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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan jasmani dan kesehatan secara umum bertujuan membantu siswa 

maupun mahasiswa untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, 

keterampilan gerak dasar serta meningkatkan kesadaran berolahraga dan 

kebiasaan hidup sehat. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap lebih baik, karena 

metode pembelajaran merupakan penghubung antara guru dengan siswa, antara 

pendidik dengan anak didiknya. Selain itu, metode merupakan sarana penyalur 

dan pengarah secara timbal balik antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Pemilihan metode pengajaran teknik olahraga tak terpisahkan 

dari tujuan dan pengalaman belajar serta tugas-tugas gerak yang dipelajari.  

 

Suatu pembelajaran yang efisien tidak terlepas dari keterbatasan waktu saat 

pembelajaran, tenaga pendidik, serta dana guna menunjang fasilitas pembelajaran. 

Selain itu, pembelajaran yang efisien juga terkait dengan adanya motivasi dari 

pendidik kepada anak didiknya, sikap saling menghargai dalam aktifitas belajar 

atau berlatih. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 
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mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian 

yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih 

khusus lagi, penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah 

pendidikan lainnya: hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan 

jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah 

pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang 

menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani 

yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia beserta faktor-faktor 

pendukungnya. Jika didefinisikan satu-persatu maka pendidikan jasmani dapat 

diartikan dengan berbagai ungkapan dan kalimat, namun esensinya sama, yang 

jika disimpulkan bermakna jelas, bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan 

kondisi fisik untuk mengembangan keutuhan manusia. Dalam kaitan ini diartikan 

bahwa melalui fisik, aspek mental dan emosional pun turut berkembang, bahkan 

dengan penekanan yang cukup dalam, berbeda dengan bidang lain, misalnya 

pendidikan moral, yang penekanannya benar-benar pada perkembangan moral, 

tetapi aspek fisik tidak turut berkembang, baik langsung maupun tidak langsung 

karena hasil-hasil kependidikan dari pendidikan jasmani tidak hanya terbatas pada 

manfaat penyempurnaan fisik atau tubuh semata. Definisi pendidikan jasmani 

tidak hanya menunjuk pada pengertian tradisional dari aktivitas fisik. Melihat 

istilah pendidikan jasmani pada bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, sebagai 

satu proses pembentukan kualitas pikiran dan juga tubuh. Oleh sebab itu 

diharapkan adanya suatu hasil dari proses pembelajaran pendidikan jasmani untuk 

perbaikan dalam “pikiran dan tubuh” yang mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan harian seseorang. Pendekatan holistik tubuh-jiwa ini termasuk pula 
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penekanan pada ketiga domain kependidikan: psikomotor, kognitif, dan afektif. 

Dengan meminjam ungkapan Robert Gensemer, penjas diistilahkan sebagai proses 

menciptakan “tubuh yang baik bagi tempat pikiran atau jiwa. Artinya, jiwa yang 

sehat bersemayam pada tubuh yang sehat, sejalan dengan pepatah Romawi Kuno: 

”Men sana in corporesano”. 

 

Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian pendidikan yang 

mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan mentalitas, sikap, dan tindakan 

untuk hidup sehat. Sasaran pendidikan jasmani dan kesehatan adalah pertumbuhan 

dan pengembangan jasmani, mental, sosial dan emosional serta spiritual yang 

serasi, selaras, dan seimbang. Pendidikan jasmani dan kesehatan secara umum 

bertujuan membantu siswa untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran 

jasmani, keterampilan gerak dasar, serta meningkatkan kesadaran berolahraga, 

dan kebiasaan hidup sehat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

seseorang untuk mampu bergerak atau beraktifitas baik dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari maupun kegiatan olahraga, karena sebagai makhluk hidup manusia 

pasti bergerak dan membutuhkan gerak. 

 

Dalam prakteknya ada gerakan-gerakan yang dapat dilakukan manusia dengan 

sendirinya tanpa harus melakukan latihan-latihan namun adapula gerakan-gerakan 

tertentu yang harus melalui latihan untuk dapat melakukannya karena belajar 

gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muscular dan 

diekspresikan dalam gerakan tubuh. Di dalam belajar gerak yang dipelajari adalah 

pola-pola gerak keterampilan tertentu seperti gerak-gerak keterampilan olahraga, 

contoh: “manusia biasa (bukan atlit) tidak memerlukan latihan khusus untuk dapat 
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berlari, namun bagi seorang atlit berlari dapat dilatih dengan tujuan untuk 

mendapat prestasi”. Proses belajar gerak berbentuk kegiatan mengamati gerakan 

dan kemudian mencoba menirukan berulang-ulang. Dalam belajar gerak siswa 

harus memahami gerakan untuk mampu melakukannya, maka selain unsur fisik 

maka terlibat juga unsur fikir. Selain itu unsur emosi dan perasaan juga terlibat 

dalam belajar gerak, namun perlu diingat bahwa tujuan utama belajar gerak adalah 

untuk meningkatakan keterampilan gerak. Di dalam mempelajari gerakan 

olahraga siswa berusaha untuk mengerti gerakan yang dipelajari, kemudian apa 

yang dimengerti itu dikomandokan kepada otot-otot tubuh untuk diwujudkan 

dalam gerakan tubuh secara keseluruhan atau hanya sebagian sesuai dengan pola 

gerakan yang dipelajari. Untuk itu para siswa diharapkan dapat mengerti, 

memahami, dan mampu melaksanakan semua materi yang dipelajari di sekolah 

masing-masing, untuk SMPN 1 Gadingrejo sepak takraw adalah salah satu materi 

yang diajarkan disana.  

