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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permainan bola voli merupakan permainan terpopuler diseluruh dunia, 

bahkan di Indonesia. Sehingga permainan bola voli mengalami perkembangan 

yang sangat pesat baik dari Negara-negara Eropa maupun Indonesia sendiri. Di 

Indonesia sendiri permainan bola voli dewasa ini menjadi permainan terpopuler 

selain cabang olahraga permainan lain dan berkembang dengan pesat, hal ini bisa 

dilihat dari masyarakat yang menggermari permainan bolavoli mulai dari anak-

anak, remaja dan dewasa. 

Perkembangan permainan bola voli tidak lepas dari peran serta sekolah 

mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

dan Perguruan Tinggi ikut serta dalam pengembangan permainan bola voli. 

Demikian pula dukungan dari klub-klub bola voli yang ada di seluruh Nusantara 

sehingga permaian bola voli di gemari oleh masyarakat mulai dari kalangan anak-

anak, remaja, serta orang dewasa.  

Perkembangan olahraga permainan bola voli dewasa ini sangat pesat 

bahkan di lingkungan sekolah. Hal ini terbukti dengan masuknya olahraga 

permainan bola voli kedalam kurikulum pendidikan baik dari tingkat Sekolah 

Dasar (SD), tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Anak-anak, remaja, serta orang dewasa baik laki-laki 

maupun permpuan yang menyenangi permainan bola voli tidak akan melewatkan 

olahraga permainan ini hanya untuk mengisi waktu luang saja, tetapi mereka yang 

memiliki minat dan bakat dalam permainan bola voli  dapat memfokuskan diri 

kepada keterampilan yang lebih tinggi sebagai atlet untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Dalam konteks pendidikan, permainan bolavoli telah dimasukan ke dalam 

kurikulum mata pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas). Penjas merupakan proses 

pendidikan yang memanfatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara 

sistematik berjutuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, 
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perseptual, kognitif dan emosional dalam kerangka sistem penjas. Selain itu 

penjas juga dapat diartikan pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan atau 

olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan penjas. 

Proses pembelajaran pendidikan jasmani khususnya pembelajaran 

permainan bola voli harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku dan harus 

terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya tidak mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran tersebut khususnya didaerah-daerah yang masih 

memiliki kekurangan. seperti : guru yang masih kesulitan menentukan model 

pembelajaran senhingga mengandalkan konsep model tradisional yang 

menekankan keterampilan dasar kecabangan olahraga sehingga perkembangan 

yang terjadi pada peserta didik tidak merata, dan juga fasilitas dan peraturan yang 

digunakan langsung kepada aturan yang sesungguhnya sehingga menyulitkan 

peserta didik dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran permainan bola voli di sekolah merupakan aktivitas 

yang cukup di gemari oleh para siswa. Namun permaian bola voli kadang kala 

bisa menyulitkan siswa dalam aktivitas pembelajarannya, karena guru masih 

menuntut siswa untuk bisa melakukan aktivitas permainan bola voli dengan teknik 

yang benar. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya, 

dan juga guru masih terkesan monoton dalam menyampaikan materi ajar, 

sehingga akan berakibat aktivitas permainan bola voli tidak kondusif dan siswa 

akan cepat bosan. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut diabaikan maka 

kegiatan pembelajaran penjas itu sendiri akan terus berjalan dengan kurang 

kondusif dan kurang efektif. Oleh sebab itu permasalahan-permasalahan di atas 

merupakan permasalahan yang harus di tindak lanjuti supaya dalam proses 

pembelajaran penjas bisa berjalan dengan efektif dan lancar serta mudah dipahami 

dan bisa digemari oleh para siswa.  

Sepengetahuan penulis proses pembelajaran permaianan bola voli itu 

dipengaruhi oleh model pembelajaran. Dalam hal ini model pembelajaran yang 

dianggap paling cocok dengan pembelajaran aktivitas permainan yaitu dengan 

menggunakan model pendekatan taktis. Dengan menggunakan model pendekatan 

taktis siswa diharapkan dapat memunculkan aktivitas yang terkandung di dalam 
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diri siswa, karena dalam pendekatan taktis siswa ditempatkan pada situasi 

bermain dalam suatu permainan.  

