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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Olahraga telah mengalami kemajuan yang begitu pesat seiring dengan 

perkembangan jaman. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkanya 

perhatian dan antusiasme masyarakat terhadap berbagai macam kegiatan 

olahraga. Bahkan dengan adanya konsistensi event olahraga bergensi baik di 

dalam maupun di luar negeri selalu mampu menyajikan kepuasan kepada para 

penikmat olahraga. 

Terdapat macam-macam olahraga pada saat ini, salah satunya futsal. 

Futsal merupakan cabang olahraga yang sangat populer saat ini, futsal adalah 

permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing 

beranggotakan lima orang, tujuannya adalah memasukan bola ke gawang lawan, 

dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain utama, setiap regu 

juga diizinkan memiliki pemainan cadangan, tidak seperti pemainan sepak bola 

dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan 

(Nasin hlm 16). Hal ini sesuai dengan definisi futsal menurut Dendy Sugono 

(2008 hlm 57) Mengungkapkan bahwa “Futsal adalah permainan olahraga 

sepakbola, dengan lapangan dan gawang lebih kecil, biasanya dimainkan di dalam 

ruangan besar, masing-masing tim terdiri atas lima orang”. 

Karena ukuran lapangan yang lebih kecil, dan jumlah pemain lebih 

sedikit, permainan futsal lebih dinamis karena gerakan yang cepat dan berbeda 

dengan sepakbola, maka dari itu jumlah gol yang diciptakan dalam permainan 

futsal, umumnya jauh lebih banyak. Disamping itu di futsal pemain juga 

dipelajari untuk bermain lebih akurat seperti passing, control, dribbling dan 

shooting. Disini teknik dasar permainan futsal dibentuk. Maka dari itu di Eropa 

atau Amerika Latin Futsal telah di mainkan dari usia muda (5tahun ke atas). 
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Futsal dikenal dengan berbagai nama lain, istilah futsal berasal dari kata 

Spanyol  atau Portugis ”futbol dan sala”. Futsal dipopulerkan di Montevideo 

Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat 

perhatian di seluruh Amerika Selatan terutama di Brasil, keterampilan yang 

dikembangkan dalam permainan ini dapat dilihat dalam gaya terkenal dunia yang 

diperlihatkan pemain-pemain Brasil di luar ruangan pada lapangan berukuran 

biasa seperti Pele bintang terknal Brasil contoh nya mengembangkan bakatnya di 

futsal. Sementara Brasil terus menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang 

dimainkan di bawah perlindungan Federation Internaionale de Football 

Association di seluruh dunia dari Eropa, Amerika Tengah, Amerika Utara serta 

Afrika, Asia dan Oseania (R. Aulia Narti hlm 1) 

Pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965, Paraguay 

menjuarai Piala Amerika Selatan pertama, enam perebutan Piala Amerika selatan 

berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979 dan semua gelaran juara disapu 

habis oleh Brasil, Brasil merupakan dominasinya dengan meraih Piala Amerika 

pada tahun 1980 dan memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya pada 

tahun 1984. Kejuaraan Dunia futsal pertama diadakan atas bantuan FIFUSA 

“sebelum anggota-anggotanya bergabung denga FIFA pada tahun 1989” di Sao 

Paulo Brasil dan Brasil menjadi jauara untuk yang pertama kalinya. Brasil 

mengulangi kemenangannya di kejuaraan Dunia kedua pada tahun 1985 di 

Spanyol, tetapi menderita kekalahan  dari Paraguay dalam kerjuaraan Dunia 

ketiga pada tahun 1985. 

Perkembangan futsal di Indonesia saat ini sangat pesat bahkan Indonesia 

menduduki peringkat ke 2 di Dunia pada tahun 2015 untuk Negara dengan 

pencarian kata kunci futsal terbanyak. Olahraga futsal pertama kali diperkenalkan 

di Indonesia pada tahun 1998-1999 oleh Justinus Lhaksana.Pria kelahiran 28 Juli 

1967 ini pernah menjabat sebagai pelatih timnas futsal Indonesia pada tahun 

2004-2007.Beliau pernah tinggal di Belanda selama 15 tahun dan memegang 

sertifikat kepelatihan futsal dari KNVB (Asosiasi Sepakbola Belanda) serta 



3 

 

