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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah bagian krusial dari sistem 

pendidikan. Sebab secara esensi pendidikan jasmani membantu kelancaran proses 

pembelajaran. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003, 

Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawa terhadap 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga yang bertanggung jawab. 

Penjas adalah proses pendidikan melalui aktifitas jasmani, permainan atau 

olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani 

pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran 

jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, 

penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pendidikan 

jasmani mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengintensifkan 

penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang 

berlangsung seumur hidup.  
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Pendidikan jasmani memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat 

langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan 

berolahraga yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan 

pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya 

hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Dalam proses pembelajaran pendidikan 

jasmani guru harus dapat mengajarkan berbagai gerak dasar, teknik dan strategi 

permainan atau olahraga, internalisasi nilai–nilai (sportivitas, kejujuran, 

kerjasama, dan lain-lain) dari pembiasaan pola hidup sehat.Pelaksanaan bukan 

melalui pembelajaran konvensional di dalam kelas yang berkajian teoritis, namun 

melibatkan unsur mental, fisik, intelektual, emosional dan sosial. Aktivitas yang 

diberikan dalam pembelajaran harus mendapatkan sentuhan dik dakdik-metodik, 

sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. 

Tujuan penjas adalah Jika anak merasa gembira, Anak berkeringat dan 

kecapaian, Anak tertib dan disiplin dalam pelajaran, Anak mempalajari 

gerak/olahraga. dalam asas dan falsafah penjas dijelaskan bahwa ciri penjas yang 

berkualitas yaitu mengembangkan sikap positif terhadap gerak/aktivitas jasmani, 

dansa, permainan olahraga (affective learning) lalu, mengembangkan kompetensi 

untuk memecahkan sedemikian banyak problema technomotor (technomotor 

learning), mengembangkan kompetensi untuk memecahkan persoalan pribadi dan 

antar pribadi yang terkait dengan situasi gerak/olahraga (sociomotor learning), 

menumbuhkan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk memahami 

peraturan dan ketentuan dalam budaya gerak serta mampu mengubahnya secara 

bermakana (cognitive-reflective-learning). 
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Pola dasar gerak sangat penting sebagai pola dasar untuk melakukan 

gerakan olahraga, usia anak sangat penting untuk mempelajari sebanyak mungkin 

gerak dasar dalam kehidupan sebelum dewasa. Lari, lompat, loncat, dan jalan 

adalah pola gerak dari setiap gerakan yang akan dilaksanakan oleh setiap individu. 

Individu memiliki keterampilan gerak yang banyak dalam usia muda yang dapat 

melakukan pola-pola gerakan yang rumit dalam tahun-tahun berikutnya. Gerakan 

yang terampil menunjukkan sifat efisiensi di dalam pelaksanaannya. Gerakan 

yang dilakukan merupakan kegiatan yang bersifat psikomotor terutama 

berorientasi  pada gerakan yang dilakukan dan menekankan pada respon-respon 

fisik yang dapat dilihat atau bentuk gerakan yang dilakukan oleh badan. 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis mendorong, memberi, serta 

mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. Olahraga sebagai salah satu 

aspek yang penting dalam peningkatan kualitas manusia membutuhkan upaya 

pembinaan dan pengembangan guna melaksanakan terciptanya sumber daya 

manusia Indonesia yang utuh secara mental, fisik, sportifitas, kepribadian serta 

pencapaian prestasi dalam cabang-cabang olahraga. Melalui aktivitas olahraga 

dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi untuk mengatasi 

kekurangan yang di alami serta memahami nilai-nilai kehidupan yang sangat 

berharga, sesuai dengan perkembangannya olahraga berkembang menjadi 

olahraga prestasi. Meningkatkan kesegaran jasmani siswa dapat melakukan 

berbagai kegiatan olahraga mencakup cabang seperti atletik, permainan, olahraga 

air, dan olahraga beladiri. Olahraga permainan yang dilakukan dalam proses 

pendidikan salah satunya adalah olahraga Bola Basket. 
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Keterampilan dasar bermain merupakan sesuatu yang tumbuh dan 

