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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era modern ini, sudah banyak masyarakat yang mulai menyadari arti 

pentingnya olahraga, bahkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok. 

Kesadaran berolahraga bukan hanya akan mendapat kesehatan jasmani saja, namun 

juga kesehatan rohani. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting 

dalam mewujudkan kebutuhan jasmani melalui olahraga, yang tentunya timbul akan 

kesadaran terlebih dahulu dari individu masing-masing. Kegiatan olahraga yang 

dijalankan dengan teratur, maka kesehatan dapat dicapai, karena olahraga 

merupakan salah satu bentuk gerakan yang mengakibatkan semua anggota tubuh. 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam olahraga, yaitu bisa dilakukan 

dengan cara individual, bisa juga dilakukan secara tim. Salah satu kegiatan olahraga 

yang dilakukan dengan tim yaitu sepakbola. Jenis olahraga ini merupakan salah satu 

cabang olahraga permainan yang sangat diminati oleh masyarakat di berbagai negara 

mualai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Tingginya eforia 

masyarakat terhadap sepakbola, maka para pemain menjadi pusat perhatian para 

pendukung. Oleh karena itu, para pemain dituntut agar dapat memenuhi keinginan 

atau kebutuhan para penggemarnya dalam mewujudkan permainan sepakbola yang 

menarik serta bermutu.  

Upaya untuk mewujudkan keinginan para penggemar sepakbola, pemain 

akan menjadi fokus perhatian. Penggemar atau penonton pada umumnya tidak 

peduli dengan pihak-pihak yang dapat menjadikan seseorang menjadi pemain yang 
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profesional, baik, terampil, mahir, lincah, gesit dan enak ditonton dan menghibur. 

Pikirnya, semua yang ada pada seorang pemain adalah alami dan bawaan sejak lahir, 

atau dianggap jika ada seorang pemain bola yang baik memang itu sudah 

ditakdirkan demikian. Disisi lain, dalam praktiknya tidaklah demikian, namun 

dibutuhkan pengorbanan yang besar dari para pemain, yang salah satunya harus 

selalu menjaga kebugaran fisik, mental, serta melakukan latihan secara rutin. 

Eri Pratiknyo Dwikusworo (2010:1) menyatakan bahwa prestasi olah raga 

yang optimal dapat dicapai dengan pendekatan latihan fisik, teknik dan mental. 

Latihan fisik secara teratur, sistematis, terprogram dan berkesinambungan dengan 

pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan dalam program 

latihan, dapat meningkatkan kualitas ataupun kondisi fisik tertentu. Frekuensi dan 

keseriusan latihan akan mendukung prestasi yang diinginkan. Prestasi olahraga tidak 

akan lepas dari kondisi fisik dan kualitas fisiknya, dimana setiap cabang olahraga 

menuntut kondisi dan kualitas fisik yang berbeda-beda hal ini sesuai dengan 

karakteristik cabang olah raganya. 

Pada permainan sepakbola, para pemain harus memiliki dan menguasai 

teknik bermain yang baik terutama teknik dengan bola, yang diperlukan saat 

menyerang dan menguasai bola. Teknik yang diperlukan adalah teknik menggiring 

bola (dribbling), perlu dilatih dengan posisi yang cukup. Terkait dengan dribbling, 

para pemain juga perlu didukung kemampuan untuk menghindari dan melakukan 

gerak tipu untuk mengecoh lawan saat menguasai bola perlu memiliki kecepatan dan 

kelincahan tubuh untuk menghindari sergapan lawan. 

Kemampuan dribbling yang baik harus dibentuk sejak usia muda, misalnya  

di usia SMP atau sederajad. Supaya membawa suasana pembelajaran yang inovatif, 
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dengan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memotivasi peserta 

didik untuk lebih berpeluang melakukan gerak secara luas dan bebas, sesuai tingkat 

kemampuan yang dimiliki para pemain, maka dibutuhkan adanya pengembangan 

pembelajaran. Selain itu, pengembangan pembelajaran merupakan salah satu upaya 

untuk membantu penyelesaian permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana 

pembalajaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa metode 

pembelajaran yang tepat maka dapat menumbuhkan semangat para pemain untuk 

berlatih. Dampak selanjutnya, akan diperoleh kemampuan drible yang maksimal, 

sehingga dapat mencetak prestasi. 

