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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat menentukan bagi kualitas sebuah 

bangsa. Kegagalan dalam hal pendidikan juga sangat berhubungan dengan sebuah 

kegagalan suatu bangsa tersebut contohnya dalam hal sumberdaya manusia atau 

kualitas tingkat pendidikan yang rendah di sebuah Negara tersebut, dan sebaliknya 

keberhasilan pendidikan juga secara langsung dan otomatis membawa keberhasilan 

juga pada sebuah Negara tersebut contohnya kualitas sumberdaya manusia yang baik, 

pemerataan pendidikan di semua daerah dan juga lebih rendahnya tingkat jumlah 

pengangguran di sebuah Negara tersebut. Baiknya sumberdaya manusia di sebuah 

Negara juga akan meningkatkan sebuah nilai plus bagi Negara tersebut karena 

sumberdaya manusia di Negara tersebut sudah maju dan juga berkembang. 

 Didalam dunia pendidikan seharusnya juga memperhatikan unsur pendidikan 

yang ada di dalamnya tersebut seperti peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, 

dan juga hal hal lain yang juga berhubungan untuk terlaksanannya sebuah pendidikan. 

Semua unur-unsur dalam pendidikan itu sangat berkaitan satu sama lain sehingga 

antara peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana itu sangat mutlak ada agar dapat 

terciptanya suatu  Pendidikan harus memenuhi standar, metode dan kurikulum yang 

tepat, serta kualitas guru yang baik. Yudhoyono (2007:44). 

Terbentuknya sebuah sumberdaya manusia yang berkualitas tentunya tidak 

lepas dari faktor pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara  Pendidikan adalah sesuatu 

yang universal dan berlangsung terus dan tak terputus dari generasi ke genarasi di 
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manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu 

diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial-kebudayaan 

setiap masyarakat tertentu. Pendidikan merupakan sebuah \proses pembudayaan yakni 

suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang 

tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta 

memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. 

Magta (2013:221). 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di 

zaman sekarang dan juga untuk bekal pengetahuan kedepan sesuai dengan pengertian 

pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hjar Dewantara. Sehubungan dengan ini 

pendidikan adalah sebagai rangka awal kita untuk mencapai masa depan yang lebih 

baik di kemudian hari, Seperti dalam ketentuan Fungsi dan Tujuan Pendidikan 

Nasional menurut UU No.20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Ditekankan disini adalahuntuk membuat peserta didik enjadi kreatif karena 

kekreaifitasan seseorang itu sangatlah dibutuhkan untuk bekal keahlian dikemudian 

hari.  

Pendidikan itu juga tidak hanya dapat dilakukan disekolah atau dikelas saja 

namun juga bisa dilakukan di luar sekolah dan diluar ruang belajar misalnya dilakukan 
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dirumah, ditaman, ditempat lekreasi, dilapangan dan masih banyak yang lainnya, dan 

aktivitas luar kelas dapat berupa permainan, cerita, olahraga, eksperimen, perlombaan, 

mengenal kasus-kasus lingkungan di sekitarnya dan diskusi penggalian solusi, aksi 

lingkungan, dan jelajah lingkungan Vincencia S (2006:81-86). 

Sehubungan dengan tujuan pendidikan, bahwa pendidikan disini mampu 

membuat anak sehat berilmu. Tentunya dalam menjadikan anak sehat berilmu tak lepas 

dari olahrga. Olahraga tidak hanya mencangkup kegiatan fisik saja tapi juga melibatkan 

unsure psikis manusia. Dalam deklarasi international council of Physical Education, 

dinyatakan bahwa olahraga adalh kegiatan fisik yang bersifat permainan dan yang 

berupa perjuangan terhadap diri sendiri atau orang lain atau terhadap kekuatan-

kekuatan alam tertentu Moeloek (dalam Jannah, 2004:111). Olahraga sangat penting 

sekali bagi manusia karena bertujuan untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan juga fit 

serta juga bila tubuh kita sehat maka kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit 

utamanya olahraga itu adalah kegiatan fisik yang penting dilakukan sehari hari baik 

kegiatan berat maupun ringan, olahraga juga penting juga untuk usia anak-anak karena 

dapat membentuk atau melatih suatu keahlian tertentu disuatu bidang olahraga. 

