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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk menghasilkan perubahan 

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

Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh mahluk 

total daripada hanya menganggap sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 

keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, 

stabilitas emosional dan lain sebagainya melalui aktivitas jasmani terpilih yang 

direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Menurut  Rijsdrop (dalam Simon dan Saputra, 2007, hlm.  7) “Tujuan 

pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu sebagai berikut : “ a. Pembentukan gerak 

b. Pembentukan prestasi. c. Pembentukan sosial. d. Pertumbuhan badan”. 

Dari pemaparan di atas pendidikan jasmani dapat diartikan pula sebagai satu 

proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, maka dari itu esensi pendidikan 

jasmani itu sendiri memiliki peranan penting dalam hal meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup 

sehat, aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara 

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, 

jasmani, psikomotorik, kognitif, dan afektif setiap siswa. 

Gerak dan bermain merupakan wahana memacu dan memotifasi untuk 

mendorong dan merangsang masalah belajar secara luas. Melalui pengalaman 

bergerak diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya 

pembangunan manusia seutuhnya. dengan demikian betapa pentingnya kegiatan 

pendidikan jasmani di sekolah dasar untuk diberdayakan baik dalam ruang 

lingkup intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 
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Pembelajaran pendidikan jasmani adalah pembelajaran yang sangat diminati 

dan disenangi oleh anak-anak, karena dalam pembelajaran pendidikan jasmani 

identik dengan dunia anak yaitu dunia bermain, sama halnya pendidikan jasmani  

dengan permainan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu modifikasi dalam 

pendidikan jasmani harus terus dikembangkan dan para pelaku yang bergelut di 

bidang pendidikan jasmani harus terus berinovasi. Karena pembelajaran 

pendidikan jasmani yang menyenangkan anak tidak akan merasa  bosan dan ada 

paksaan ketika mengikuti pembelajaran. Pembelajaran pendidikan jasmani adalah 

pembelajaran yang melibatkan aktivitas otot-otot besar maka untuk memenangkan 

suatu permainan biasanya terlebih dahulu harus melewati perjuangan fisik  dan 

apabila permainan itu berasil di dapatkan si anak, maka anak akan merasa 

memiliki kebanggaan tersendiri akan kemampuannya. Berikut permainan yang 

sesuai diantaranya berupa permainan modifikasi, cabang olahraga, permainan 

tradisional, permainan  bola besar memakai media, permainan suatu teknik dasar 

atau keterampilan dan sebagainya. 

Jika di lihat dari aspek pisikologi, peneliti menyimpan tugas yang diharapkan 

didalamnya yaitu memberi dampak sikologis dari pembelajaran itu sendiri dapat 

menimbulkan keriangan, relaksasi dan harmonisasi sehinga seseorang cenderung 

bergairah. Kegairahan cukup penting dalam kegiatan belajar khususnya 

pendidikan jasmani, mengingat dengan sikologis yang baik anak akan mudah 

menyerap tugas gerak yang diberikan oleh guru. Sekaligus siswa akan lebih aktif 

melakukan persaingan dengan temannya dan akan melupakan sejenak kesulitan 

yang sedang dihadapinya serta tidak akan kelihatan lelah dalam melakukannya 

karena didasari dengan kesenangan. Hal ini selaras dengan pendapat R.J. 

Havighurst dalam Husdarta, Kusmaedi (2010, hlm.  36) diartikan dengan 

“Developmental Task”. Yaitu tugas-tugas perkembangan diartikannya sebagai 

suatu tugas yang timbul pada suatu priode atau pada masa tertentu dalam 

kehidupan seseorang. 

Jadi sebagai tahap persiapan, supaya anak memilki kemampuan dasar fisik 

dan mental yang matang maka ke dua aspek tersebut perlu ditanamkan sejak usia 

dini khususnya pada saat anak berada ditingkat sekolah dasar. Hal ini selaras 

dengan pendapat Houhgt, dkk (dalam, Rosdiani, 2013, hlm.  26) menyatakan 
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bahwa, “Mengajar sebagai proses penataan manusia, materi, dan sumber-sumber 

untuk keperluan kelancaran proses belajar”. Jadi jika mengajar diartikan 

demikian, maka unuk kelancaran prsoses belajar jelas modifikasi dalam 

pembelajaran sangat di rekomendasikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu 

sendiri khususnya pendidikan jasmanai. Untuk itu pada penelitian kali ini peneliti 

mencoba menerapkan dasar pembelajaran passing bawah dengan menggunakan 

media bantu berupa bola tenis. 

