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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan seseorang karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan 

kecerdasan, ketrampilan, mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk 

pribadi yang bertanggung jawab, cerdas dan kreatif. Pendidikan yang diterima 

seseorang di sekolah merupakan suatu bekal yang sangat berharga guna 

menghadapi tantangan zaman yang semakin lama mengalami perkembangan. 

Oleh karena itu sekolah menjadi alternatif yang paling utama bagi orang tua 

untuk mendidik seseorang agar dapat belajar dan menuntut ilmu. Menurut UU 

RI No. 20 Th. 2003 Pasal 1 (2008: 3) Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu pendidikan yang 

diajarkan di sekolah adalah pendidikan jasmani.

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani mengembangkan keterampilan 

motorik melalui kegiatan jasmani. Lingkungan belajar di atur secara seksama 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, 

psikomotor, kognitif,dan efektif setiap siswa.
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Tujuan pendidikan jasmani bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, 

tetapi juga mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 

berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan 

moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olah raga. Pendidikan jasmani 

merupakan media untuk perkembangan motorik, kemampuan fisik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-

spiritual-an sosial), serta pembiasan pola hidup sehat yang bermuara untuk 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang.

Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengintensifkan penyelengaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan 

kesempatan pada siswa untuk telibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktifitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan secara 

sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman itu diserahkan untuk 

membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat. Maka 

dari itu Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan wajib hukumnya 

dilaksanakan disetiap jenjang sekolah SD sampai SMA.  

Di Sekolah Menengah Atas materi pembelajaran pendidikan jasmani 

yang diarahkan untuk membina serta meningkatkan bakat, minat dan 

keterampilan. Salah satunya SMA N 2 Wates yang mengajarkan Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan. SMA N 2 Wates merupakan sekolah yang 

senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perkembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Selain itu, SMA N 2 Wates juga 
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masuk kategori sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan 

menerapkan sistem moving class. Sekolah tersebut berlokasi di Bendungan,

Wates, KulonProgo.

Menurut Yudha M. Saputra (1998 : 5-6), dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan 

kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler:

1. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang 
dilaksanakan didalam sekolah yang pengelolaan waktunya telah 
ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan minimal dicapai dalam masing-masing mata 
pelajaran.

2. Kegiatan kokurikuler adalah Kegiatan yang dilakukan diluar jam 
pelajaran biasa, yang bertujuan agar siswa lebih memperdalam dan 
lebih menghayati apa yang dipelajari pada kegiatan intrakurikuler.

3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah 
biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan
untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata 
pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan 
manusia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan berkala atau hanya dalam 
waktu-waktu tertentu dan ikut nilai.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ke dua kegiatan 

di atas mempunyai arti dan tujuan yang hampir sama yaitu meningkatkan 

pengetahuan siswa, hanya saja proses dan waktu pelaksanaanya yang berbeda.

Kegiatan pembelajaran di SMA N 2 Wates khususnya dalam Pendidikan

Jasmani Olahraga dan Kesehatan diajarkan 2x45 menit dalam seminggu. Guru 

penjas yang mengajar di SMA N 2 Wates ada dua Guru yaitu Simo Alam P. S. 

Pd dan Drs. Suhardono. Dalam Pembelajaran penjas ada dua bentuk 

pembelajaran yaitu teori dan praktek, sebelum dilaksanakan praktek di 

lapangan seminggu sebelumnya diberikan teori terlebih dahulu di dalam kelas 
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(in door) dan minggu berikutnya dilaksanakan praktek di luar kelas atau di 

lapangan (out door).

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur 

program yang dilaksanakannya di luar jam pelajaran, agar dapat memperkaya 

dan memperluas pengetahuan serta kemampuan siswa. Dalam bidang olahraga, 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu upaya pembinaan pada siswa 

dalam bentuk-bentuk latihan khusus serta melaksanakan pertandingan sesuai 

dengan tingkat pendidikan. Sehingga setiap tingkat pendidikan diwajibkan 

untuk menyelanggarakan kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa diarahkan untuk 

memilih salah satu dari bermacam-macam kegiatan yang diadakan oleh 

sekolah berdasarkan minat, bakat atau prestasi yang telah dimilikinya. Adapun  

pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA N 2 Wates meliputi

bolabasket, futsal, bolavoli, tenis meja, pramuka, KIR, bulutangkis, TONTI, 

drama teater, rohis dan karawitan. Dengan demikian secara tidak langsung 

sekolah telah memberikan dukungan dan memfasilitasi  siswa untuk 

mengembangkan dan menggali potensinya agar dapat berprestasi disalah satu 

kegiatan ekstrakurikuler tersebut seperti pramuka ataupun olahraga permainan. 

