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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disadari atau tidak sejak lahir 

hingga dewasa manusia terus dididik agar mendapat kondisi terbaik yang berguna 

bagi dirinya dan orang lain. Proses pendidikan merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan terhadap para peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan 

dan potensi dalam dirinya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No.2 Tahun 2003 dalam Rasyidin, dkk (2007,hlm. 25) 

disebutkan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritul 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

 

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas proses   

pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat mendukung pada tercapainya 

tujuan  pendidikan nasional. Format pendidikan yang berkualitas semestinya juga 

harus memperhatikan azas-azas psikologi, psikometri dan pedagogik. Semua 

aktivitas belajar selayaknya berlandaskan kepada pencapaian tugas-tugas 

perkembangan dan prinsip-prinsip belajar yang meliputi hal-hal yang terkait 

dengan kerja kognitif, individual differences, motivasi, bakat dan kecenderungan, 

serta tata hubungan antar individu. Semua itu kemudian akan mempengaruhi pola 

dan model instruksional, class management, class assessment, media belajar dan 

sebagainya. 

Melalui proses pendidikan formal seperti sekolah siswa dididik, dibina dan 

didorong agar kemampuan serta potensi yang dimilikinya berkembang, memiliki 

kualitas diri, sehat jasmani maupun rohani serta memiliki watak dan karakter yang 

mandiri. Kaitannya dengan proses pendidikan disekolah, pendidikan jasmani 
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merupakan bagian penting dan tidak dapat terpisahkan dari program pendidikan 

secara umum. Seperti dalam Kurikulum (2008,hlm. 194) dipaparkan bahwa: 

  Pendididikan jasmani, Olahraga, dan Kesehatan merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan 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 aktivitas jasmani, olaharaga, dan kesehatan, 

terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

 

Secara umum pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui 

aktivitas fisik dan permainan sebagai media dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Mahendra (2009, hlm. 23) dijelaskan bahwa: 

  Pendidikan jasmani berarti program pendidikan melalui gerak, 

permainan, dan olahraga. Didalamnya terkandung arti bahwa gerakan, 

permainan,atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah sebagai alat 

untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan: keterampilan fisik dan 

motorik, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah, termasuk 

keterampilan emosional dan sosial. 

 

Pendidikan jasmani secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan sosial, keterampilan 

berpikir kritis, penalaran stabilitas gerak nasional dan sebagainya. hal tersebut 

sesuai dengan disampaikan  dauer dan pangrazi (1989, hlm.1) bahwa : 

  Pendidikan jasmani adalah fase dari program pendidikan 

keseluruhan yang memberikan kontribusi, terutama melalui pengalaman 

gerak, untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh untuk tiap anak. 

Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan melalui gerak dan 

harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat agar memiliki makna bagi 

anak. Pendidikan jasmani merupakan program pembelajaran yang 

memberikan perhatian yang proposional dan memadai pada domain 

pembelajaran, yaitu psikomotor, kognitif dan afektif. 

 

Pendidikan jasmani disekolah hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani merupakan kegiatan yang tidak hanya mengembangkan aspek psikomotor 

saja tetapi dapat mengembangkan aspek kognitif dan afektif juga. 
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Pada saat ini banyak sekali jenis-jenis cabang olahraga, salah satunya adalah 

futsal. Futsal pertama kali dimainkan di uruguay tepatnya berada di kota 

montevideo pada tahun 1930, yang dicetuskan oleh Juan Carlos Ceriani. Istilah 

“futsal” adalah singkatan dari berbagai versi bahasa menurut bahasa portugis 

“futebol de saleo” basaha perancis “ futbol salon” atau bahasa spanyol “futbol 

sala”, yang diterjemahkan secara harafiah berarti “sepak bola dalam ruangan”. 