Berdasarkan hasil temuan setelah melakukan observasi di lapangan yang 

dilakukan pada siswa kelas IV di SDN Awilega kecamatan tanjungkerta 

kabupaten sumedang, pada saat bermain bola voli  anak kesulitan melakukan 

teknik passing bawah dan terlihat banyak yang salah pada saat bola mengenai 

tangan siswa, setelah melakukan observasi peneliti melakukan temuan mengapa 

buruknya kualitas teknik dasar di sekolah tersebut itu semua tidak terlepas dari 

estafet pergantian guru pendidikan jasmani di sekolah tersebut, kebetulan pada 

kala itu pada saat siswa berada di kelas rendah guru pendidikan jasmani sering 

meninggalkan kewajibannya ditenggarai oleh kesibukan sendiri, faktor lain yaitu 

lingkungan  temuan di lingkungan dari 4 Rw dan 12 Rt. Tidak ada satupun 

terdapat lapangan bola voli, sdm siswa siswa yang buruk kurang disiplin misalkan 

tidak memperhatikan guru saat pembelajaran teori dan praktek berlangsung. 

Berdasarkan penjelasan dari guru pamong yang baru atau pengganti guru pamong 

yang lama, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa pembelajaran yang baik akan 

menghasilkan hasil yang baik. Dari kepenjasan itu sendiri gerak dasar yang buruk 

akan menciptakan teknik dasar yang buruk. kurangnya latihan dan pembelajaran 

passing bawah sangat terpaku pada pembelajaran aslinya sehingga hasil belajar 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui kemampuan dan antusias 

siswa dalam bermain bola voli terutama dalam passing bawah maka peneliti 

melakukan tes bola pantul ke dinding. 

Dari paparan di atas, melihat kondisi tersebut peneliti akhirnya terinspirasi 

untuk menerapkan pembelajaran modifikasi media dengan tujuan memudahkan 

siswa dalam melakukan passing bawah, juga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran passing bawah bola voli sehingga diharapkan semua 
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siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal, untuk mengembangkan lebih 

lanjut peneliti menuangkan penelitian tersebut dalam judul : 

    “Meningkatkan Kemampuan Gerak Dasar Passing Bawah Bola Voli Melalui 

Modifikasi Media Bola Tenis Kelas IV SDN Awilega Kecamatan Tanjungkerta 

Kabupaten Sumedang”. 

Seperti yang terjadi pada hasil belajar siswa kelas IV SD Negri Awilega, 

berdasarkan observasi kepada guru mata pelajaran olahraga, hasil belajar siswa 

mengenai gerak dasar passing bawah ternyata belum sesuai seperti yang 

diharapkan dan hasil belajar siswa masih di bawan KKM 75 yg terlah ditentukan 

guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini. 

 

Table 1.1 

Data Awal  Hasil Tes Passing Bawah Bola Voli 

 

Keterangan: 

Berdasarkannilai KKM yaitu 75. 

a. Nilai 3 apabila terdapat indikator a, b, dan c. 

b. Nilai 2 apabila terdapat indikator (a, b), (b, c), atau (c, a). 

c. Nilai 1 apabila terdapat satu indikator yang tercapai 

T        : Tuntas 

BT  :  Belum Tuntas 

Skor ideal = 9 

Nilai  =    Skor yang diperoleh x 100% 

   Skor Ideal 

No. Nama 
L/ 

P 

Aspekyang dinilai 
Skor Nilai Ket 

Sikap Kaki Sikap Badan Sikap Tangan 

3 2 1 3 2 1 3 2 1   T BT 

1 Dadan Umar S L   √  √    √ 4 45  √ 

2 Dandi L  √ 
 

√  
 

√ 
 

  8 89 √ 
 

3 Dindin L  
 

√  
 

√ 
 

√  4 45 
 

√ 

4 Dean Ziska M P  √   √    √ 5 56  √ 

5 Erna Elia Pajar L   √  √    √ 4 45  √ 

6 Eka Saputra P   √  √   √  5 56  √ 

7 Ika Prasauma P   √   √ √   5 56  √ 

8 Jupiexa Rispyana L   √  
 

√   √ 3 34  √ 

9 Kania Merida P  √    √   √ 4 45  √ 

10 Muhamad Arsyad L   √  √    √ 4 45  √ 

11 Muhamad Ujang L   √  √    √ 4 45  √ 

12 Nadya Melani A. P  √  √    √  7 78 √  

13 Risnawati P   √   √   √ 4 45  √ 

14 Sirojul Umam L  √   √    √ 4 45  √ 

15 Shandi Sukma L  √   √    √ 5 56  √ 

16 Wildana H L   √  √    √ 4 45  √ 

17 Yayat Hidayat L  √ 
 

√ 
 

  √ 
 

7 78 √ 
 

18 Yusup Bahtiar L  √ 
 

 √ 
 

√  
 

7 78 √ 
 

               Jumlah 18 
 

9 10 3 11 4 3 4 11 88 986 4 14 

Presentase %   22 % 78% 
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Berdasarkan data table 1.1 terdapat empat siswa atau 22% siswa yang tuntas, 

