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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalahbagianterpenting didunia, 

karenadalamduniapendidikanmanusiadituntutuntukberubahkehal yang 

positifbaikdarijasmanimaupunrohani. Hal ini dikarenakan pendidikan berfungsi 

untuk meningkatkan kualitas manusia baik secara individu maupun kelompok. 

Selain itu ( UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 ) 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, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Abduljabar (2010,hlm.22) bahwa “Dalam 

kurikulum tujuan pendidikan jasmani adalah untuk menyokong perkembangan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor”. Namun hal ini sangat tergantung pada 

bagaimana guru pendidikan jasmani mengorientasikan perkembangan di dalam 

program-program pembelajarannya. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh 

perubahan dan pembaharuan dalam segala komponen pendidikan. 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan bagian terpenting 

dari pendidikan secara keseluruhan, karena bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola 

hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui hasil jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang 

diajarkan di sekolah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai 
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pengalaman belajar melalui hasil jasmani,  olahraga dan kesehatan yang terpilih 

yang dilakukan secara sistematis.Hal tersebut didukung oleh Departemen 

Pendidikan Nasional (2003,hlm.6) bahwa tujuan dan fungsi pendidikan jasmani 

adalah: 

1. Meletakan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

pendidikan jasmani. 

2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap 

sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan 

agama. 

3. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas 

pembelajaran Pendidikan Jasmani. 

4. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri, demokratis melalui aktifitas jasmani. 

5. Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta 

strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, 

senam, aktivitas ritmik, aquatik (aktivitas air), dan pendidikan luar kelas 

(outdoor education).  

6. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. 

7. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri 

dan orang lain. 

8. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat. 

9. Mampu mengisi luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat kreatif. 

 

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

diuraikan bahwa dalamkurikulumpendidikan jasmani merupakan bagiandariproses 

suatu pembelajaran yang bertujuan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Selain itu dalam pembelajaran penjas juga terdapat nilai-nilai yang 

beraneka ragam pengalaman gerak. 

Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) tahun 2008 meliputi aspek-

aspek, yaitu; permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan, 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif, atletik, 

kasti, rounders, kippers, sepakbola, bolabasket, bolavoli, tenis meja, tenis 
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lapangan, bulutangkis, dan beladiri serta aktivitas lainnya. Karena pedidikan 

jasmani itu sendiri mencakup berbagai cabang olahraga diantaranya yaitu olahraga 

bulutangkis. 

Bulu tangkis merupakan cabang olahraga yang termasuk ke dalam 

kelompok olahraga permainan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun 

diluar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran 

panjang dan lebar tertentu. Bulutangkis merupakan permainan yang menggunakan 

sebuah raket dan shuttlecock yang di pukul melewati sebuah 

net.SejalandenganpendapatSubarjahdanHidayat (2007,hlm.30) 

mengemukakanbahwa : 

 

“Permainanbulutangkismerupakanjenisolahraga yang 

dimainkandenganmenggunakan net, raketsebagaialatpemukul, 

satelkoksebagaiobjek yang dipukul, 

danberbagaiketerampilanmulaidariketerampilandasarhinggaketerampilan 

yang paling komplek” 

 

Dalampermainanbulutangkisterdapatbeberapakelompokbermainyaituperta

ndingan bentuk tunggal ( single ), juga dengan ganda ( double ), dan dengan 

ganda campuran ( mixed double ).Permainan dimulai dengan cara menyajikan 

bola atau service, yaitu memukul bola dari petak servis kanan ke petak servis 

kanan lawan, sehingga jalan bola 

menyilang.Untukdapatbermainbulutangkisharusmenguasaiteknikdasar agar 

permainanbisaberjalan.Sejalandenganpendapat yang dikumekakanolehTohar 

1991(subarjah&Hidayat, 2007) bahwa : 

 

“permainanbulutangkistidakhanyamengendalikanfisiksajatetapiteknik, 

taktik,, psikologisecaraefektif, efesiendansimultan. 

Keterampilandasarmerupakansalahsatujenisketerampilan yang 

harusdipahamidandikuasaiolehsetiappemaindalammelakukankegiatanberm

ainbulutangkis, 

karenamerupakansalahsatupendukungpokokprestasiolahraga” 
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Dalam memperkenalkanolahragabulutangkiskepadasiswa di 

lingkungansekolahbiasanyadenganmetodecaramahataudemonstrasi, 

olehkarenaituguru sebagai sumber informasi dan memperagakan sehingga siswa 

menerima informasi tanpa ada peran aktif (teacher centered). Pembelajaran 

tersebut kurang baiksehingga membuat siswa menjadi kurangberhasildalam tujuan 

pembelajaran. Akibatnya siswa tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

memahami materi yang diajarkan. Pembelajaran seperti itu mengakibatkan hasil 

belajar siswa yang kurang memuaskan, 

olehkarenaitudalamsuatupembelajarmemerlukan media yang 

dapatmenarikperhatiansiswa, selainitudalammemilih media 

dalampembelajarharustepat agar tujuantercapai. 

Secara sederhana, menurut Sweden, 1997 (dalamDaryanto, 2011) 

mendefinisikan : 

 

“kata media berasaldaribahasalatidanmerupakanbentukjamakdari kata 

medium yang secaraharfiahberartiperantara, danjuga media 

merupakanwahanapenyalurpesanatauinformasibelajar. “Media 

sebagaisegalabenda yang dapatdimanipulasikan, dilihat, didengar, 

dibacaatauberbicarabeserta instrument yang 

dipergunakanuntukkegiatantersebut.” 