Indra Nurdiana, 2016 
PENGARUH MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP KETERAMPILAN BERMAIN FUTSAL PADA SISWA KELAS 
XI IPS DI SMAN 18 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
  

 

 

pernah melatih klub divisi utama Negara kincir angin ini dalam buku (R. Aulia 

Narti hlm 13) 

Sejarah futsal di Indonesia dimulai pada tahun 2002 ketika Indonesia 

didaulat AFC (Asian Football Confederation) untuk menyelenggarakan putaran 

final kejuaraan futsal tingkat Asia di Jakarta. Kejuaraan futsal AFC tahun 2002 

ini adalah penyelenggaraan ke -4 sejak pertama kali diadakan tahun 1999 di 

Malaysia. Putaran final diadakan di Jakarta 22 s/d 30 Oktober 2002. Seluruh 

pertandingan digelar di Istora Senayan Jakarta. Turnamen ini dimenangkan Iran, 

sedangkan Indonesia hanya mampu meraih satu kali kemenangan dan satu kali 

seri dari 4 pertandingan sehingga tidak lolos di babak penyisihan grup. 

Futsal menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan dasar 

permainan futsal, seperti menggiring, menendang, meyundul dan menyerang. 

Bagi remaja, futsal mampu mengembangkan skilldan insting bermain bola. 

Menurut Justinus Lhaksana (2011 Hlm 7) futsal merupakan permainan yang 

memerlukan skill dan insting yang baik, karena futsal adalah permainan cepat dan 

dinamis. Dari segi lapangan yang relatif kecil, hampir tidak ada ruang untuk 

membuat kesalahan. Olahraga futsal sudah menjamur di seluruh daerah yang ada 

di Indonesia dikarenakan permainan ini sangat menarik dan menghibur. Futsal 

sendiri sangat digemari oleh siswa sekolah menengah atas. Hal ini dibuktikan 

dengan sering diadakan kejuaraan antar pelajar sekolah menengah atas baik 

tingkat Daerah maupun tingkat nasional. 

Olahraga futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang kaya taktik 

permainan dan gerakan-gerakannya yang dinamis tidak jauh dengan olahraga 

sepakbola. Futsal merupakan permainan dengan membutuhkan banyak energi dan 

kecepatan saat bermaian, memacu sekaligus memberi luapan kegembiraan 

melalui kebersamaan dalam tim. Maka kecerdasan dalam mengatur strategi dan 

taktik menjadi penentu dalam keberhasilan permainan ini dan hanya permainan  

yang terdidik dengan baik dapat menyajikan permainan yang bagus, cerdas dan 

menghibur.  
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Dengan penyesuaian tahapan pembinaan tersebut, memungkinkan seusia 

remaja sudah mampu menguasai teknik dan taktik permainan futsal. Permainan 

futsal memerlukan teknik dasar, hal ini dikarenakan penguasaan teknik dasar 

bermain futsal merupakan modal utama untuk bermain futsal, dalam permainan 

futsal teknik dasar mutlak harus dikuasai oleh seorang pemain. Menurut  Justinus 

Lhaksana (2011/2012. Hlm 27) ada beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki 

seorang pemain futsal adalah menendang (kicking), menghentikan (stoping), 

menggiring (dribbling), melakukan tendangan (shooting), merampas (tackling) 

dan menyundul (heading. Dalam permainan futsal hampir semua teknik tersebut 

digunakan selama pertandingan walaupun kadang-kadang teknik tanpa bola atau 

gerakan tanpa bola memberikan andil yang cukup besar untuk membantu 

penyerangan dan pertahanan karena permainan futsal memerlukan kecepatan 

yang harus baik. Menurut Mielke (2007 Hlm 19) 

Passing adalah seni memindahkan momentum bola dari satu permainan ke 

pemain lain. Passing adalah Teknik dasar yang sangat penting dalam suatu 

tim futsal karena dengan passing kekompakan tim bisa terjalin. Dengan 

passing yang baik, seorang pemain akan dapat berlari ke ruang yang terbuka 

dan mengendalikan permainan saat membangun strategi penyerang. 