Pendidikan olahraga biasanya disebut dengan pendidikan jasmani dan kerohanian di 

sekolah, Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas fisik dan kesehatan 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 mentalnya. Pendidikan jasmani  sangat digemari oleh banyak anak  
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terutama di anak sekolah dasar karena mata pelajaran pendidikan jasamani ini juga 

dapat dijadikan waktu bermain yang menyenangkan sekaligus dapat tetap menjaga 

kesehatan dan kebugaran jasmani anak Sudarsono Dkk (2013: 509). 

Anak-anak usia Sekolah Dasar di Indonesia khususnya di kota  Malang sangat 

menyukai olahraga sepak bola, ini terlihat dari banyaknya peminat anak usia sekolah 

dasar untuk bermain sepak bola, hal ini juga karena banyak anak-anak usia sekolah 

dasar yang mengidolakan pemain sepak bola seperti di timnas usia 19 yaitu Egi 

Maulana Fikri yang merupakan penyerang terbaik di timnas usia 19 saat ini, dapat kita 

lihat dari prestasi Tim Nasional Indonesia usia 19 Tahun yang baru saja menorehkan 

prestasi gemilang di kancah turnamen tingkat asia yang baru saja usai yaitu gelaran 

piala AFF U19 tahun 2017 saat itu  Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 sukses 

mengamankan posisi tiga di Piala AFF U-18 2017. Prestasi tersebut diperoleh Egy 

Maulana Vikri  dan kolega usai mengalahkan Myanmar dengan skor fantastis 7-1, 

Minggu 17 September 2017 sore WIB. Kemenangan tersebut tentu disambut baik oleh 

seluruh pemain, pelatih, dan para staff Timnas Indonesia U-19 (Oke Zone Bola, 2017). 

Dari prestasi Tim nasional tersebut banyak anak Indonesia yang terinspirasi 

menjadi pemain sepak bola setelah melihat pertandingan Tim Nasional di televisi 

terutama anak sekolah dasar, mereka banyak yang mengidolakan pemain tim Nasional 

seperti di timnas senior seperti Bambang Pamungkas, Irfan Bachdim dan masih 

banyak lagi minat untuk bermain sepak bola sangat besar sekali hampir di setiap gang 

di kampung dimana banyuak anak yang memainkan sepak bola hal itu juga karena 

sepak bola adalah olahraga paling digemari diIndonesia Aprianova,dkk(2009 : 63). 
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Untuk bermain sepak bola yang baik tentunya kita harus bisa menguasai 

beberapa teknik dasar yang ada dalam sepak bola dalam sepak bola ada beberapa 

teknik dasar yaitu 1) menggiring (dribbling), 2) menendang (shooting), 3)mengontrol 

(stopi ng), 4) menyundul (heading), 5)merampas (tackling), 6)lemparan ke dalam 

(throw-in) Effendy(2016:93). Untuk bermain sepak bola yang paling utama  harus bisa 

menggiring bola karena bila tidak bisa menggiring bola maka permainan sepak bola 

itu tidak akan menarik. Menurut Hadiqie (2013:37) mendefinisikan bahwa “dribbling 

adalah salah satu keterampilan sepakbola yang sangat dibutuhkan dan dikuasai”. 

Macam-macam teknik menggiring bola ada tiga, yaitu (a) menggiring bola dengan 

menggunakan kaki bagian dalam, (b) menggiring bola dengan menggunakan kaki 

bagian luar, (c) menggiring bola menggunakan sisi kaki bagian kura-kura. 

Bila kita bermain sepak bola tapi tidak mempunyai kemampuan menggiring bola 

yang baik maka permainan sepak bola tidak akan bisa indah untuk ditonton karena 

permainan sepak bola akan terlihat lebih indah bila bisa menguasai cara menggiring 

bola yang benar dan untuk membuat bisa menggiring bola dengan cara yang benar itu 

tidak mudah dan tidak bisa cepat perlu latihan yang berkelanjutan dan belajar sejak 

kecil agar otot sudah terbiasa dan lentur untuk melakukan gerakan yang meliuk-liuk 

saat menggiirng bola. Teknik lain sperti menendang, mengumpan, menyundul, 

lemparan keadalam itu juga penting namun bila kita mampu menguasai teknik 

menggiring yang benar maka teknik yang lain itu juga secara tidak langsung dapat 

dikuasai juga hingga dapat bermain bola dengan baik dan benar. 