Objek penelitian ini dilakukan di MTsN Karangtengah dikarenakan 

berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa kemampuan dribbling 

para murid kelas VII selama tahun ajaran 2015/2016 belum maksimal. Hal ini 

disinyalir masih belum maksimalnya cara pengajaran dan cara meyampaikan atau 

terlalu singkat. Kelemahan ini, terutama bagi siswa yang sama sekali belum 

mengerti apa yang di ajarkan seorang guru (tanpa penjelasan yang jelas) maka 

berdampak para siswa tidak bisa maksimal dalam memahami pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

Selain masalah di atas, kemampuan dribbling para murid kelas VII juga 

dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang ada di MTsN Karangtengah tidak 

memungkinkan untuk prembelajaran yang maksimal, misalnya lapangan yang telalu 

sempit. Padahal fasilitas yang baik akan memberikan hasil pembelajaran yang baik 

pula. Lapangan yang memadai, bola yang cukup, gawang yang masih dalam kondisi 

bagus akan dapat meningkatkan motivasi siswa giat latihan dan sungguh-sungguh. 

Namun jika kondisi yang tejadi sebaliknya, maka para siswa kurang termotivasi 



4 
 

untuk latihan, sehingga berdampak pada kemampuan dribbling yang minim. Berikut 

hasil survei sarana dan prasarana olahraga MTsN Karangtengah disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 1.1 Hasil Survei Sarpras Sepak Bola MTSN Karangtengah 

No Alat Jumlah Kondisi 

1 Lapangan 1 Kurang memadai 

2 Bola 6 Kondisi kurang baik 

3 Cone 2 set Kondisi kurang baik 

4 Metern/roll 1 Kondisi cukup baik. 

Sumber: survei awal peneliti (2016). 

 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan sepakbola, 

disebutkan oleh Guru penjasorkes bahwa, siswa lebih berminat mempraktikan 

teknikdasar pembelajaran sepakbola, misalnya dribbling apabila pembelajaran 

dilakukan dengan teknik yang dimodifikasi. Upaya untuk lebih memaksimalkan 

minat siswa tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan model pembelajaran. 

Salah satunya yaitu dengan mengembangkan pembelajaran inkuiri drive dribbling. 

Permainan ini menitikberatkan pada latihan dribbling ke dalam bentuk pembelajaran 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi. Berdasarkan 

pengamatan peneliti di MTsN Karangtengah, proses pembelajaran sepakbola yang 

biasa dilakukan selama ini cukup baik. Namun dengan mengingat kemampuan 

dribbing siswa kelas VII masih rendah, maka harus ditingkatkan. Pada proses 

pembelajaran sepakboladi MTsN Karangtengah ditemui beberapa hal sebagai 

berikut : 

Sarana dan prasarana belum di gunakan, misalnya adanya bola yang tidak 

terawat, sehingga banyak bola yang tidak dipergunakan, akibatnya bola yang biasa 
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digunakan menjadi kurang. Terlihat guru belum menyampaikan gerakan teknik 

dasar dalam pembelajaran sepakbola, sehingga masih banyak siswa yang melakukan 

dribbling belum sesuai dengan peraturan. Pembelajaran permainan sepak bola yang 

diberikan oleh guru masih belum dikemas dalam bentuk modifikasi, sehingga 

dijumpai siswa yang merasa tidak senang, bosan, dan malas untuk bergerak dan 

mengikuti pembejaran penjasorkes. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat memberikan alasan mengapa 

masalah tersebut perlu diteliti, antara lain : agar siswa mampu mengenal lebih 

dahulu arti penting olahraga, sehingga tujuan dari penjas dan olahraga dapat 

tercapai. Menyederhanakan sarana dan prasarana serta peraturan dalam proses 

pembelajaran penjasorkes sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran memudahkan 

perserta didik dan guru. Supaya proses pembelajaran penjasorkes di SMP lebih 

menarik, dan memasuki SMA lebih efisien, menyenangkan, dan mendapat 

perhatian, antuiasme yang lebih dari peserta didik. 

Penggunaan model gaya pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan di 

MTsN Karangtengah, supaya pembelajaran semakin mudah, cepat, hasil yang 

optimal. Maka sebagi peneliti menyimpulkan kembali untuk mencoba memperbaiki 

kekurangan yang ada di MTsN Karangtengah dengan cara memberikan metode 

pembelajaran dribbling sepakbola dengan metode inkuiri drive driblling. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 
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1. Kurangnya keseriusan belajar dari para siswa dan siswa masih setengah hati 

dalam melakukan dribling sepakbola di MTsN Karangtengah, terutama untuk 

siswa yang kurang berminat dalam bidang olahraga. 