Disamping itu juga olahraga permainan dapat dijadikan sebagai sarana 

meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan ketrampilan motorik, 

pengetahuan dan prilaku hidup aktif, serta sportifitas melalui aktifitas jasmani.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah juga memberikan 

dukungan untuk menunjang keberhasilan program tersebut, antara lain 
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mengadakan alat dan fasilitas olahraga yang akan digunakan guna mendukung 

proses kegiatan yang telah dipilih oleh siswa agar dapat berjalan sesuai dengan 

harapan. Dengan adanya pelatih yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, 

serta kejelian dari guru pembimbing agar siswa peserta kegiatan lebih mudah 

menerima materi yang telah diberikan memberikan motivasi tersendiri kepada 

siswa untuk meningkatkan potensi dan bakat yang telah dimiliki.

Peran kegiatan ekstrakurikuler disamping dapat memperdalam dan 

memperluas pengetahuan siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran, penjas 

juga dapat membantu dalam upaya pembinaan, pemantapan dan pembentukan 

nilai-nilai siswa dan juga dapat menigkatkan bakat, minat dan keterampilan 

serta prestasi siswa. Kegitan ekstrakurikuler memiliki fungsi ganda selain 

untuk melakukan pembinaan khusus bagi pelajar juga dapat dijadikan ajang 

untuk melakukan intraksi sosial antara siswa. Adanya interaksi sosial 

diharapkan dapat membentuk sikap kepribadian yang lebih baik.

Kegiatan ekstrakurikuler SMA N 2 wates yang diteliti adalah olahraga 

bolabasket yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari sabtu 

pukul 15.00 WIB dan minggu pukul 07.00 WIB di lapangan basket milik 

sekolah. Cabang olahraga bolabasket SMA N 2 Wates memiliki prestasi yang 

cukup baik. Kegiatan ekstrakurikuler bolabasket di SMA N 2 Wates selalu 

ramai dan antusias, ini disebabkan karena keikutsertaan siswa berdasarkan 

minat, bakat dan hobi siswa tersebut. Serta seringnya tim basket SMA N 2 

Wates melakukan serangkain uji coba pertandingan dan mengikuti 

pertandingan baik dalam level kecamatan, kabupaten dan provinsi. Faktor ini 
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berdampak positif pada saat latihan dimana siswa akan datang sesuai dengan 

jadwal, senang dan menikmati latihan mekipun terkadang terasa berat dan 

melelahkan. Ekstrakurikuler Bolabasket SMA N 2 Wates diikuti oleh kelas 1, 

2, dan 3, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Peserta Ekstrakurikuler Bolabasket Putra SMA N 2 Wates:

Kelas Jumlah Siswa Terdiri dari Kelas

X 11 X A, X B, X C, X D

XI 15 XI A1, XI A2, XI A3, XI S1, XI S2

XII 19 XII A1, XII A2, XII A3, XII S1, XII S2

Jumlah: 46

Tabel 2. Daftar Peserta Ekstrakurikuler Bolabasket Putri SMA N 2 Wates:

Kelas Jumlah Siswa Terdiri dari Kelas

X 15 X A, X B, X C, X D

XI 12 XI A1, XI A2, XI A3, XI S1

XII 15 XII A1, XII A2, XII A3, XII S1

Jumlah: 42

Ekstrakurikuler bolabasket di SMA N 2 Wates mengambil pelatih dari 

luar sekolah. Program latihan yang digunakan pelatih dalam melatih 

ekstrakurikuler bolabasket yaitu dengan beberapa menit latihan fisik seperti 

lari, latihan pertahanan atau menyerang yang kemudian dilanjutkan dengan 

bermain. Latihan teknik juga diberikan antara lain seperti mengoper bola 
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(passing), menggiring bola (dribbling), menembak bola ke dalam ring 

