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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakangMasalah 

 Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat 

populer. Di Indonesia permainan sepak bola dibawa oleh penjajah 

Belanda,namun kapan dan siapa yang mengembangkan permainan itu secara 

pasti tidak diketahui.Sebelum PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) 

didirikan, sebenarnya sudah ada dua organisasi yang dibentuk oleh orang-

orang Indonesia yang tujuanya tidak berbeda dengan tujuan didirikan PSSI. 

 Tahun 1924 di Solo berdiri Java Voetbal Bond(JVB), di Surabaya muncul 

Indonessiche Voetbal Bond(IVB). Pada saat itu semangat kebangsaan dan 

semangat kemerdekaan yang telah dibangkitkan oleh Kongres Pemuda tahun 

1928 telah mendorong tokoh-tokoh antara lain Ir.Soeratin Sosrosugondo dan 

Daslan Hadiwasito untuk mendirikan satu persatuan sepakbola nasional. Pada 

tahun 1930, tepatnya tanggal 19 April lahirlah induk organisasi sepak bola 

yang diberi nama PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang 

kemudian menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan sebagai ketua 

pada saat itu terpilih Ir.Soeratin Sosrosugondo (Roesdiyanto dan I Nengah, 

2009:103). 

Sepak bola juga sangat populer dikalangan anak-anak,dan remaja, serta 

orang tua pun juga sangat menggemari permainan sepak bola. Permainan 

sepak bola membutuhkan pelatihan teknik dan taktik yang bagus dan 

sempurna. Namun, pada umumnya masyarakat terutama anak-anak terkadang 
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bermain sepak bola hanya dimainkan sebisanya, yang terpenting bisa main 

bola tanpa adanya teknik,keterampilan dan cara bermain sepak bola yang baik. 

Teknik menggiring bola yang baik adalah gabungan antara pengendalian 

bola serta kebebasan bergerak(Sutjahyana, 2003:18). Oleh sebab itu, di 

sekolah dasar sudah diberikan mata pelajaran  Dikjas Orkes dengan adanya 

mata pelajaran Dikjas Orkes siswa atau anak-anak akan lebih mengerti dan 

memahami teknik-teknik dasar bermain sepak bola. Mata pelajaran Dikjas 

Orkes sangat penting, karena dengan adanya mata pelajaran ini siswa dapat 

mengembangkan permainan sepak bola yang sangat mereka gemari dan sukai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru olahraga dalam mata pelajaran 

Dikjas Orkes pada kelas II di SDN Tapan 1 Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung pada tanggal 16 April 2012.Teridentifikasi bahwa proses 

pembelajaran Dikjas Orkes masih belum tuntas seperti yang diharapkan, 

khususnya dalam keterampilan gerak dasar permainan sepak bola yang 

cederung monoton dan tidak adanya variasi permainan sepak bola. 

Penyebab rendahnya ketuntasan belajar Dikjas Orkes tersebut antara lain 

karena kurangnya gerak dasar yang diajarkan kepada siswa, serta siswa 

menganggap bahwa permainan sepakbola itu tidak memerlukan gerak dasar 

maupun keterampilan permainan, dankurangnya media pembelajaran yang 

digunakan. 

Permasalahan seperti ini perlu ditindaklanjuti agar kemampuan siswa 

dalam menggiring bola meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal-

hal yang bisa dilakukan antara lain, dengan memanfaatkan sebuah alat bantu 

yang berupa mediaUnique Cone.Unique Cone adalah media yang dirancang 
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untuk pembatas dalam melakukan gerakan teknik menggiringzig-zag. Dengan 

seringnya siswa dilatih dalam gerakan tersebut akan meningkatkan 

keterampilan tersebut dalam menggiring bola. MediaUnique Cone tersebut 

juga bisa digunakan sebagai halang rintang untuk melatih medribble dalam 

permainan sepak bola.  

Media pembelajaran sangat berguna untuk melatih keterampilan bermain 

sepak bola yang utama dalam menggiring atau medribble bola dengan teknik 

zig-zag pada saat pembelajaran Dikjas Orkes di sekolah.Selain untuk 

membiasakan anak-anak mengiring bola ke arah gawang dengan cara itu juga 

dapat melatih keseimbangan fisik siswa menjadi lebih fleksibel dalam bermain 

bola. 

Menurut Sutjahyana(2003:18) Cara terbaik untuk mengukur kemampuan 

adalah dengan menghitung waktunya ketika menggiring bola ke daerah 

sasaran atau mempergunakan media dalam menggiring bola. Salah satu yang 

dapat membuat kemampuan menggiring lebih efektif dalam permainan bola 

yaitu dengan cara mengubah cara lari, kecepatan, dan mendadak melambat 

untuk menyamarkan permainan dalam (Sutjahyana,2003:19). Serta untuk 

mencetak pemain yang baik dapat juga digunakan media pembelajaran yang 

menarik, karena dengan menggunakan media akan membuat siswa 

termotivasi.  