Permainan futsal tak jauh berbeda dengan permainan sepak bola hanya ada 

beberapa hal yang membedakanya diantaranya ukuran lapanngan futsal panjang 

minimal 25 dan maksimal 42m dan lebar minimal 15m dan 25 m atau lebih kecil 

dari lapangan sepak bola yang berukuran panjang manimal 90m dan maksimal 

120m serta lebar minimal 45m dan maksimal 90m, tak hanya ukuran lapangan 

saja yang berbeda untuk ukuran bola juga berbeda futsal lingkar bola 68-70 

sedangkan sepak bola konvensional 62-68,  jumlah pemain juga menjadi pembeda 

untuk futsal hanya di mainkan 5 orang termasuk penjaga gawang dan jumlah 

pergantian pemain tidak terbatas sedangkan untuk sepakbola dimainkan 11 orang 

pemain termasuk penjaga gawang dan jumlah pergantian pemain hanya 3 

pergantian, hal lain yang membedakan untuk lemparan kedalam pada futsal di 

ganti dengan tendangan kedalam. Untuk proses permaian hampir sebagian besar 

menyerupai cabang sepak bola. Menurut buku Law Of The Game, FIFA. 

Adapun yang akan diangkat dalam proses penulisan ini hanya 3 teknik 

yaitu: teknik dasar mengumpan (passing), teknik dasar mengiring bola (dribbling) 

dan teknik dasar menendang bola ( shooting). Dikarenakan ke tiga teknik dasar 

tersebut sangat penting, terlebih siswa yang menjadi sempel sangat kurang dalam 

penguasaan ketiga teknik dasar tersebut. 

Menurut  Lhaksana,(2011, hlm. 8) Mengumpan ( passing ) merupakan salah 

satu teknik dasar permainan futsal yang sangat dibutuhkan oleh setiap pemain, 

karena dengan lapangan yang rata dan ukuran lapangan yang kecil dibutuhkan 

passing yang keras dan akurat karena bola yang meluncur sejajar dengan tumit 

pemain, sebab hampir sepanjang permainan futsal mengunakan passing. Dapat di 

artikan bahwa mengumpan (passing) adalah tehnik dasar yang paling penting 
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dalam permainan futsal dengan cara mengoperbola atau membagi bola kepada 

teman satu tim baik dengan mengunakan kaki bagian luar maupun kaki bagian 

dalam tentu dengan tenaga yang di ukur agar bola yang kita passing ke teman 

tersebut bisa di terima dengan baik. 

Menurut Muhajir (2007, hlm. 2) , menggiring (dribbling) dapat diartikan 

dalam permainan sebagai mengubah arah dan kecepatan bola dengan sentuhan-

sentuhan kaki yang cepat. Sedangkan menurut Sukatamsi (2001, hlm. 33) 

menggiring (dribbling) diartikan dengan gerakan lari menggunakan bagian kaki 

mendorong bola agar bergulir terus menerus di atas tanah. 

Menurut Agus Mukholid, (2009, hlm. 2) menendang bola (shooting) adalah 

menyentuh, mendorong atau menyepak bola. Menendang merupakan suatu ciri 

khas yang paling dominan dalam permainan sepak bola. Agar menjadi pemain 

sepak bola yang berkualitas, seorang pemain perlu mengembangkan 

kemahirannya dalam menendang bola. 

Dari hasil pengamatan dan observasi pembelajaran futsal di Pribadi Bilingual 

Boarding School Bandung kurang efektif, dikarenakan : 

1. Kurangnya memanfaatkan media dalam proses pembelajaran. 

2. Kurangnya pemahaman kerampilan dasar passing, dribbling dan shoting 

dalam pembelajaran futsal. 

3. Kurangnya memanfaatkan pendekatan dan metode pembelajaran. 

Menurut buku Belajar Pembelajaran Penjas (Juliantinedkk; 2010) 

menerangkan bahwa, salah satu cara mengatasi permasalahan di atas adalah 

dengan menggunakan media. Media merupakan alat bantu untuk merangsang 

siswa belajar secara harfiah dan media berati perantara sejalan dengan pendapat 

R. Rahardjo (1984, hlm. 48) dalam juliantine (2012, hlm. 97 ) menjelaskan bahwa 

media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atas penyaluran ingin 

diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. 