(shooting). Dalam menembak bola atau shooting ada beberapa macam variasi

shooting, salah satunya adalah jump shoot atau tembakan loncat. Berdasarkan 

observasi awal, peneliti mengamati teknik gerakan jump shoot sebagian peserta 

ekstrakurikuler bolabasket di SMA N 2 Wates masih lemah dan belum sesuai 

dengan teknik yang benar, hal tersebut terlihat pada saat mengikuti latihan 

bersama. Tembakan dalam bermain bolabasket dapat dilakukan dari berbagai 

sisi atau sudut. Salah satunya dari sudut 00, dalam menembakan bola ke dalam 

ring basket kurang begitu efektif dan efesien sehingga peluang bola masuk ke 

dalam ring sangat kecil. Arah jatuh bola setelah tembakan tidak dapat 

diperkirakan karena arah dari tembakan jump shoot yang dilakukan berbeda 

yaitu dari arah kanan ring basket dan dari arah kiri ring basket. Dalam 

permainan bolabasket siswa sering melakukan jump shoot tetapi pada posisi 00 

siswa jarang memasukan bola ke dalam ring. Dalam posisi 00 dari arah kanan 

ring ada yang dapat memasukan bola ke dalam ring dan ada juga yang tidak,

begitu juga posisi 00 dari arah kiri ring ada yang dapat memasukan bola ke 

dalam ring dan ada jg yang tidak.

Pada posisi 00 sisi kanan dan kiri ring basket terlihat tidak ada papan 

bantunya (papan pantul) seperti pada posisi yang lain. Adapun jarak yang 

ditetapkan untuk melakukan jump shoot pada posisi 00 sisi kanan dan sisi kiri 

ring basket yaitu 4,572 meter, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang 

keefektifan jump shoot  posisi 00 dari sisi kanan dan sisi kiri ring basket pada 
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jarak 4,572 meter pada siswa putra anggota ekstrakurikuler bolabasket SMA N 

2 Wates.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kemampuan jump shoot posisi 00 dari sisi kanan ring 

basket.

2. Masih kurangnya kemampuan jump shoot posisi 00 dari sisi kiri ring 

basket.

3. Kurangnya penguasaan teknik jump shoot bolabasket oleh para pemain 

basket SMA Negeri 2 Wates.

4. Perlu diketahui kemampuan jump shoot siswa SMA N 2 Wates dari posisi 

00 sisi kanan dan sisi kiri.

5. Perlu diketahui efektifitas jump shoot posisi 00 dari sisi kanan dan sisi kiri 

ring basket siswa SMA N 2 Wates.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas supaya tidak menyimpang dari 

masalahnya penelitian ini hanya akan difokuskan pada keefektifan jump shoot

posisi 00 dari sisi kanan dan sisi kiri ring basket pada jarak 4,572 meter pada 

siswa putra anggota ekstrakurikuler bolabasket SMA Negeri 2 Wates.
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D. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam latar belakang masalah 

dan identifikasi masalah, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai 

berikut:

1. Adakah keefektifan antara jump shoot posisi 00 dari sisi kanan dan sisi kiri 

ring basket pada jarak 4,572 meter?

2. Manakah yang lebih efektif antara jump shoot posisi 00 dari sisi kanan dan 

sisi kiri ring basket pada jarak 4,572 meter pada siswa putra anggota 

ekstrakurikuler bolabasket SMA Negeri 2 Wates?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan jump shoot

posisi 00 dari sisi kanan dan sisi kiri ring basket pada jarak 4,572 meter pada 

siswa putra anggota ekstrakurikuler bolabasket SMA Negeri 2 Wates.

F. Manfaat Penelitian 

Dengan diketahuinya keefektifan jump shoot posisi 00 dari sisi kanan dan 

sisi kiri ring basket pada jarak 4,572 meter maka peneliti berharap penelitian 

ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan peneliti pada khususnya 

terutama bidang pendidikan jasmani, selain itu teori-teori dalam penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan motivasi, manfaat, dan hasil sebagai salah 

satu wacana dalam bidang olahraga.



10

2. Secara Praktis

a. Bagi guru olahraga atau pelatih dapat digunakan sebagai salah satu 

pedoman untuk mengetahui dan menyusun program latihan sehingga 

waktu latihan akan lebih efektif dan efisien sehingga pencapaian prestasi 

akan lebih baik.

b. Bagi siswa dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan 

kemampuan jump shoot dalam olahraga bolabasket.

c. Bagi lembaga atau instansi yaitu untuk khasanah pengetahuan ilmu dan 

teori sehingga dapat menembah kelengkapan ilmu dan teori yang telah 

ada sebelumnya.

d. Peneliti sendiri, dijadikan tambahan referensi serta untuk meningkatkan 

SDM dalam menjalani kehidupan selanjutnya.