 

PendapatserupadikemukakanolehLatuheru (1988,hlm. 14), 

menyatakanbahwa “media pembelajaranadalahbahan, alat, atauteknik yang 

digunakandalamkegiatanbelajarmengajardenganmaksud agar proses 

interaksikomunikasiedukasiantara guru 

dansiswadapatberlangsungsecaratepatgunadanberdaya”. 

Berdasarkan pengertian diatas, media pembelajaran dapat diartikan 

sebagai alat bantu untuk menyalurkan informasi ke pada siswa maka dalam proses 

pembelajarannya yang bertindak sebagai sumber penyampaian pesan bisa saja 

guru, buku, atau sumber lainnya. Salah satu sumber penyampaian pesan yang 
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dapat digunakan adalah dengan menggunakan media. Dalam pembelajaran 

seorang guru akan lebih mudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan apabila 

menggunakan media atau alat bantu dalam proses pembelajaran. Di 

perkuatolehSudjanadanRivai (2001,hlm. 2) menjelaskanbahwa : 

 

“Media 

pembelajarandapatmempertinggiprosesebelajarsiswadalampengajaran 

yang padagilirannyadapatmempertinggihasilbelajar yang 

dicapai.Disampingitu, 

anatarapengajardansiswadapatmenambahefektivitaskomunikasidaninteraks

inyamelalui media pembelajaran”. 

 

Didalam memilih dan melaksanakan pendekatan, harus disesuaikan 

dengan kemampuan, keadaan siswa serta keadaan sarana dan prasarana sebagai 

penunjang  proses belajar mengajar. Mengingat kecenderungan siswa SMP 

terutama pada siswa kelas VIII  masih senang bermain maka salah satu cara yang 

dapat ditempuh oleh guru dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani yaitu 

dengan melalui media video.Pemanfaatan media seharusnya menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, salah satunya adalah media audio 

visual.  

Media audio visualmerupakan media yang menyajikan informasi dalam 

bentuk suara dan visual seperti yang dikemukakanolahSulaeman (1985,hlm. 12) 

menyatakanbahwa: 

 

“Ala-

alataudiovisualmempunyaipersamaanistilahyaituAudiovisualeducation, 

yang dalambahasaindonesiaberartiAudiovisual 

PendidikanDisebutkanjugabahwa media berartialat-alat bantu pancaindra, 

ataujugaistilahAudiovisual 

Communicatin,yangartikomunikasimelaluiAudiovisual.” 

 

 Pendapatserupadikemukakanoleh Hoban danZisman (1937,hlm. 9-10) 

dalamSulaeman, menyatakanbahwa : 
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“Alat bantu visual 

umumnyadiklasifikasikanmulaidaritingkatannyamulaidari yang paling 

mudahsampaidengantingkat yang paling abstrak, diantaranyaalat bantu 

visual yaitugambar, model, objekataualat-alat yang 

dipakaiuntukmenyajikanpengalaman yang 

lengkapmelaluivisualisasikepadasiswa “ 

 

Sejalandengankemampuansiswadalammenerimasuatuinformasi yang 

dilihatdandidengarsangatmemberikanpengaruh yang cukupbaikseperti yang di 

ungkapkanDaryanto (2011,hlm. 13) bahwa 

“kemampuandayaserapmanusiadiklasifikasikankedalam 5 bagianyaitu (1) 

penglihatan 82%, (2) pendengaran 11%, (3) penciuman 1% (4) pengecapan 2,5%, 

(5) perabaan 3,5%”. 

Menurutteoridiatasmaka secara umum media audio visual dapat 

didefinisikan sebagai media atau alat bantu yang menyajikan audio dan visual 

yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur,  

teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman suatu materi 

pembelajaran yang berupa media penglihatandanpendengaran.Dari pemaparan 

yang telah disampaikan peneliti mengambil media audio visual sebagai alat bantu 

pembelajaran bulutangkis ini. 

Berdasarkanfenomena yang terjadi di sekolah SMPN 1 Lembang, guru 

penjasbelummenerapkan audio visual sebagai 

mediapembelajaranketerampilanservispendekbulutangkis.Makadaripadaitupeneliti

inibertujuanuntukmenerapkan media pembelajaran audio visual 

dalampembelajaranbulutangkisdanapakahterdapatpengaruh media audio visual 

terhadappenguasaanketerampilanservispendekbackhand bulutangkis. 
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B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimanayang telah dikemukakan diatas, bahwa dalam pembelajaran 

penjas dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka beberapa masalah yang timbul 

dalam pembelajaran penjas dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

 

1. Secara umum kebanyakan siswa kurang 

menguasaiketerampilanservispendekbackhand padapermainanbulutangkis. 

2. Rendahnya perilaku sosial siswa sehingga keberhasilan pembelajaran yang 

ingin dicapi oleh guru terhambat. 

3. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya 

dalam meningkatkan kelincahan untuk membuat siswa aktif bergerak. 

4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media audio 

visual. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan 

masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimanakah pengaruh media video 

terhadap hasil penguasaanketerampilanservispendek backhandsiswa pada 

pembelajaran bulutangkis ? 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penulis merasa yakin bahwa masalah yang telah diuraikan diatas penting 

untuk diteliti terutama dari segi pemanfaatan media, yang akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan keterampilan servis pendek backhand 

bulutangkis pada siswa SMPN 1 Lembang. 

 

E. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan memberikan 

pengalaman baru dalam pembelajaran bulutangkis sehingga siswa termotivasi 

untuk belajar. 

2. Bagi guru 

Memberi wawasan baru dan masukan bagi guru tentang media video pada 

pembelajaran bulutangkis yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai bahan acuan untuk penggunaan media video pada topik yang lain dan 

sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan tambahan pengalaman dalam 

membantu peneliti dalam merancang suatu pendidikan yang lebih baik di masa 

yang akan datang.
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