadap peningkatan 

kesegaran jasmani/denyut nadi siswa Sekolah Menengah Pertama. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti bagi pelaksanaan pembelajaran dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan di sekolah. 

2)  Sebagai dorongan, motivasi kepada guru penjas untuk 

menciptakan variasi mengajar dengan cara memodifikasi 

permainan sehingga siswa tidak merasa bosan dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi Siswa  

Dengan adanya model pembelajaran modifikasi permainan olahraga 

handball dapat mempermudah siswa untuk memperagakan teknik 

dasar olahraga Handball 

. 
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c. Bagi Peneliti  

1) Sebagai pengalaman untuk mengembangkan model 

pembelajaran. 

2) Sebagai bahan skripsi untuk mencapai gelar sarjana pendidikan 

jasmani kesehatan dan rekreasi. 

 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

 Produk penelitian yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan ini berupa model permainan handball yang di modifikasi agar 

dapat mengenalkan permainan handball pada siswa sekolah menengah pertama, 

bisa dimainkan dengan menggunakan peralatan yang lebih sederhana sesuai 

dengan karakteristik peserta didik sekolah menengah pertama dan dapat 

meningkatkan intensitas fisik sehingga derajat kebugaran dapat terwujud. 

 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Pengembangan permainan ini juga diharapkan akan dapat membantu 

terlaksananya upaya pengsosialisasian permainan handball dan pembibitan atlit 

handball melalui pengenalan permainan handvol, dengan menggunakan kegiatan 

pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan sarana prasarana sekolah dan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa SMP, hal ini mengingat permainan 

handballdi SMP belum pernah dikenalkan.  
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