berkembang pada anak-anak. Bermain merupakan cara bagi anak-anak untuk 

mengekspresiakan potensial fisik, mental dan sosio-emosional. Oleh karena itu 

bermain apapun sebenarnya sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Dari sekian banyak bentuk aktivitas bermain, bolabasket merupakan salah 

satu bentuk permainan cabang olahraga yang memiliki nilai pendidikan sangat 

tinggi. Pengajaran olahraga atau pendidikan jasmani di SMP khususnya cabang 

olahraga bolabasket masih sulit diajarkan dalam bentuk aturan cabang olahraga 

yang sesungguhnya, karena tingkat perkembangan fisik anak masih belum mampu 

mengatasi beban seberat itu. Oleh sebab itu hampir semua cabang olahraga 

diberikan dalam bentuk yang di sederhanakan atau di sesuaikan dengan tingkat-

tingkat perkembangan anak di usia SMP Melalui modifikasi, permainan bola 

basket akan menjadi permainan yang lebih menarik bagi anak-anak. Modifikasi 

yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan melakukan penyesuaian ukuran 

lapangan dan peralatan. Dengan demikian esensi pembinaan olahraga dini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan modifikasi kharakteristik permainan bola 

basket dengan adaptasi perkembangan anak.  

Hasil observasi pada tanggal 22 November 2016 di sekolah SMP NU 09 

Rowosari Kendal, hanya mempunyai satu lapangan serba guna, bola basket 

khusunya hanya memiliki 2 bola, untuk alat dalam pembelajaran sangat minim. 

Dalam pembelajaran bolabasket sebenarnya sudah baik dari guru. Permasalahan 

yang timbul pada saat proses belajar mengajar pada permainan bola basket 

terutama dalam materi Chest Pass yaitu rendahnya minat peserta didik dalam 
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mengikuti pembelajaran dikarenakan kurang antusiasnya peserta didik dan pasif 

dalam melakukan praktek. Beberapa hal yang menyebabkan pembelajaran bola 

basket menjadi terkendala yaitu kurangnya kreatifitas dan inovasi guru dalam 

mengemas sebuah permainan atau model pembelajaran bolabasket. Pembelajaran 

basket tidak berjalan dengan baik karena rendahnya minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, siswa pasif dan tidak antusias dalam melakukannya. Pembelajaran 

bola basket belum mampu membuat siswa bergerak secara aktif. Pembelajaran 

basket diajarkan dalam bentuk model pembelajaran lama yaitu ceramah dan 

komando, dimana sebagian siswa melakukan aktifitas pembelajaran bola basket 

sesuai instruksi guru dan sebagian lain menunggu giliran melakukan aktivitas 

membuat siswa bosan dan malas aktif dalam pembelajaran bola basket. penyajian 

pembelajaran dengan pendekatan teknik permainan bola basket membuat anak 

keluar dari suasana bermain akibat terpusat penguasaan teknik dasar formal dalam 

olahraga. Porsi terbesar pembelajaran dihabiskan untuk mempelajari teknik dasar 

yang tidak mudah dilakukan pada permainan yang sebenarnya. 

Pengembangan model pembelajaran Penjasorkes merupakan salah satu 

upaya menyelesaikan permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana 

pembelajaran Penjasorkes di sekolah. Pengembangan model pembelajaran 

Penjasorkes harus terus dilakukan oleh para guru Penjasorkes agar dapat 

membawa suasana pembelajaran yang variatif. Salah satunya dalam 

mengembangkan pembelajaran bola basket yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran permainan Bokal. Selain dapat memanfaatkan lapangan yang ada, 

modifikasi permainan Bokal ini dapat menyesuaikan fisik anak sekolah menengah 
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pertama. Dengan terciptanya pembelajaran yang variatif, akan dapat memotivasi 

peserta didik untuk lebih berpeluang dalam mengeksploitasi gerak secara luas dan 

bebas, sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki, sehingga menjadikan 

pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. 

