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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan aktivitas interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya (murid, guru, bahan atau materi pelajaran) yang menggunakan 

metode dan alat bantu pembelajaran dan mengarah pada perubahan individu 

pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikapnya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi dalam keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya adalah 

motivasi, guru atau pengajar, dan fasilitas.  

Faktor motivasi merupakan bentuk dorongan yang membuat seseorang 

untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan yang dikehendaki atau 

untuk mendapat kepuasan dengan dirinya. Menurut M. Ngalim Purwanto 

(2003: 105), karena belajar itu adalah suatu proses yang timbul dari dalam, 

maka motivasi memegang peranan pula. Jika guru atau orang tua dapat 

memberikan motivasi yang baik pada anak-anak timbullah pada diri anak itu 

dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. Jadi apabila motivasi pada diri 

anak tinggi maka makin tinggi pencapaian tujuan dari pembelajaran. 

Faktor lain yang berpengaruh kepada keberhasilan pencapaian 

pembelajaran yaitu guru atau pengajar, cara guru dalam menyampaikan suatu 

materi, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah serta 

memanfaatkan jam pelajaran dengan seefektif mungkin merupakan beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran. Beberapa 

guru pendidikan jasmani lebih banyak melakukan pengajaran hanya 

menggunakan diri sendiri sebagai sumber belajar, yaitu dengan melakukan 
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demonstrasi gerak yang selanjutnya siswa mencoba menirukan gerakan 

tersebut. Hal tersebut sangat membantu siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan tetapi dianggap kurang efektif karena membatasi kreatifitas dan 

daya pikir siswa untuk memahami materinya, dan juga siswa menjadi 

cenderung pasif dengan pemberian materi yang diajarkan. Sehingga seorang 

guru khususnya guru penjas dituntut untuk lebih kreatif dalam penyampaian 

materi yang diajarkan, agar tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri bisa 

tercapai. 

 Selain dua faktor di atas, fasilitas juga sangat berperan dalam usaha 

pencapaian tujuan proses pembelajaran. Fasilitas yang digunakan bermacam-

macam, sesuai dengan materi yang diajarkan. Salah satu fasilitas yang dapat 

membantu peningkatan proses pembelajaran adalah menggunakan media. 

Ada beberapa jenis media, yaitu media grafis, media audio, dan media 

proyeksi diam. Menurut Oemar Hamalik (1982: 63) jenis-jenis dari media 

antara lain Papan tulis, buletin board dan display, Gambar dan ilustri 

fotografi,  Slide dan filmstrip, Film atau gambar hidup, Rekaman pendidikan, 

Radio pendidikan, Televisi pendidikan, dan Peta atau globe 

Media grafis merupakan jenis media yang paling mudah digunakan 

khususnya media gambar. Menurut Oemar Hamalik (1982: 81) media gambar 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media gambar yaitu sifatnya 

konkret, dapat mengatasi ruang dan waktu, dapat mengatasi kekurangan daya 

mampu panca indera, dapat menjelaskan sesuatu masalah, murah dan mudah 

didapat, mudah digunakan untuk perseorangan ataupun untuk kelompok 
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siswa. Kekurangan media gambar adalah hanya menekankan persepsi indera 

mata dan kemungkinan kelas akan penuh dengan gambar-gambar. Selain itu, 

kekurangan yang lain yaitu jika bendanya kompleks kurang efektif untuk 

pembelajaran dan ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

Walaupun media merupakan salah satu fasilitas yang dapat membantu 

guru dalam penyampaian materi tetapi masih banyak sekolah-sekolah yang 

belum menggunakan media untuk membantu proses belajar mengajar 

khususnya dalam pembelajaran jasmani. Hal ini pun terjadi di SMP Negeri 3 

Godean tempat di mana peneliti melakukan kegiatan KKN-PPL, sehingga 

peneliti mempunyai program pengadaan media gambar untuk SMP Negeri 3 

Godean tersebut dan bisa langsung digunakan untuk membantu proses 

pembelajaran. Dengan pengadaan media gambar tersebut membantu guru 

dalam penyampaian materi yang sedang diajarkan dan para siswa yang 

kurang paham dengan materi yang diberikan dapat langsung melihat media 

gambar yang telah disiapkan. 

