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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportifitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Olahraga permainan yang 

dilakukan dalam proses pendidikan salah satunya adalah olahraga sepakbola. 

Sepakbola adalah suatu permainan beregu yang dimainkan masing 

masing regunya terdiri dari sebelas orang pemain termasuk seorang penjaga 

gawang. Setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan 

kecuali tangan  dan lengan, hanya penjaga gawang yang di perbolehkan 

memainkan bola dengan kaki dan tangan. Sepakbola juga termasuk permainan 

yang sangat populer, karena permainan sepakbola sering dilakukan oleh anak-

anak, orang dewasa maupun orang tua. Sepakbola merupakan permainan yang 

dimainkan dalam waktu 2x45 menit. Selama waktu tersebut, pemain dituntut 

untuk senantiasa bergerak, berlari sambil menggiring bola, berlari kemudian 

harus berhenti tiba-tiba, berlari sambil berbelok 90 derajat, bahkan terkadang 

180 derajat, melompat, meluncur, dan bahkan terkadang beradu badan (body 

contact) dengan pemain lawan dalam kecepatan yang tinggi. Semua ini 

menuntut kualitas fisik pada tingkat yang baik untuk dapat bermain sepakbola 

dengan baik. 
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Sepakbola merupakan permainan beregu yang memiliki beberapa 

teknik dasar yaitu menggiring dan shooting. Untuk mempraktekkan 

kemampuan menggiring siswa bisa menendang terputus-putus atau pelan-

pelan, oleh karena itu bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring bola 

sama dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk menendang. Menggiring 

bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, 

dan menghambat permainan. Menggiring bola termasuk hal yang sangat 

penting untuk dikuasai dengan baik oleh setiap pemain sepakbola. 

Rendahnya kemampuan teknik dasar pemain sepakbola menjadi salah 

satu penyebab buruknya prestasi. Pemain sepakbola untuk dapat bermain 

dengan baik tidak hanya memiliki kemampuan menendang dan mengontrol 

bola, tetapi kecakapan  menggiring bola juga perlu dikuasai, karena 

menggiring bola sangat dominan digunakan dalam permainan sepakbola. 

Dalam permainan sepakbola ketika pemain mendapat bola, pemain dapat 

mengumpan atau menggiring bola tersebut supaya tetap dalam penguasaan 

tim. Menggiring bola dalam permainan sepakbola yang dimaksud adalah 

menggiring terputus-putus dan tetap dalam penguasaan pemain, bukan 

menggiring bola yang menendang bola untuk melewati lawan kemudian lari 

mengejar bola tersebut dan menggiring bolanya kembali. 

Kemampuan teknik menggiring bola perlu benar-benar dilatihkan 

secara bertahap dan sesering mungkin agar pemain dapat terbiasa dengan 

teknik menggiring bola dan memiliki kecakapan menggiring bola. Ketika 

dalam menggiring bola, seorang pemain juga perlu memiliki fisik yang kuat 
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karena disaat menggiring bola pemain membutuhkan tanaga dari fisik dan 

stamina yang dimiliki pemain. Pemain sepakbola ketika menggiring bola 

sangat menguras tenaga dan stamina, jadi pemain yang memiliki fisik dan 

stamina yang kuat sangat membantu pemain ketika menggiring bola. Metode 

melatih dan meningkatkan kecakapan menggiring bola melalui latihan fisik 

banyak sekali metode yang digunakan salah satunya adalah dengan metode 

latihan sirkuit. Pada dasarnya untuk melatih kecakapan menggiring bola tidak 

hanya menggunakan metode latihan sirkuit saja, tetapi masih banyak metode 

latihan yang digunakan untuk melatih kecakapan menggiring bola. Agar 

pemain memiliki kecakapan dalam menggiring bola maka perlu latihan yang 

rutin untuk melatih kecakapannya. Ketika melakukan itu semua pemain harus 

dibekali kecakapan menggiring bola. Maka dari itu latihan yang diberikan 

harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Latihan yang baik diberikan kepada 

pemain dan diharapkan para pemain akan menunjukan kecakapan menggiring 

bolanya, dan latihan yang ditekankan adalah latihan sirkuit. Pada latihan 

sirkuit yang diberikan untuk meningkatkan kecakapan menggiring bola adalah 

berupa latihan zig-zag tanpa bola dan dengan bola, sprint pendek untuk 

meningkatkan kecepatan ketika menggiring bola, step melewati cone, shuttle 

run, dan lompat mengangkat paha melewati gawang kecil. Dari latihan sirkuit 

seorang pemain diharapkan dapat mengembangkan gerakan-gerakan dan dapat 

mendukung kemampuannya dalam bermain sepakbola mulai dari unsur teknik 

sampai unsur fisik. Apabila kedua unsur tersebut diterapkan dalam teknik 
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menggiring bola maka akan menghasilkan teknik menggiring bola dengan 

keterampilan yang tinggi.  

Berdasarkan observasi awal di tempat penelitian, didapatkan bahwa 

pembelajaran sepakbola pada siswa kelas VIII MTs Al Islam dalam 

penguasaan menggiring bola belum menguasai, hal tersebut disebabkan belum 

menguasainya siswa dalam teknik menggiring bola. Untuk meningkatkan 

kemampuan menggiring bola pada siswa, perlu adanya suatu model 

pembelajaran dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut dilaksanakan supaya 

siswa yang mengikuti pembelajaran tidak merasa terbebani dan merasa bosan 

terutama pada kelas tinggi, serta menjadikan pembelajaran terlaksana secara 

efektif dan tidak terganggu oleh tidak adanya lapangan olahraga dan fasilitas 

lainnya untuk pelaksanaan pembelajaran penjasorkes terutama pada 

penguasaan menggiring bola pada sepakbola dikarenakan letak sekolah di 

pedesaan. Dalam hal ini permainan sepakbola memerlukan sarana dan 

prasarana yang memadai, sehingga latihan tidak  membosankan bagi siswa 

karena dalam permainan ini perlu penguasaan teknik, perlu kecepatan dan 

kelincahan sehingga menguras tenaga. Dengan melihat kondisi tersebut perlu 

dibuat model pembelajaran supaya penguasaan menggiring bola dapat 

terlaksana dengan baik dan efektif.  