 

Dari uraian di atas peneliti ingin melakukan suatu tindakan dalam proses 

pembelajaran gerak dasar menimang bola sepak takraw yang bertujuan agar dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran di kelas VIII 6 SMPN I Gadingrejo Pringsewu. 

Keputusan ini diambil setelah penulis melakukkan observasi di SMPN I 

Gadingrejo kelas VIII 6 dalam belajar sepak takraw khususnya dalam melakukan 

teknik dasar menimang masih kurang, hal ini dikarenakan pada saat bermain :  

(1) posisi badan kurang siap saat akan menerima bola, (2) masih banyak anak 

yang canggung pada saat mengontrol bola, (3) perkenaan bola dengan kaki masih 

kurang tepat, (4) masih banyak bola yang melenceng pada saat dikembalikan. 
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B. Indentifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengedentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya kemampuan gerak dasar menimang bola sepak takraw siswa kelas 

VIII 6 SMPN I Gadingrejo Pringsewu. 

2. Kurangnya kepercayaan diri pada saat bermain sepak takraw. 

3. Penempatan posisi badan pada saat menerima bola masih kurang. 

4. Perkenaan kaki dengan bola kurang tepat. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang dan indentifikasi 

masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

“ Apakah dengan menggunakan pendekatan modifikasi alat pembelajaran gerak 

dasar menimang bola sepak takraw siswa kelas VIII 6 SMP N I Gadingrejo dapat 

ditingkatkan? ”. 

 

D. Batasan Masalah  

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar masalah peneliti ini tidak meluas, 

maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada masalah 

meningkatkan keterampilan gerak dasar menimang bola sepak takraw siswa kelas 

VIII 6 SMPN I Gadingrejo Pringsewu dengan metode penelitian tindakan kelas 

(PTK). 
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E. Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar menimang bola sepak takraw. 

b. Untuk memperoleh fakta dan informasi mengenai perkembangan hasil belajar 

sepak takraw khususnya gerak dasar menimang bola sepak takraw 

menggunakan alat bantu (bola plastik, kertas yang digulung menyerupai bola 

sepak takraw, dan bola takraw yang digantung). 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai wawasan dan masukan 

bagi: 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan sepak takraw. 

b. Bagi Siswa  

 Sebagai motivasi dalam meningkatkan gerak dasar menimang dalam sepak 

takraw. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pembina sekolah mengenai 

penggunaan alat bantu pembelajaran (bola plastik, kertas digulung menyerupai 

bola, dan bola yang digantung) pada sepak takraw keterampilan menimang. 

d. Bagi Program Studi 

Sebagai informasi dan acuan bagi pihak yang ingin melaksanakan spenelitian 

sejenis. 
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e. Bagi Universitas Lampung 

Sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan keolahragaan. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Obyek penelitian :  Memberikan upaya peningkatan gerak dasar menimang bola 

sepak takraw. 

Subyek peneliti :  Siswa Kelas VIII 6 SMP Negeri I Gadingrejo Pringsewu. 

Tempat Penelitian :  SMP Negeri I Gadingrejo Pringsewu. 

H. Penjelasan Judul 

1. Upaya 

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha atau syarat 

untuk menyampaikan sesuatu maksud, akal, ikhtiar. Indrawan W.S (2008 : 

544). 

2. Gerak Dasar  

Gerak dasar adalah gerak yang perkembangannya sejalan dengan 

pertumbuhan dan tingkat kematangan. Keterampilan gerak dasar 

merupakan pola gerak yang menjadi dasar untuk ketangkasan yang lebih 

kompleks. Lutan (1998) 

3. Menimang 

Menimang adalah memainkan bola menggunakan kaki bagian dalam, cara 

melakukannya berdiri dengan kedua kaki menghadap datangnya bola 

kemudian berdiri dengan satu kaki tumpuan dengan kaki yang satunya 
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diangkat sehingga telapak kakinya menghadap lutut kaki sebelahnya. 

Kedatangan bola disambut oleh kaki dengan posisi sepak sila, bola 

menyentuh kaki di bawah mata kaki dan diarahkan kembali ke atas 

sehingga arah pergerakan bola bergerak naik-turun dan dilakukan 

berulang-ulang. Indrawan Ws (2008) 

4. Sepak Takraw 

Ucup Yusup dkk (2004:10), menjelaskan bahwa  permainan sepak takraw 

adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu 

terdiri dari 3 orang pemain. Permainan sepak takraw berlangsung tanpa 

menggunakan tangan untuk memainkan bola bahkan tidak boleh 

menggunakan lengan. Bola hanya boleh menyentuh atau dimainkan oleh 

kaki, pada dada, bahu dan kepala.  

5. Alat  

Alat adalah “yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu” alat meupakan 

bagian dari fasilitas pendidikan yang digunakan untuk proses kegiatan 

kegiatan belajar mengajar. Indrawan Ws (2008) 

6. Modifikasi 

Menurut Lutan (1997 : 16 dan 75), modifikasi adalah proses pengubahan 

media pembelajaran yang menjadikan berbeda dari sebelumnya, yaitu 

tentang ukuran yang menyangkut panjang, lebar, tinggi, besar, dan berat, 

karena proses perubahan tersebut dilandasi dari segi tugas gerak dan 

jenjang usia perkembangan anak. 