Aktivitas yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani 

harus mendapatkan sentuhan yang baik dari guru terhadap siswa, sehingga 

aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran permainan bola basket di beberapa 

sekolah menengah pertama yang khususnya di SMP NU 09 Rowosari, kabupaten 

kendal menunjukkan bahwa banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang 

terjadi sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

penjasorkes khususnya pada materi passing chest pass dalam permainan Bokal, 

model pembelajaran harus ditingkatkan dengan berbagai kreatifitas permainan 

sehingga mendapatkan hasil pembelajaran yang baik bagi siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

memberikan modifikasi permainan Bokal. Permainan Bokal adalah permainan 

modifikasi dari olahraga bola basket yang di kombinasikan dengan peraturan 

permainan bola basket. Permainan ini di mainkan dua regu berusaha mencetak 

gol, setiap gol mendapat 1 poin dengan cara bola mengenai kaleng di tengah ban 

karet dan  masuk ke dalam, dan jika bola mengenai kaleng dan masuk ke dalam 

ban karet dari luar kotak pinalti mendapat 3 poin. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan, dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut 

1. Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran praktek. 

2. Belum adanya modifikasi permainan yang tepat dan variatif untuk 

meningkatkan  keterampilan Chest Pass dan untuk mengurangi kebosanan. 

3. Minimnya sarana dan prasarana yang dimilki sekolah. 

4. Pembelajaran bola basket  di ajarkan dalam bentuk yang kurang tepat, 

dimana sebagian siswa melakukan aktifitas pembelajaran bola basket 

sesuai instruksi guru dan sebagian lain menunggu giliran melakukan 

aktivitas sehingga membuat siswa bosan dan malas aktif dalam 

pembelajaran bola basket. 

5. Porsi terbesar pembelajaran di habiskan untuk mempelajari teknik dasar 

yang tidak mudah dilakukan pada permainan yang sebenarnya. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi penelitian pada 

permasalahan Belum ada suatu model permainan yang baru untuk memodifikasi 

suatu pembelajaran bola basket di SMP NU 09 Rowosari, Kendal. 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan alasan pemilihan judul di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana model permainan Bokal sebagai model pembelajaran teknik 

dasar passing chest pass dalam pembelajaran bola basket? 
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2. Apakah model permainan bokal dapat digunakan sebagai model 

pembelajaran teknik dasar passing bola basket? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pengembangan 

pembelajaran Bokal pada pembalajaran permainan olahraga bola basket di SMP 

NU 09 Rowosari, Kendal. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6.1 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. 

1.6.2 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 permainansehingga 

siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran 

b. Bagi Siswa  

Dengan adanya model pembelajaran modifikasi permainan olahraga 

Bokaldapat mempermudah siswa untuk mempelajari permainan bola 

basket. 
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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 

Dalam spesifikasi produk terdapat modifikasi yang efisien bagi anak siswa 

Sekolah Menengah Pertama Pertama agar dapat melakukan pembelajaran sesuai 

fisik dan kemampuannya, sehingga lebih efektif dalam kegiatan pembelajaran. 

Sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam model permainan Bokal 

diantaranya : bola, lapangan, ring yang telah di modifikasi. 

Secara umum model permainan Bokal bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa terhadap permainan bola basket dan teknik dasarnya terutama 

passing Chets Pass dan menggugah minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pendidikan jasmani. Produk yang diharapkan akan dihasilkan dari penelitian ini 

yang berupa model permainan Bokal sesuai dengan karakteristik siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama, yang dapat mengembangkan semua aspek 

pembelajaran diantaranya ( Kognitif, Afektif, Psikomotorik ) 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi yang mendasari penelitian pengembangan ini sebagai model 

pembelajaran yang dikembangkan relevan dengan kurikulum yang berlaku. 

Dengan adanya modifikasi model permainan Bokal ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan kemudahan tentang belajar bermain bola basket dan  

untuk menambah gerak para siswa.  