2. Metode pembelajaran dribbling masih belum di tangani secara serius, terbukti 

penggunaan metode yang sama terus atau tidak ada pengembangan metode 

pembelajaran lainnya. 

3. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang lama, masih banyak siswa 

yang belum memahami/melaksanakan teknik dasar dribbling sepakbola, karena 

dirasa monoton. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Supaya menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda kiranya perlu 

adanya batasan-batasan permasalahan sehingga ruang lingkup dari penelitian lebih 

jelas. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengembangan model pembelajaran yang digunakan adalah inquiri drive. 

2. Penelitian dilakukan pada siswa laki-laki dan perempuan kelas VII di MTsN 

Karang Tengah. 

3. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini hanya terfokus pada dribbling 

sepakbola. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah Permasalahan dalampenelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana tingkat kesukaran inkuiri drivesebagai model pembelajaran dribbling 

sepakbola ? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan inkuiri drivesebagai model pembelajaran dribbling 

sepakbola ? 

3. Bagaimana pengaruh model inkuiri drive terhadap keterampilan dribbling 

sepakbola para siswa ? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah ingin :  

1. Mengetahui tingkat kesukaran inkuiri drive sebagai model pembelajaran 

dribbling sepakbola. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan inkuiri drive sebagai model pembelajaran 

dribbling sepakbola. 

3. Mengetahui pengaruh model inkuiri drive terhadap keterampilan dribbling 

sepakbola para siswa. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan, informasi, dan 

penjelasan yang akan menambah pengetahuan tentang dribbling sepakbola. 

Selain itu juga, dapat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang 
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berminat mengkaji permasalahan yang sama. Serta memberikan pengalaman 

dan pengetahuan baru bagi para guru olahraga. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Mengetahui perbandingan tingkat keterampilan dasar pembelajaran 

sepakbola siswa MTsN 1 Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, 

KabupatenDemak. 

b.  Bagi MTsN 1 Karangtengah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memudahkan sekolah 

dalam memberikan pembelajaran lebih efisian, khususnya guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan dalam melakukan penilaian. Selain itu juga 

dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan potensi siswa di bidang 

sepakbola. 

 

1.7. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini berusaha 

membuat desain media pembelajaran dribbling sepakbola yang dapat 

mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif dan psikomotor) 

secara efektif dan efisien. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan 

akan bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam dunia pendidikan. Spesifikasi 

dari pengembangan ini antara lain: 

1. Mengoptimalkan waktu belajar peserta didik dalam proses pembelajaran serta 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran penjasorkes, khususnya dalam 

pembelajaran dribbling sepakbola. 
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2. Mengaktifkan kognitif peserta didik melalui analisis tugas dalam bentuk media 

gerakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik tentang materi 

yangakan disampaikan  dalam proses pembelajaran dan menjalankan sesuai 

tugas agar peserta didik merasa paham dengan materi yang disampaikan dalam 

media tersebut. 

3. Membantu para guru pendidikan jasmani dalam memberikan pembelajaran 

teknik dasar dribbling sepakbola sehingga kualitas pembelajaran dapat 

meningkat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

1.8. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penjasorkes, tujuan utama dalam mengajarkan suatu permainan 

adalah untuk kesenangan, keterlibatan aktif, dan peningkatan tampilan bermain 

peserta didik yang akan berdampak positif terhadap perilaku hidupnya (Danu 

Hoedaya, 2004:14). Namun dalam kenyataan di lapangan pembelajaran dribbling 

belum menunjukan tujuan tersebut. Pengajaran pendidikan jasmani di sekolah 

khususnya dalam permainan sepakbola masih terpaku pada teknik dasarnya saja 

tanpa adanya praktik pengaplikasian ke dalam bentuk pembelajaran dribbling, 

sehingga peserta didik belum mampu memahami keterkaitan teknik-teknik dasar 

yang diajarkan dengan penerapannya di dalam permainan Sepakbola. Selain itu, 

dalam proses pembelajaran permainan Sepakbola belum menggunakan media 

pembelajaran sebagai variasi mengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 

yang dapat menarik motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran Dribbling 

Sepakbola. 
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Pengembangan dribbling melalui model inkuiri drive dribbling Sepakbola 

pendekatan scientific penting untuk dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 

penjasorkes. Selain itu, dengan adanya pengembangan model pembelajaran 

dribbling sepakbola menggunakan model inkuiri drive, diharapkan proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif serta tujuan pembelajaran dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 