Di dalam pembelajaran penjas terdapat beragam cabang olahraga baik 

dari cabang olahraga atletik; lari, lempar, lompat, loncat maupun cabang 

olahraga permainan. Olahraga permainan itu sendiri terdiri dari permainan 

individu dan permainan beregu. Pembelajaran penjas yang mengutamakan 

permainan beregu di antaranya adalah permainan sepakbola. Permainan 

sepakbola sangat cocok untuk para siswa di sekolah, karena gerak yang 

dilakukan pada permainan sepakbola sangat efektif untuk merangsang 

pertumbuhan anak. 
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Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling 

digemari berbagai kalangan diantaranya anak-anak sekolah dasar maupun 

anak-anak sekolah menengah pertama hampir di seluruh dunia. Cabang 

olahraga ini juga merupakan salah satu olahraga yang paling diminati di SMP 

Negeri 3 Godean. Hal ini terbukti dari keseriusan para siswa untuk mengikuti 

mata pelajaran sepakbola di sekolah. Sering kali para siswa mengharapkan 

pembelajaran sepakbola ketika guru akan memulai pelajaran dengan meminta 

untuk diajarkan materi sepakbola. Hal serupa juga terjadi ketika peneliti 

melakukan observasi bersamaan dengan kegiatan KKN-PPL di SMP Negeri 3 

Godean tersebut, siswa-siswa tetap meminta untuk diajarkan sepakbola. 

Kegemaran akan sepakbola juga tampak dari hobi para siswa untuk sekedar 

bermain sepakbola bersama di luar jam sekolah ataupun mengikuti 

ekstrakurikuler sepakbola. 

Tingginya minat siswa untuk mengikuti pembelajaran sepakbola, 

maka perlu adanya dukungan agar proses pembelajaran sepakbola tersebut 

dapat berjalan lancar. Terkadang siswa mengalami kebosanan ketika 

diajarkan materi teknik dalam sepakbola, terlihat ketika siswa mulai malas-

malasan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan ketika guru memulai 

proses pembelajaran dengan sebuah permaianan terkadang siswa kesulitan 

dalam memahami peraturan yang diberikan. Lain halnya ketika peneliti 

melakukan pembelajaran sepakbola dengan menggunakan media gambar 

pada siswa kelas VIII, siswa-siswa tampak antusias dengan adanya media 

gambar tersebut, selain media gambar dapat membantu dalam proses 
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pembelajaran seperti lebih memudahkan menjelasakan materi yang 

disampaikan bisa meningkatkan kreativitas pola pikir siswa untuk memahami 

materi yang sedang disampaikan, misalnya saat guru menerapkan metode 

permainan modifikasi yang belum diketahui oleh siswa, guru akan kesulitan 

dalam menjelaskan peraturan dalam permainan tersebut, dengan 

menggunakan media gambar guru bisa memberi contoh dengan melihatkan 

sebuah gambar yang membantu siswa untuk memahami peraturan yang telah 

ditentukan sehingga proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Oleh 

karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih 

mendalam mengenai persepsi siswa kelas VIII terhadap media gambar dalam 

pembelajaran sepakbola  di SMP Negeri 3 Godean. 

B. Identifikasi Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diindentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Belum adanya media gambar di SMP Negeri 3 Godean. 

2. Belum digunakannya  media gambar saat proses pembelajaran sepakbola. 

3. Belum diketahuinya pengaruh media gambar terhadap proses 

pembelajaran sepakbola. 

4. Belum diketahuinya persepsi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Godean 

terhadap media gambar dalam pembelajaran sepakbola. 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang ada 

dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini mengenai 

persepsi siswa kelas VIII terhadap media gambar dalam pembelajaran 

sepakbola di SMP Negeri 3 Godean 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah seperti tersebut di atas. Masalah dalam skripsi ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “Seberapa tinggi persepsi siswa kelas VIII 

terhadap media gambar dalam pembelajaran sepakbola di  SMP Negeri 3 

Godean?” 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa tinggi persepsi siswa kelas VIII terhadap 

media gambar dalam pembelajaran sepakbola di  SMP Negeri 3 Godean 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya penelitian di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Bagi pembaca untuk mengetahui tentang persepsi siswa kelas VIII 

terhadap media gambar dalam pembelajaran sepakbola di  SMP Negeri 

3 Godean 
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b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain sejenis untuk 

mengupas lebih jauh tentang persepsi siswa terhadap media gambar 

dalam pembelajaran sepakbola 

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 agar lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

c. Bagi lembaga atau instansi yaitu untuk khasanah pengetahuan ilmu 

dan teori sehingga dapat menembah kelengkapan ilmu dan teori yang 

telah ada sebelumnya. 