 

Karakteristik passing dalam permainan futsal : (1) waktu tempuh lebih 

cepat, (2) perpindahan bola tidak selalu disertai perpindahan pemain, konfigurasi 

posisi para pemain dilapangan relatif terjaga, sedangkan karakteristik dribbling 

(1) waktu tempuh lebih lambat, (2) terjadi perpindahan bola dan pemainan 

sekaligus, terjadi overlap ataupun switch posisi pemain, dan (3) boros tenaga. 

Teknik mengoper bola passingadalah salah satu teknik terpenting dalam 

menetukan matangnya serangan-serangan yang dialamatkan ke gawang lawan. 

Teknik ini mengharuskan pemainnya dengan gesit merebut bola, menggiring 

mengcontrol dan mengoper bola ke arah yang tepat. Maka tanpateknik passing 

ini, pemain akan sulit berkoordinasi dengan timnya dan akan lebih mudah 

dikuasai oleh tim lawan. Selain teknikpassing seorang pemain futsal juga harus 

mampu menguasaiteknik dasar dribbling control shooting. 
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Seperti yang telah dijelaskan dalam buku (R Aulia Narti hlm 6), bahwa 

dalam cabang olahraga futsal bukan hanya melakukan teknik dasar saja, tetapi 

masih ada unsur penting lainya yaitu unsur kemampuan fisik yang terdiri atas 

kekuatan, daya tahan, daya ledak, kecepatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi 

dan keseimbangan. Banyak kesalahan yang terjadi disaat pemain bermain futsal, 

terkang saat melakukan passing bola jauh dari pengusaan sehingga mudah di 

rebut oleh lawan atau justru mengoper ke arah lawan dan melakukan dribbling 

tidak sempurna terkadang pemain yang di mainkan oleh bola bukan bola yang di 

mainkan pemain, melakukan control sering kali terlepas dan melakukan shooting 

terkadang tidak tepat sasaran. Maka faktor kelincahan, kecepatan, dan 

keseimbangan sangat diperlukan pada saat melancarkan passing, dribbling, 

control dan shooting.  

Upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam artian penampilan 

(performance)dan prestasi membutuhkan penguasaan keterampilan yang tinggi 

dan semua itu didapat dari proses belajar. Maka penting bagi dunia pendidikan 

untuk menerapkan suatu metode pengajaran yang mampu memenuhi seluruh 

tujuan pendidikan nasional, salah satunya adalah dengan penerapan metode 

pengajaran yang menyenangkan dan memotivasi siswa. Perlu disadari bahwa 

proses pelajaran yang menyenangkan merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. 

Selain itu dalam proses belajar mengajar selain metode belajar mengajar 

adalah adanya media pembelajaran. Pemilihan satu metode mengajar tertentu 

dapat mempengaruhi media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada 

berbagai aspek lain yang harus di perhatikan dalam memilih media antara lain 

tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang di harapkan siswa kuasai setelah 

pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik 

siswa. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Menurut 
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Latuheru (1988 Hlm 14) menyatakan bahwa: “Media pembelajaran adalah bahan, 

alat, atau Teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat 

berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna”. 

Berdasarkan definisi tersebut, media pembelajaran memiliki manfaat yang 

besar dalam memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran. Media 

pembelajaran yang digunakan harus dapat menarik perhatian siswa pada kegiatan 

belajar mengajar dan lebih merangsang kegiatan belajar kegiatan siswa. 

Dalam pembelajaran memerlukan alat atau media untuk menunjang proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Penggunaan 

media audiovisual dapat menjadi alternatif untuk merangsang kegiatan belajar 

siswa saat pembelajaran futsal dan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menguasai Teknik dasar futsal seperti passing, control, dribbling dan shooting. 

Sulaeman (1985 Hlm 12 menyatakan bahwa 

Alat-alat audiovisual mempunyai persamaan istilah yaitu audiovisual 

education, yang dalam Bahasa Indonesia berarti audiovisual pendidikan. 

Disebutkan juga bahwa media berarti alat-alat pembantu panca indra, atau 

juga dengan istilah audiovisual Communication, yang arti komunikasi 

melalui media Audiovisual. 