Untuk mendukung proses pembelajaran bola voli di sekolah, guru penjas 

harus bisa menyesuaikan atau memodifikasi pembelajaran permainan bola voli 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi pembelajaran 

dimaksudkan untuk memudahkan siswa dan menumbuhkan kegembiraan pada 

saat melakukan aktivitas pembelajaran permainan bola voli di sekolah.  

Dari penjelasan di atas penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai 

pengaruh pendekatan taktis dan modifikasi alat terhadap hasil belajar permainan 

bola voli. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bolavoli antara model pendekatan 

taktis dengan medel pendekatan teknik secara keseluruhan? 

2. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan modifikasi alat? 

3. Bagi siswa yang belajar menggunakan bola modifikasi (softvolley), apakah 

terdapat perbedaan hasil belajar bolavoli antara kelompok model pendekatan 

taktis dengan kelompok pendekatan teknis? 

4. Bagi siswa yang belajar menggunakan bola tanpa modifikasi (bola standar), 

apakah terdapat perbedaan hasil belajar bolavoli antara kelompok model 

pendekatan taktis dengan kelompok pendekatan teknis? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas, 

maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar bolavoli antara model pendekatan 

taktis dengan medel pendekatan teknik secara keseluruhan  

2. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dengan modifikasi alat  
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3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar bolavoli antara kelompok model 

pendekatan taktis dengan kelompok model pendekatan teknis, bagi siswa 

yang belajar menggunakan bola modifikasi (softvolley). 

4. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar bolavoli antara kelompok model 

pendekatan taktis dengan kelompok model pendekatan teknis, bagi siswa 

yang belajar menggunakan bola tanpa modifikasi (bola standar),  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam 

pembelajaran bola voli di SMA/MAN melalui model pendekatan taktis dan 

modifikasi alat. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

penerapan model pendekatan taktis dan modifikasi alat pada pembelajaran 

pendidikan jasmanai dalam meningkatkan keterampilan bola voli. 

2. Bagi pihak sekolah dan institusi pendidikan lainnya, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pertimbangan dalam 

pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 

3. Bagi para peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan dan kajian untuk penelitian lebih lanjut. 

E. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya variabel penelitian yang lebih luas, maka 

peneliti membatasi masalah pengaruh pendekatan taktis dan modifikasi alat 

terhadap keterampilan bola voli. Adapun batasan tersebut, antara lain : 

1. Variabel bebas adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, 

dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya 

dengan suatu gejala yang diteliti. Lebih jelas lagi, menurut Sugiyono (2009 : 

39) “Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pendekatan taktis. 
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2. Adapun variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon 

jika dihubungkan dengan variabel bebas. Lebih jelas lagi, Sugiyono (2009 : 

39) menambahkan “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel terikat 

adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan 

pengaruh yang disebabkan oleh variablel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar bola voli. 

3. Hasil belajar permainan bolavoli dalam penelitian ini hanya mencakup aspek 

psikomotor. 

4. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa laki-laki kelas X 

Madrasah Aliyah Negeri Surade. 

F. Pengertian Istilah 

Agar tidak terdapat kesalah pahaman dalam penafsiran dalam penelitian 

ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam 

judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini 

adalah, sebagai berikut :  

1. Pendekatan Taktis. Menurut Ma’mun dan Subroto (2001:7) Pendekatan taktis 

dalam pembelajaran permainan adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa 

tentang konsep bermain melalui penerapan teknik yang tepat sesuai dengan 

masalah atau situasi dalam permainan sesungguhnya. 

2. Esensi modifikasi. Menurut Bahagia dan Suherman (2000:1)  esensi 

modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran 

dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial 

dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. 

3. Permainan bola voli. Menurut Robison (1991:12) Permainan bola voli adalah 

permainan diatas lapangan persegi empat yang lebarnya 900 cm dan 

panjangnya 1800 cm dibatasi oleh garis selebar 5 cm ditengah-tengahnya 

dipasang jarring/jala yang lebarnya 900 cm terbentang kuat dan mendaki 

sampai pada ketinggian 240 cm dari bawah (khusus anak laki-laki) dan untuk 
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perempuan ukurannya 230 cm dan terdiri dari dua regu, masing-masing regu 

terdiri dari 6 orang pemain. 

4. Siswa adalah objek belajar atau anak didik yang terlibat dalam proses belajar 

mengajar di sekolah dalam rangka memperoleh ilmu. 

 