Berdasasarkan hasil obserfasi dan wawancara dengan Guru olahraga SDN 

GIRIMOYO 2 MALANG bapak Johan Kushandik S.Pd mengatakan bahwa banyak 
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siswa yang tidak begitu antusias dan bersemangat untuk berlajar teknik menggiring 

bola karena mereka sulit untuk faham cara berlajar menggiring bola dengan benar dan 

guru olahraga juga terbentur dengan waktu jam pengajaran yang terbatas sehingga 

masih belum bisa mengajarkan dengan detail dan maksimal untuk pelatihan 

menggiring bola sehingga banyak siswa yang masih salah dan kurang mengerti cara 

menggiring bola dengan benar terutama menggunakan kaki bagian luar dan bagian 

dalam hal ini terjadi juga karena belum adanya ekstrakulikuler sepak bola yang ada di 

sekolah ini jadi diharapkan walau masih belum ada ekstrakulikuler sepak bola namun 

setidaknya siswa sudah bisa mengetahui dan mempraktikan cara dasar-dasar bermain 

sepak bola.  

Berdasarkan analisis kebutuhan melalui observasi awal dan wawancara yang 

dilakukan di SDN GIRIMOYO 2 MALANG pada 2 Juni 2018 dapat di ambil 

kesimpulan bahwa masih kurangnya pemahaman siswa dalam latihan dasar-dasar 

bermain sepak bola terutama pada bagian latihan menggiring bola menggunakan kaki 

bagian luar dan menggunakan kaki bagian dalam masih kurang dapat dikuasai dan 

terlihat sulit untuk dipraktikan oleh siswa kelas 5. Siswa terlihat malas dan kurang 

bersemangat dalam melakukan latihan gerakaan menggiring bola pada pelatihan 

gerakan dasar-dasar bermain sepak bola, hal ini terjadi karena masih kurangnya variasi 

dalam pengajaran menggiring bola yang gampang dan mudah dipahami siswa serta 

masih monotonnya Guru dalam mengajarakn teknik dasar bermain sepak bola pada 

kususnya saat pelatihan  menggiring bola waktu pengajaran pun terbatas sehingga guru 

belum dapat memberikan materi dan pelatihan dengan baik dan maksimal karena 

terbatasnya waktu pada anak siswa kelas 5 di GIRIMOYO 2 MALANG. Materi ini 
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terdapat pada KD 1.2 Memprakikan variasi gerak dasar kedalam modifikasi permainan 

bola besar serta nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran. Peneliti memilih modifikasi 

permainan sepak bola pada kd ini karena dirasa cocok untuk melakukan pelatihan 

gerakan dasar-dasar sepak bola dan juga sudah meminta pertimbangan dengan guru 

olahraga kelas 5. 

Peneliti memilih SDN GIRIMOYO 2 MALANG sebagai tempat untuk 

melakukan penelitian karena dirasa perlunya sebuah pengembangan atau sebuah 

inovasi baru dalam mengajarkan pelatihan teknik dasar-dasar bermain sepak bola 

khususnya pada gerakan menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki 

bagian luar karena disana masih kuranganya sebuah inovasi baru dalam pelatihan 

menggiring bola dan juga keterbatasan waktu untuk jam pengajaran olahraga, maka 

disini peleiti mengembangan sebuah teknik pelatihan menggiring bola menggunakan 

kaki bagian dalam dan bagian luar yang tidak menyita waktu namun dapat terlaksana 

dengan baik dan efisien untuk diajarkan pada siswa sehingga siswa tidak merasa bosan 

dan dapat efektiv siswa dapat cepat mengerti dan terbiasa menggiirng menggunakan 

kaki bagian luar dan bagian dalam. Pelatihan ini tidak terfokus pada siswa laki-laki saja 

namun juga pada siswa perempuan untuk dapat mengetahui gerakan menggiring bola 

dengan benar dan juga dapat mengerti bagian-bagian kaki yang benar untuk 

menggiring bola dengan baik. 

B. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana pengembangan model latihan menggiring bola 

menggunakan kaki bagian luar dan bagian dalam pada siswa kelas 5 

sekolah dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan pengembangan 

1. Untuk mengetahui pengembangan model latihan menggiring bola 

menggunakan kaki bagian luar dan bagian dalam pada siswa kelas 5 

sekolah dasar jika diterapkan di GIRIMOYO 2 MALANG serta 

mengasilkan sebuah inovasi baru tentang cara melatih gerakan 

menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar 

untuk siswa kelas 5 Sekolah Dasar . 

D. Spesifikasi Model yang diharapkan 

1. Konten/isi 

Standar Kompetensi (SK) 1. Mempraktikan berbagai variasi gerak 

dasar kedalam permainan dan olahraga dengan peraturan yang 

dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Kompetensi Dasar (KD) 1.2 mempraktikan variasi gerak dasar 

kedalam modifikasi permainan bola besar serta nilai kerjasama, 

sportifitas dan kejujuran pada pembelajaran penjas kelas 5. Indikator 

1.2.1 Menjelaskan cara menggiring bola menggunakan kaki bagian luar 

dan bagian dalam. 

1.2.2 Mengurutkan gerakan latihan menggiring bola (sepak bola) 

1.2.3 Mempraktikan gerakan latihan menggiring bola 
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(sepak bola). Tujuan 1) dengan mendengarkan guru menyampaikan 

materi latihan menggiring bola, siswa mampu mempraktikan gerakan 

menggiring bola dengan benar, 2) dengan mempraktikan urutan 

gerakan dalam latihan menggirng bola, siswa mampu mengetahui 

gerakan menggirng bola menggunakan kaki bagain luar dan bagian 

dalam dengan tepat, 3) dengan latihan menggirng bola yang tepat, 

siswa mampu mempraktikan gerakan menggiring bola menggunakan 

kaki bagian luar dan kaki bagian dalam dengan tepat. 

2. Konstruk/ tampilan 

Dalam penelitian ini akan dihsilkan sebuah produk berupa kreasi 

model pelatihan dalam menggiring bola menggunakan kaki bagian 

luar dan kaki bagian dalam. Bentuk produk dari penelitian ini nanti 

adalah sebuah video yang disimpan dalam sebuah CD yang didalam 

CD ada urutn cara laatihan menggiring bola serta ada contoh gerakan 

yang diperaktikan oleh siswa bertujuan agar dapat mempermudah guru 

dalam mempelajari pengembangan model latihan ini dengan melihat 

video secara langsung. 

a. Gerak 

Gerakan menggiring bola yang benar adalah merupakan kunci sebuah 

keberhsilan kita menggiring bola dengan baik sehingga mampu 

menguasai bola sambil berlari dengan seimbang tanpa mudah 

kehilangan bola. Yang membedakkan dengan cara mengajar 

menggiring bola yang lama adalah disini akan diajarkan 8 rangkaian 
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gerak latihan dalam menggiring bola yang berfungsi untuk 

melancarkan siswa dapat menggiring bola menggunakan kaki luar dan 

kaki dalam dengan baik dan benar serta dengan posisi tubuh yang 

seimbang dengan sebuah rangkaian gerak yang teratur mulai dari 

gerakan berlari tanpa bola, gerakan bola masih berhenti dan belum 

bergerak sampai bola nanti bergerak dengan digiring oleh siswa. 

Contoh rangkaian gerak : 

1) Gerak berlari zig zag tanpa bola 

2) Menginjak bola dengan ujung kaki sebelah kanan dan kaki 

sebelah kiri 

3) Menyentuh bola dengan kaki bagian dalam dan bagian luar kaki 

4) Menggeser bola dari kanan ke kiri dengan menggunakan kaki 

bagian dalam 

5) Menggerakan bola dengan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam 

6) Menggiring bola lurus kedepan menggunakan kaki bagian dalam 

dan menggiring kembali ke posisi awal dengan kaki bagian dalam 

7) Menggiring bola membentuk pola segi tiga dengan “cone”, 

menggiring maju menggunakan kaki bagian dalam dan 

menggiring kembali ke posisi awal menggunakan kaki bagian luar 

8) Menggiring zig zag berhadap hadapan dengan teman  

E. Pentingnya penelitian dan pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan yang diharapkan dari 

pengembangan model latihan menggiring bola menggunakan kaki bagian 
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luar dan kaki bagian dalam sebagai penunjang tercapainya proses 

pembelajran yang bermaklna dan menyenagkan serta cara baru untuk 

mengajarkan cara menggiring bola yang benar dan efektiv pada 

pembelajaran olahraga bagi kelas 5 di Sekolah Dasar. Secara khusus antara 

lain: 

