
 

 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara  

keseluruhan, adalah proses pendidikan melalui kegiatan fisik yang dipilih 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, 

neuromuskuler, interperatif, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan 

pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan aktivitas jasmani itu 

sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani itu sendiri maka tentu saja 

aktivitas jasmani yang diberikan pada jam pelajaran Pendidikan Jasmani di 

sekolah tidaklah cukup. Karena keterbatasan waktu dan kurikulum sehingga 

aktivitas jasmani yang diberikan belum secara keseluruhan mengembangkan 

kebugaran ataupun keterampilan. Oleh karena itu diperlukan suatu wadah 

untuk mengembangkan aspek kebugaran, maupun keterampilan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler.  

 
Sebagai olahraga pendidikan serta pencapaian tujuan pendidikan, 

ekstrakurikuler adalah salah satu penunjang pembinaan dan pemeliharaan 

kesegaran jasmani yang berperan dalam pembentukan kerjasama pada anak 
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serta pembinaan sportifitas dan pengembangan sifat-sifat lainnya. Kegiatan 

ektrakurikuler memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, dan 

keterampilan yang dapat dilakukan siswa untuk mengembangkan prestasinya 

yang dapat berguna bagi anggota masyarakat. Pemilihan kegiatan 

ekstrakurikuler yang biasanya dihadirkan di sekolah adalah bentuk kegiatan 

yang masih berhubungan dengan kegiatan pendidikan jasmani dan kesehatan.  

 
Dari hasil observasi awal yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Purbolinggo ternyata sekolah ini memilki fasilitas tergolong 

lengkap untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler misalkan saja pada 

kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw SMA Negeri 1 Purbolinggo memiliki 

lapangan, net, dan sebagainya. Permainan sepak takraw dijadikan salah satu 

cabang olahraga yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler bersamaan 

dengan cabang olahraga lainnya seperti pencak silat, bola voli, sepak bola, 

dan atletik. Perkembangan olahraga sepak takraw ini sangat pesat di 

Indonesia, dari perkotaan sampai ke daerah pedesaan khususnya di lembaga-

lembaga pendidikan yang sudah maju. Dalam upaya pengenalan sekaligus 

peningkatan prestasi cabang olahraga sepak takraw, SMA Negeri 1 

Purbolinggo memasukkan cabang olahraga sepak takraw dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sekolah. Ektrakurikuler sepak takraw ini perlu diusahakan 

pembinaan secara terarah dan berkelanjutan guna pemanduan bakat dan 

pengembangan bakat, pembibitan, pendidikan serta pelatihan olahraga yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan secara efektif dan efisien sebagai sarana 

untuk mencapai prestasi optimal.  

 



 3 

Dari pengalaman penulis yang merupakan alumni sekolah dan pernah 

membantu proses kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Purbolinggo, 

kegiatan ekstrakurikuler cabang sepak takraw dilakukan satu kali dalam satu 

minggu dengan alokasi waktu dalam setiap latihan yaitu (2 x 60 menit). 

Karena keterbatasan waktu itulah maka hasilnya belum bisa dikatakan 

maksimal, hal itu terlihat dengan sering gagal/ kurang tepatnya para siswa 

melakukan teknik gerak dasar sepak takraw seperti gerakan servis, gerakan 

servis yang terkadang gagal dilakukan adalah seperti keluar lapangan, serta 

menyangkut di net dan arah bola yang tidak tepat sasaran atau yang 

diharapkan.  

 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul ”Hubungan keseimbangan dan 

koordinasi mata dan kaki dengan hasil sepak mula dalam permainan sepak 

takraw di SMA Negeri 1 Purbolinggo”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalah yang 

muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

 

1. Rendahnya kemampuan sepak mula pada siswa ekstrakurikuler sepak 

takraw di SMA Negeri 1 Purbolinggo.  

2. Siswa kurang memaksimalkan keseimbangan pada pelaksanaan sepak 

mula pada permainan sepak takraw.  
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3. Siswa kurang memaksimalkan koordinasi mata dan kaki pada pelaksanaan 

sepak mula pada permainan sepak takraw. 

 
 
C. Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk 

memudahkan penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari 

penelitian ini, adapun pembatasan masalah ini adalah hanya pada hubungan 

keseimbangan dan koordinasi mata dan kaki terhadap kemampuan sepak 

mula dengan populasi penelitian adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

sepak takraw di SMA Negeri 1 Purbolinggo.  

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah ada hubungan antara keseimbangan dengan ketepatan sepak mula  

dalam permainan sepak takraw pada siswa ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 

Purbolinggo? 

2. Apakah ada hubungan antara koordinasi mata dan kaki dengan ketepatan 

sepak mula dalam permainan sepak takraw pada siswa ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 1 Purbolinggo? 

3. Apakah ada hubungan antara keseimbangan dan koordinasi mata dan kaki 

dengan ketepatan sepak mula dalam permainan sepak takraw pada siswa 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Purbolinggo? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan  

penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan atara keseimbangan dengan 

ketepatan sepak mula siswa ekstrakurikuler sepak takraw di SMA Negeri 

1 Purbolinggo.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar  hubungan antara koordinasi mata dan 

kaki dengan ketepatan sepak mula siswa ekstrakurikuler sepak takraw di 

SMA Negeri 1 Purbolinggo. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan keseimbangan dan koordinasi 

mata dan kaki dengan ketepatan sepak mula  

 

F. Manfaat Penelitian 

 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :  

1. Bagi siswa  

Meningkatkan keterampilan gerak dasar sepak mula pada permainan sepak 

takraw.  

2. Bagi guru atau tenaga pendidik  

Sebagai bahan masukan bagi para guru dalam mengembangkan prestasi 

belajar olahraga sepak takraw.  

 

 



 6 

3. Bagi sekolah   

Untuk memberikan masukan program latihan sepak mula pada kegiatan 

ekstrakurikuler sepak takraw agar dapat meningkatkan prestasi yang akan 

dicapai.  

 