Kemampuan media tersebut dapat di manfaatkan untuk proses pembelajaran 

futsal, misalnya gerak lambat suatu tugas gerak, menampilkan gerakan yang bisa 

di amati mulai dari sikap tubuh sebelum/awalan, ketika melakukan dan gerak 
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akhir diharapkan siswa bisa menerepakan atau melakukan serangkaian gerak 

tersebut dengan baik dan benar. 

Salah satu dari jenis media adalah Media Audio Visual. Media Audio Visual 

merupakan media yang paling lengkap, yaitu menggunakan kemampuan audio 

dan visual. Menurut rohani (1997, hlm. 97-98) media audio visual adalah media 

instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi) karena meliputi penglihatan, pendengaran dan 

gerakan, serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Jenis media yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah televisi, video tape dan filem bergerak. 

Berdasarkan anggapan yang sudah moderen, media mempunyai dampak atau 

kemampuan yang lebih luas dari hanya sekedar alat bantu. Dengan alat bantu 

media audio visual, siswa akan dapat mengamati suatu gerakan secara berulang-

ulang dengan gerakan yang sama tanpa menurunkan kuwalitas gerakan tersebut. 

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh ibrahim (1982, hlm.12) 

dikutip dari Reandy ( 2013, hlm. 9) bahwa fungsi dan peran media audio visual 

dalam pembelajran antara lain sebagai berikut : 

1. Dapat menghindari terjadinya verbalisme 

2. Membangkitkan minat dan motivasi 

3. Menarik perhatian 

4. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran 

5. Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

Tujuan utama dalam pembelajaran menggunakan media audio visual adalah 

memberikan pengetahuan baru tentang pembelajaran futsal terhadap siswa dan 

mengembangkan segenap potensi yang optimal bagi siswa melalui media audio 

visual. Oleh karna itu, contoh gerakan yang diberikan melalui media audio visual 

untuk memajukan perkembangan peserta didik. Keberhasilan peserta didik dalam 

pembelajaran futsal ditentukan oleh beberapa faktor yang ada diluar individu 

adalah bahan ajar yang memberikan kemudahan bagi individu untuk dipelajari. 

Dalam proses pembelajaran futsal dengan menerapkan media pembelajaran 

memberikan pengaruh yang positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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Menurut Gamayanti (2005) mengatakan : 

Anak yang terbiasa bermain dengan media audio visual terbiasa dengan 

stimulus 5 komponen yaitu : gambar, suara, warna, gerakan, dan cahaya”. 

Maksudnya adalah keleluasaan objek dan kecepatan gambarnya cepat, luas 

dan penuh serta banyaksekali efek sinarnya ternyata berpengaruh pada 

keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri, karena itu melalui 

pembelajaran media audio visual siswa akan lebih mudah mempraktekan 

gerak passing, dribbling dan shooting pada pembelajaran futsal dan 

mengetahui langsung gerakannya seperti nyata atau sesungguhnya. 

Kegunaan menerapkan media pembelajan antara lain dapat : (1) memperjelas 

pesan agar tidak terlalu verbalisti, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 

tenaga dan daya indra (3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung 

antara murid dengan sumber belajar (4) memungkinkan anak belajar mandiri 

sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, serta (5) 

memberi rangsangan yang sama, mempermasalahkan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menerapkan media 

audio visual dalam proses pembelajaran futsal terhadap penguasaan keterampilan 

gerak dasar passing, dribbling dan shooting . Maka judul yang diambil oleh 

penulis adalah “ PENGARUH PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL 

TERHADAP PENGUASAAN KETERAMPILAN DASAR PASSING, 

DRIBBLING DAN SHOOTING DALAM PEMBELAJARAN FUTSAL DI 

SEKOLAH ” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Siswa Pribadi Bilingual Boarding School Bandung kurang baik dalam 

melakukan keterampilan dasar Passing. 