Media pembelajaran yang menarik dapat dibuat dengan menggunakan 

alat dan bahan yang sederhana. Apa saja dapat dimanfaatkannya untuk 

membuat media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang sudah 

pernah ada juga bisa dimodifikasi dan diberi variasi agar terlihat menarik 
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untuk disampaikan kepada siswa. Untuk itu guru dituntut untuk memiliki 

kreativitas yang tinggi agar mampu menciptakan media-media pembelajaran 

yang menarik yang bisa dimanfaatkan ketika melangsungkan kegiatan 

pembelajaran. 

Upaya untuk meningkatkan keterampilan dalam permainan sepak bola 

dengan cara menggiring zig-zag adalah dengan menggunakan mediaUnique 

Cone pada SDN Tapan 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.Unique 

sendiri mempunya arti yaitu unik dan Cone adalah sebuah kerucut yang 

berbahan plastik. Media ini sebenarnya sangat mudah dicari karena terbuat 

dari plastik yang berbentuk corong. 

 Dengan menggunakan mediaUnique Cone diharapkan, siswa akan lebih 

tertarik dengan permainan sepak bola, permainan keterampilan sepak bola 

tidak lagi monoton dan ada variasi dalam menggiring bola terkait dengan 

media pembelajarannya. Jadi dengan menggunakan media ini siswa 

diharapkan dapat mempraktikkan teknik dasar keterampilan sepak bola 

dengan begitu mereka akan lebih aktif dan menyenangi permainan ini 

nantinya.  

Berdasarkan latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan di 

atas, peneliti ingin meneliti tentangPeningkatanKeterampilanGerak Dasar 

Permainan  Sepak  Boladengan MediaUique ConepadaSiswaKelas2 SDN 

Tapan 1 KedungwaruKabupatenTulungagung. 
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B. Fokus Masalah 

 Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya 

Kemampuan dalam menggiring bola pada pada siswa kelas II di SDN Tapan 

1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian peneliti 

menggunakan media Unique Coneyang akan melibatkan langsung siswa 

dalam pembelajaran Dikjas Orkes sehingga kemampuan siswa dalam 

menggiring bola dapat meningkat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan 

yang dirumuskan penelitian berikut ini. 

1. Bagaimana penggunaan media  Unique Conedapat meningkatkan  

keterampilan gerak dasar permainan sepak bolasiswa kelas 2 SDN Tapan 

1Kedungwaru Kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan gerak dasar permainan sepak bola 

dengan penggunaan media  Unique Cone di SDN Tapan 1 Kedungwaru 

Kabupaten Tulungagung? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan media Unique Cone  dalam 

peningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran  Dikjas Orkes di 

SDN Tapan 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. 
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2. Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menggiring bola zig-zag 

dengan menggunakan media  Unique Cone di SDN Tapan 1 Kedungwaru 

Kabupaten Tulungagung. 

E. Manfaat penelitian 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untukreferensi dalam upaya 

meningkatkan kemampuan menggiring bola dengan baik, dan dapat 

digunakan sebagaigambaran strategi meningkatkan motivasi belajar dalam 

pembelajaran Dikjas Orkes. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam 

menerapkan media pembelajaran selanjutnya, serta dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang kurang memahami materi 

pembelajaran Dikjas Orkes. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sekolah 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran serta hasil belajar siswa, serta 

dapat dijadikan alternatifsebagai perbaikan pelayanan dalam peroses 

belajar mengajar. 
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4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti 

tentang permasalahan yang sedang diteliti, serta dapat digunakan sebagai 

acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. 

F. Batasan Istilah 

a. UniqueCone merupakan media yang berbentuk kerucut berbahan 

dasar dari plastik yang sangat mudah dibuat serta digunakan sebagai 

alat bantu dalam menggiring bola zig-zag. 

b. Teknik menggiring bola adalah keterampilan dasar dalam sepak bola 

karena semua permainan harus mampu menguasai bola saat bergerak, 

berdiri atau bersiap melakukan operan dan tembakan (Danny Mielke, 

2003:1). 

c. Zig-zag merupakan suatu gerakan yang berkelok-kelok, yang 

dilakukan saat seseorang menggiring bola(Sutjahyana, 2003:17). 

d. Keterampilanmerupakan kemampuan untuk mengingat suatu gerakan 

atlet (Yunus, 2007:75)  

e. Gerak dasar suatu gerak memindahkan tubuh dari satu tempat 

ketempat lain (Yunus, 2007:68) 

  

 