1. Manfaat teoritis: 

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan model 

pembelajaran teknik dasar menggiring bola yang baru dan inovatif dalam 

pembelajaran disekolah sehingga dapat lebih menarik minat serta 

meningkatkan kemampuan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga (sekolah) 

 Menambah sebuah cara baru dalam mengajar olahraga 

khususnya pada pelatihan menggiring bola yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efektivitas serta 

evisiensi pembelajaran. 

b. Bagi Pendidik (Guru) 

1) Memberikan informasi tentang cara mengembangkan model  

latihanmenggiring bola dengan benar dan efisien waktu serta 

menarik untuk siswa. 

2) Memberikan wawasan kepada guru agar lebih kreatif dalam hal 

memodifikasi model cara pengajaran kepada siswa. 

c. Bagi siswa  
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1) Menyalurkan bakat dan minat siswa dalam sepak bola  

2) Siswa termotivasi untuk bisa mengembangkan bakatnya dalam hal 

sepak bola 

3) Menambah wawasan siswa tentang cara bermain sepak bola yang 

benar. 

d. Bagi peneliti  

 Sebagai sebuah acuan baru dalam mengajarkan pelatihan gerkan 

dasar sepak bola khususnya pada gerakan menggiring bola serta Sebagai 

sumber referensi kepada para peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian dengan tema yang sama dan sejenis. 

F. Asumsi dan keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Permasalahan yang ada pada pembelajran olahraga khususnya pada materi 

mempraktikan variasi gerak dasar permainan bola besar sangat perlu diberikan 

sebuah pengembangan cara pelatihan yang baru dan inofativ untuk 

mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara menggiring bola dengan baik 

dan benar 

1. Asumsi 

a. Siswa mengetahui teknik dasar bermain sepak bola. 

b. Sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang dapat mendukung 

pembelajaran olahraga seperti lapangan, bola besar, cone dan 

perlengkapan untuk menunjang pembelajaran olahraga lainnya 

c. Guruolahragadapat menggunakan model ini dalam pembelajaran sepak 

bola. 
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d. Guru dapat menggunakan model latihan menggiring bola ketika siswa 

tidak dapat memahami materi sepak bola. 

e. Guru olahraga kelas 5 dapat mengetahui secara pasti pengembangan 

model pelatihan Olahraga yang baik untuk menunjang pembelajaran 

khususnya pada pelatihan menggiring bola. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Pengembangan model latihan menggiring bola meggunakan kaki 

bagian luar dan kaki bagian dalam pada pembelajaran penjas dikelas 5 

Sekolah Dasar pada KD Mempraktikan variasi gerak dasar kedalam 

modifikasi permainan bola besar serta nilai kerjsama, sportifitas dan 

kejujuran. 

b. Pengembangan model latihan menggiring bola menggunakan kaki 

bagian luar dan baigan dalam hanya berfokus pada materi pelajaran 

penjas dasar-dasar bermain sepak bola. 

c. Pengembangan model ini dilakukan hanya untuk kelas tinggi yaitu 

dikelas 5 dan bisa juga dikelas 6 Sekolah dasar 

G. Definisi oprasional/ istilah 

Definisi oprasional yaitu makna istilah yang akan dijelaskan sesuai dengan 

judul penelitian dan pengembangan. ini adalah definisi oprasional : 

1. Olahraga 

Pengertian Olahraga itu sendiri adalah kegiatan fisik yang bersifat 

permainan dan yang berupa perjuangan terhadap diri sendiri atau 

orang lain atau terhadap kekuatan-kekuatan alam tertentu. 
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2. Pendidikan jasmani

Pendidikan jasmani itu sendiri adalah merupakan suatu proses

pendidikan yang dilakukan disekolah dan memanfaatkan aktivitas

fisik sehingga membuat tubuh menjadi sehat dan bugar.

3. Menggiring bola atau “dribbling

Menggiring bola/dribbling adalah suatu keterampilan dasar dalam

sepak bola karena semua pemain harus mampu menguasai bola saat

sedang bergerak, berdiri, atau bersiap melakukan operan atau

tembakan.




