
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga disebut sebagai suatu aktivitas fisik yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat, keberadaannya sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. 

Olahraga dewasa ini sudah menjadi terkenal di masyarakat baik orang tua, remaja 

maupun anak-anak. Karena olahraga mempunyai makna tidak hanya untuk 

kesehatan, namunjuga sebagai sarana pendidikan bahkan prestasi.  

Perkembangan di bidangpendidikanmerupakansalahsatufaktor yang 

berpengaruhdalammemacutujuanpendidikannasionalbangsa Indonesia.Hal 

inimengingatpendidikanmemberikankonstribusi yang 

sangatbesarterhadappeningkatankualitassumberdayamanusia. 

Pendidikandapatmemberikankonstribusiefektifterhadapkualitassumberdayamanusi

ajikadikelolahdengansistem yang 

baikdanmemperhatikanpeningkatanmutupesertadidik. Namundemikian, 

masalahpeningkatanmutupendidikansepertinyatelahmenjadimasalah yang 

belumterpecahkansampaisaatini. 

Pendidikan yang 

diajarkandisemuajejangsekolahyaitupendidikanjasmanidankesehatan.Pendidikanja

smanidankesehatanmerupakansuatubagiandaripendidikankeseluruhan yang 

mengutamakanaktivitasjasmanidanpembinaanhidupsehatuntukpertumbuhandanpe

ngembanganjasmani, mental,sosialdanemosional yang serasi,selarasdanseimbang. 
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Kegiatan olahraga yang sudah digemari oleh masyarakat sejak dahulu 

salah satunya adalah permainan sepak bola. Sepak bola sebagai olahraga 

rekreasi,prestasi digemari oleh orang tua,anak muda laki-laki maupun perempuan. 

Hal ini dikarenakan permainan sepak bola disamping mudah 

dimainkan,peralatannya juga mudah didapat. 

 Anak-

anaksangatmenyukaimatapelajaranpendidikanjasmanidankesehatanini, 

dikarenakanmatapelajaraniniterdapatsuatu proses pembelajaran yang 

dapatmenimbulkan rasa senangdanpercayadirianak, 

selainitujugamatapelajaranpendidikanjasmanidankesehatandapatmenyegarkanjas

manidanrohani. Dalampendidikanjasmanidankesehatan yang 

adadisekolahmemilikibanyakmaterisertateoripembelajaran yang 

dapatmerangsangparasiswauntukmengikutisecaragembira, 

salahsatunyaadalahmateriolahragadalamhaliniadalahsepak bola. 

Dalampembelajaransepak bola padasiswakelasV SDN No.4Kota Barat 

rata-rata mempunyaikeinginan yang kuatuntukmelakukanthrow 

indenganbaikdanbenar. Akan tetapikemampuanmereka di 

dalammelakukannyamasihlemah.Hal 

inidibuktikanpenelitiketikamelaksanakanobservasi awal. 

Untukmengatasipermasalahandiatasperluadanyapenerapanmetode yang 

cocok.Sesuaidengankarakterpermainansepak 

bola,permainaninimerupakanolahragapertandingandimanaparapemainsalingberhad
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apandalampertandingantersebutkemudian pada saat bermain para pemain saling 

berusaha merebut bola dan juga berusaha memasukkan bola ke gawang lawan. 

Pada kenyataan yang ditemukan di lapangan sesuai hasil observasi awal, 

masih banyak siswa yang tidak menguasai teknik dasar throw inpada permainan 

sepak bola ini. Seperti yang dialami siswa kelas V SDN No. 4 Kota Barat 

dalammembelajarkanmateriini,sistempembelajarannyasangatmembosankanataum

onotondantidakmenggairahkan, terbuktisiswakelas V SDN No. 4 Kota Barat yang 

berjumlah 19 orangterdiridari 8 orang laki-laki dan 11 orang 

perempuan,sesuaihasilobservasiawalbahwa yang memperolehposisi tangan rata-

rata 44,55%, posisi badan43,75%, melempar ke dalam rata-rata 45%, dan gerakan 

lanjutan rata-rata45,35%. Hal 

inimenunjukkanmasihrendahnyakemampuansiswakarenamasihdibawahdarikriteria 

yang telahditetapkan. 

Dari 

uraiandiataspenulisterdoronguntukmengangkatpermasalahaninidalamsebuahpeneli

tiandenganjudul “MeningkatkanTeknik Dasar Throw InPadaPermainanSepak 

BolaMelaluiMetodeBermainSiswaKelas VSDN No.4 Kota Barat”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latarbelakangdiatas, makadapat di identifikasibeberapapermasalahan 

yang nantinyaakandibahasdalamkaryailmiahini, yakni : 

kurangnyapenguasaanteknik dasar throw in serta penggunaanmetode 

pembelajaran yang masih kurang efektif. 

1.3 Rumusan Masalah 
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Berdasarkanlatarbelakangdanidentifikasimasalahdiatas, 

makadapatdirumuskanpermasalahandalampenulisankaryailmiahiniyaknisebagaibe

rikut: apakahmetode bermaindapatmeningkatkanteknik dasar throw in pada 

permainan sepak bolasiswakelas V SDN No. 4 Kota Barat? 
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1.4 Cara Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah yang telah dikemukan,maka dapat ditempuh 

langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : membagi siswa dalam kelompok 

penemuan disesuaikan dengan fasilitas belajar yang disediakan dan prasarana 

yang digunakan, guru memberikan pemanasan (streching), kemudian menjelaskan 

kembali pelaksanaan teknik dasar throw in serta memberikan contoh, setelah itu 

meminta siswa melakukan teknik dasar throw in dan mengamati gerakan teman 

dalam kelompok, dan terakhir siswa mengoreksi kesalahan gerak dengan 

melakukan diagnose gerakan control pada teknik dasar throw in yang dilakukan 

temannya. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari uraian latar belakang dan permasalahan dalam penelitian 

tindakan kelas ini maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan teknik dasar throw in pada permainan sepak bola melalui metode 

bermain pada siswa kelas V SDN No. 4 Kota Barat. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini berhasil, maka diharapkan hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini, yakni untuk menambah wawasan dan 

khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

meningkatkan peran aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas, 

serta meningkatkan teknik dasar throw in pada permainan sepak bola. 

2) Dapat meningkatkan minat belajar siswa, serta mendukung pencapaian 

ketuntasan belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Untuk meningkatkan kreatifitas guru di sekolah dalam membuat dan 

mengembangkan metode pembelajaran. 

2) Sebagai bahan masukan guru dalam memilih alternatif pembelajaran yang 

akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menjawab 

kelemahan/kekurangan dari metode pembelajaran yang selama ini diterapkan. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik dari segi 

ilmu maupun pengalaman bahwa penerapan metode bermain kedalam program 

pendidikan jasmani yang membahas tentang teknik dasar throw in pada permainan 

sepak bola berdampak positif bagi siswa dan sekolah itu sendiri mencapai tujuan 

pendidikan. 