Model pengembangan permainan sepakbola guna penguasaan 

menggiring bola yang akan dikembangkan adalah dengan multi rintangan 

yang semua aktivitas geraknya sangat erat kaitannya dengan semua 

komponen-komponen ranah yang terkandung dalam penguasaan menggiring 
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bola, selain itu siswa diajarkan untuk mampu bekerja sama, taat terhadap 

peraturan dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. 

Model pembelajaran permainan sepakbola dengan sirkuit yang 

dimaksud adalah permainan menggiring bola tim on tim, dimana siswa 

bermain dengan menggiring bola dengan multi rintangan yang berbeda, dan 

setiap regu saling bertahan dan menyerang, setiap regu berusaha untuk 

memasukkan bola ke gawang lawan dengan hanya menggiring. Dengan 

demikian penelitian pengembangan ini berjudul “Pengembangan Model 

Sirkuit Sepakbola dalam Pembelajaran Penjasorkes Guna Meningkatkan 

Penguasaan Menggiring Pada Siswa Kelas VIII MTs Al Islam”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, terdapat 

permasalahan bahwa untuk mencapai proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan yang ideal banyak faktor yang perlu mendapat 

perhatian. Salah satunya adalah penguasaan menggiring bola. Berdasarkan 

uraian latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Belum terkuasainya teknik dasar permainan sepakbola yaitu menggiring 

bola. 

2. Belum maksimalnya siswa dalam memahami dan menerapkan bentuk-

bentuk latihan yang diberikan guru. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. 
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4. Dibutuhkan inovasi dan kreatifitas untuk siswa agar minat belajar 

meningkat, dan dapat digunakan untuk belajar secara mandiri. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

diatas, perlu adanya pembatasan masalah agar fokus penelitian lebih jelas. 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan pengembangan metode permainan 

dalam penjas  sepakbola untuk siswa MTS Al Islam. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dirumuskan dapat masalah penelitian sebagai berikut: 

“Apakah pengembangan sirkuit sepakbola digunakan dalam proses 

pembelajaran sepakbola di Mts Al Islam?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

Pengembangan sirkuit sepakbola digunakan dalam proses 

pembelajaran sepakbola di Mts Al Islam. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan khusunya pada mata pelajaran sepakbola dalam teknik 

dasar menggiring bola. 
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b. Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran pada pengembangan 

metode mengajar pada guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan di sekolah. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah pada pengembangan 

pendidikan. 

 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa SMP, pengunaan media belajar dapat di manfaatkan siswa 

dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahragadan Kesehatan untuk 

proses pembelajaran sepakbola khususnya pada teknik menggiring bola 

di sekolah maupun ketika belajar mandiri sebagai sumber belajar. 

b. Bagi guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, media belajar 

dapat memberikan kemudahan pada guru mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk proses pembelajaran sepakbola 

khususnya pada teknik menggiring bola di sekolah. 

c. Bagi mahasiswa Olahraga, media belajar ini dapat digunakan  untuk 

mempelajari sepak bola khususnya pada teknik menggiring bola untuk 

mengembangkan pembelajaran siswa di sekolah. 

1.7 Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Pengembangan produk yang dikembangkan dalam pengembangan ini 

adalah pembelajaran sepakbola khususnya pada teknik menggiring bola di 
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sekolah yaitu berupa produk pengembangan permainan sepakbola dalam 

penguasaan  menggiring bola. 

Spesifikasi pengembangan produk yaitu terdiri dari dua tim dimana 

tiap tim terdiri dari 4 orang. Setiap tim akan melaksanakan perlombaan dalam 

lintasan sirkuit yang terddiri dari berbagai rintangan, rintangan tersebut harus 

dilalui oleh setiap pemain dengan cara pertama lari shuttle run, lari  zig-zag, 

lari step dan melewati gawang kecil dalam satu lintasan putaran dan 

dilanjutkan dengan menggiring bola melalui lintasan sebanyak satu putaran, 

selesai satu putaran dilanjutkan oleh pemain kedua dengan melakukan hal 

yang sama dengan pemain pertama hal tersebut dilakukan secara bergantian 

sampai pemain keempat melakukan hal yang sama dengan pemain pertama.  

Tim dinyatakan menang apabila semua pemain telah menyelesaikan 

kewajibanya dan terlebih dahulu menyelesaikan putaran. 

1.8 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan pembelajaran sepak bola sirkuit bagi siswa MTS Al 

Islam sangat penting dilakukan, hal tersebut dikarenakan pengembangan 

dilakukan sebagai dasar dalam penguasaan kemampuan menggiring bola yang 

bisa dimanfaakan secara maksimal dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sehingga dengan pengembangan ini sangat 

dibutuhkan pembelajaran yang memanfaatkan alat dan media disekitar kita, 

selain itu sebagian guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan masih 

menggunakan metode pembelajaran konvensional tanpa memanfaatkan media 

pembelajaran dan kurangnya waktu pembelajaran di sekolah, sedangkan siswa 
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harus menguasai banyak keterampilan dalam permainan sepakbola disisi lain 

juga terbatasnya media pembelajaran sepakbola. Dari alasan itulah 

pengembangan video pembelajaran ini sangat penting untuk mengajarkan 

siswa dalam penguasaan teknik dasar menggiring bola yang benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