 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Hoban dan Zisman (1937 Hlm. 9-10) 

dalam Sulaeman, menyatakan bahwa 

Alat bantu visual umumnya diklasifikasikan mulai dari tingkatannya, mulai 

dari yang paling mudah sampai dengan tingkat yang paling abstrak, 

diantaranya alat bantu visual yaitu gambar, model, objek atau alat-alat yang 

di pakai untuk menyajikan pengalaman yang lengkap melaui visualisasi 

kepada siswa. 

 

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa media audiovisual 

merupakan media yang berarti alat-alat pembantu panca indra atau alat 

komunikasi melalui audio dan visualyang diklasifikasikan dalam tingkatan yang 

berbeda mulai dari yang paling mudah dampai dengan tingkat yang paling abstrak 

contohnya yaitu gambar, video, model, objek, yang dapat dilihat sehingga dalam 
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proses pembelajaran futsal siswa dapat melihat dan mendengar kemudian siswa 

dapat mempraktekkan secara langsung dengan apa yang siswa lihat dan dengar. 

Kemampuan siswa dalam menerima suatu informasi yang dilihat dan 

didengar sangat memberikan pengaruh yang cukup baik. Seperti yang di 

ungkapkan oleh daryanto (2011 hlm. 13) menyatakan bahwa “kemampuan daya 

serap manusia diklasifikasikan ke dalam 5 bagian yaitu : (1) penglihatan 82%, (2) 

pendengaran 11%, (3) penciuman 1%, (4) pengecapan 2,5% dan (5) perabaan 

3,5%.” 

Dengan demikian penerapan audiovisual cenderung lebih sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran khususnya Futsal, karena siswa akan lebih mudah 

untukmelakukan teknik dasar pada permainan futsal. Hal tersebut membantu 

dalam pencapaian suatu gerakan keterampilan bermain futsal yang baik dalam 

proses pembelajaran penjas. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis berupaya melakukan penelitian tentang 

keterampilan bermain futsal dengan menggunakan media audiovisual. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul ”Pengaruh Media 

Audiovisual terhadap Keterampilan Bermain Futsal pada Siswa Kelas  XI IPS di 

SMAN 18 Bandung”. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka penulis 

mengidentifikasi masalah yang ada,atara lain : 

1. Kurangnya alat bantu pembelajaran, sehingga penyampaian materi menjadi 

terkendala; 

2. Kurang maksimalnya hasil penguasaan keterampilan bermain futsal pada 

siswa XI IPS SMAN 18 Bandung; 

3. Jarang ditemukan guru yang mengajarkan materi futsal yang menggunakan 

media audiovisual untuk membantu peserta didiknya dalam menguasai 

keterampilan bermain futsal. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka 

rumusan masalah yang diidentifikasikan adalah “ApakahTerdapat Pengaruh yang 

Signifikan Media Audiovisual Terhadap Keterampilan Bermain Futsal Pada 

Siswa Kelas XI IPS di SMAN 18 Bandung”. 

 

 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Apakah melalui media audiovisual akan meningkatkan keteramplan bermain 

futsal pada siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang 

berarti bagi semua pihak terutama kepada yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan, diantaranya : 

1. Bagi guru  

Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif bahan pembelajaran bagi 

guru untuk menambah wawasan terhadap permainan futsal melalui media 

audiovisual, selain itu hasil penelitian ini di harapkan menjadi unpan balik 

bagi guru dalam menyusun bahan pembelajaran yang lebih variatif dan 

diharapkan dapat bermanfaat untuk meyempurnakan pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya permainan futsal di sekolah. 

2. Bagi siswa 
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Siswa diharapkan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang 

lebih menarik sehingga mampu meningkatkan pengetahuan pemahaman 

materi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Serta 

diharapkan penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan motivasi untuk terus 

meningkatkan latihan diluar sekolah karena pengetahuan dan keterampilan 

yang optimal sangat diperlukan oleh siswa sebagai bekal untuk di terapkan di 

masnyarakat. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui salah satu alternatif pembelajaran mata 

pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu dengan menggunakan media 

audiovisual pembelajaran untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa 

setelah mengikuti pelaksanaan pembelajaran. 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik pada 

sekolah itu sendiri dalam rangka perbaikan pembelajaran penjas khususnya 

pembelajaran permainan futsal. 
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