2. Siswa Pribadi Bilingual Boarding School Bandung kurang baik dalam 

melakukan keterampilan dasar Dribbling. 

3. Siswa Pribadi Bilingual Boarding School Bandung kurang baik dalam 

melakukan keterampilan dasar Shooting. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah “ 

1. Apakah media audio visual berpengaruh terhadap penguasaan 

keterampilan dasar Passing, dalam pembelajaran futsal di Pribadi 

Bilingual Boarding School Bandung? 

2. Apakah media audio visual berpengaruh terhadap penguasaan 

keterampilan dasar Dribbling dalam pembelajaran futsal di Pribadi 

Bilingual Boarding School Bandung? 

3. Apakah media audio visual berpengaruh terhadap penguasaan 

keterampilan dasar Shooting dalam pembelajaran futsal di Pribadi 

Bilingual Boarding School Bandung? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, setiap penelitian 

harus didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah berpengaruh secara signifikan pengunaan 

penerapan media audio visual terhadap penguasaan keterampilan dasar 

Passing dalam pembelajaran futsal di Pribadi Bilingual Boarding School 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui apakah berpengaruh secara signifikan pengunaan 

penerapan media audio visual terhadap penguasaan keterampilan dasar 

Dribbling dalam pembelajaran futsal di Pribadi Bilingual Boarding 

School Bandung. 

3. Untuk mengetahui apakah berpengaruh secara signifikan pengunaan 

penerapan media audio visual terhadap penguasaan keterampilan dasar 

Shooting dalam pembelajaran futsal di Pribadi Bilingual Boarding School 

Bandung. 



8 

 

M. Dendy Stiadi, 2016 
Pengaruh Penerapan Media Audio Visual Terhadap Penguasaan Keterampilan Dasar Passing, 
Dribbling Dan Shooting Dalam Pembelajaran Futsal Di Sekolah  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan suatu harapan yang berkaitan dengan hasil 

penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dari informasi yang ada, 

diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat secara : 

1. Teoritis : 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam dunia pendidikan, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat di jadikan 

metode pengembangan proses pembelajaran futsal. Sumbangan pengetahuan 

mengenai pengaruh media dalam proses pembelajaran futsal dalam meningkatan 

kebugaran siswa di sekolah. 

2. Praktis  : Adapun secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Siswa 

Hasil penelitian di harapkan dapat menigkatkan kebugaran jasmani 

para siswa dan memeberi model pembelajaran kepada setiap siswa dengan 

memanfaatkan media khususnya materi passing, dribbling dan shooting 

dalam pemebelajaran futsal. 

b. Guru. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru tentang 

pemanfaatan media audio visual dalam proses pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah. 

c. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

memenuhi kebutuhan pengadan perlengkapan media untuk menunjang 

proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 
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F.  Definisi Operasional 

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan teori-teori sebagai landasan, 

dasar dan acuan serta pedoman dalam menunjang keberlangsungan penelitian, 

maka teori-teori yang menunjang terkait penelitian ini antara lain: 

1. Pendidikan Jasmani menurut Mahendra (2009, hlm. 3) adalah “Proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan 

perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 

mental, serta emosional”. 

2. Futsal merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim 

dalam setiap pertandingannya, masing-masing terdiri dari lima orang 

pemain, salah satu diantaranya adalah penjaga gawang. Spesifikasi 

lapangan dan bola pada regulasi permainan futsal berbeda 

dibandingkan dengan sepak bola. Regulasi permainan futsal sengaja 

dibuat ketat oleh FIFA (Federation Internationale de Football 

Association) agar para pemain lebih menjunjung tinggi nilai fair play, 

serta untuk meminimalisir atau menghindari dari resiko cedera. 

Alasannya adalah karena regulasi lapangan permainan futsal yang 

bukan terbuat dari rumput, melainkan terbuat dari kayu atau lantai 

parkit serta bahan buatan lainnya, sehingga apabila terjadi benturan 

akan sangat berbahaya bagi para pemain. 

3. Mengumpan bola (passing) Menurut Lhaksana (2011,hlm. 8) 

merupakan salah satu teknik dasar permainan futsal yang sangat 

dibutuhkan oleh setiap pemain, karena dengan lapangan yang rata dan 

ukuran lapangan yang kecil dibutuhkan passing yang keras dan akurat 

karena bola yang meluncur sejajar dengan tumit pemain, sebab hampir 

sepanjang permainan futsal mengunakan passing. Dapat di artikan 

bahwa mengumpan (passing) adalah tehnik dasar yang paling penting 

dalam permainan futsal dengan cara mengoperbola atau membagi bola 

kepada teman satu tim baik dengan mengunakan kaki bagian luar 
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maupun kaki bagian dalam tentu dengan tenaga yang diukur agar bola 

yang kita passing ke teman tersebut bisa diterima dengan baik. 

4. Menggiring bola (dribbling) Menurut Muhajir (2007, hlm. 2) Dapat 

diartikan dalam permainan sebagai mengubah arah dan kecepatan bola 

dengan sentuhan-sentuhan kaki yang cepat. Sedangkan menurut 

Sukatamsi (2001, hlm. 33) menggiring (dribbling) diartikan dengan 

gerakan lari menggunakan bagian kaki mendorong bola agar bergulir 

terus menerus di atas tanah. 

5. Menendang bola (shooting) Menurut Agus Mukholid, (2009, hlm. 2), 

adalah menyentuh, mendorong atau menyepak bola. Menendang 

merupakan suatu ciri khas yang paling dominan dalam permainan 

sepak bola. Agar menjadi pemain sepak bola yang berkualitas, seorang 

pemain perlu mengembangkan kemahirannya dalam menendang bola. 

6. Media menurut R. Rahardjo (1984, hlm. 48) dalam Juliantine dkk 

(2012, hlm. 97) “Media merupakan wadah dari pesan yang oleh 

sumber atau penyaluran ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima 

pesan”. 

7. Media Audio Visual menurut Rohani (1997) dalam Dede (2013, hlm. 

5) Media intruksional modern  yang sesuai dengan perkembangan 

zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi) karena meliputi 

penglihatan, pendengaran dan gerakan, serta menampilkan 

unsurgambar yang bergerak. Jenis media yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah televisi, video tape, dan film bergerak. 
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G.  Batasan Masalah 

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang terlalu luas, dan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian 

sebagai berikut : 

1. Permasalahan dalam penelitian ini adalah memfokuskan hasil belajar 

passing dengan mengunakan media audio visual dan non audio visual 

dalam pembelajaran futsal. 

2. Permasalahan dalam penelitian ini adalah memfokuskan hasil belajar 

dribbling dengan mengunakan media audio visual dan non audio 

visual dalam pembelajaran futsal. 

3. Permasalahan dalam penelitian ini adalah memfokuskan hasil belajar 

shooting dengan mengunakan media audio visual dan non audio visual 

dalam pembelajaran futsal. 

4. Penelitian ini dilakukan di Pribadi Bilingual Boarding School 

Bandung. 

5. Populasi penelitian ini adalah siswa Pribadi Bilingual Boarding School 

Bandung. 

6. Sampel yang digunakan adalah siswa yang mengikuti Ekstrakurikuler 

Futsal kelas VII Pribadi Bilingual Boarding School Bandung sebanyak 

20 orang 

7. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah audio visual.dan variabel 

terikatnya yaitu hasil belajar passing, dribbling dan shooting. 

8. Sedangkan Variabel Kontrolnya dalah secara non visual (tradisional). 

9. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Eksperimen
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