dan sisanya 14 atau 78 % dinyatakan tidak tuntas. Dengan demikian dapat 

disimpulkan berdasarkan data tes awal siswa kelas IV SDN Awilega kecamatan 

tanjungkerta kabupaten sumedang. Pada kemampuan gerak dasar passing bawah 

pada bola voli, hasil belajar siswa masih rendah.Untuk dapat menyelesaikan 

permasalah tersebut maka diperlukan suatu cara yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang muncul. Maka dari itu hal yang dapat dilakukan salah satunya 

dengan penggunaan media pembelajaran agar proses pembelajaran lebih 

menyenangkan, karena media pembelajaran merupakan sarana bagi guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dengan suasana yang berbeda. 

Salah satunya ialah pada penggunaan media bola tenis yang bisa diterapkan 

untuk meningkatkan gerak dasar passing bawah siswa.Media bola tenis itu sendiri 

merupakan media yang digunakan untuk dasar salah satu pembelajaran teknik 

dasar yang ada pada bola voli sebagai dasar pegangan pembiasaan dalam 

menerima bola sebagai dasar untuk memvoli bola. Media ini digunakan 

salahsatunya agarsiswa termotivasi dalam mempelajari gerak passing bola voli, 

selain itu kelebihan pembelajaran menggunakan media agar siswa merasa senang 

dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran olahraga khususnya bola voli. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana pembelajaran bola voli tentang passing bawah dengan 

menggunakan modifikasi media bola tenis di kelas IV SDN Awilega. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan meningkatkan passing bawah bola voli dengan 

media bola tenis dapat meningkatkan gerak dasar dalam pembelajaran gerak 

dasar pasing bawah bola voli kelas IV SDN Awilega? 

2. Bagaimana pelaksanaan meningkatkan gerak dasar passing bawah dalam bola 

voli dengan media bola tenis dapat meningkatkan passing bawah bola voli 

kelas IV SDN Awilega? 
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3. Bagaimana aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan 

media bola tenis dalam pembelajaran gerak darar passing bawah bola voli 

keslas IV SDN Awilega? 

4. Bagaimana hasil pembelajaran menggunakan media bola tenis dapat 

meningkatkan hasil belajar gerak dasar passing bawah bola voli kelas IV 

SDN Awilega ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran dengan menggunakan Media 

bola tenis pada penguasaan gerak dasar passing bawah kelas IV SDN 

Awilega. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

bola tenis terhadapdalam penguasaan gerak dasar passing bawah di kelas IV 

SDN Awilega. 

3. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menggunakan media bola tenis dalam pembelajaran gerak dasar passing 

bawah di kelas IV SDN Awilega. 

4. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran gerak 

dasar passing bawah di kelas IV SDN Awilega.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan keterampilan passing bawah yang berpengaruh terhadap  

hasil belajar siswa dalam permainan bola voli. 

b. Dapat memotivasi siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 

permainan bola voli. 
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2. Bagi guru 

a. Dapat memberi masukan bagi guru pendidikan jasmani sebagai alternatif 

pembelajaran yang tidak terpaku. 

b. Dapat memberikan pengetahuan bagi guru pendidikan jasmani bahwa 

pembelajaran passing bawah. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat meningkatkan mutu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di 

Sekolah Dasar. 

4. Bagi lembaga 

a. Bagi satuan pendidikan, meningkatkan prestasi sekolah sekaligus 

meningkatkan prestise sekolah. 

b. Sebagai bahan masukan pada pembelajaran bola voli, dan menjadi bahan 

pertimbangan urgensi permainan dalam pembelajaran di sekolah dasar. 

5. Bagi peneliti 

a. Menambah wawasan mengenai teori, strategi model pembelajaran, dan media 

pembelajaran. 

b. Memberi suatu pengalaman dan mencari masalah ke sekolah dan mencari 

solusi masalah tersebut. 

c. Meningkatkan pengetahuan dalam menghadapi masalah. 

d. Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penelitian yang berjudul “MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

GERAK DASAR PASSING BAWAH BOLA VOLI MELALUI MODIFIKASI 

MEDIA BOLA TENIS”. Terdiri dari lima bab pembahasan yang terdiri dari: 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Skripsi 

 

F. Batasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu unutk memberikan 

kejelasannya yaitu : istilah yang perlu diketahui kejelasannya yaitu : 

1. Gerak dasar adalah suatu kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap 

individu dari sejak lahir (bayi) sampai dewasa. Gerak dasar tersebut 

merupakan gerak yang dilalui oleh setiap anak dalam perkembangan 

hidupnya. Sebagai seorang guru perlu menguasai tentang dasar tersebut untuk 

dapat dikembangkan dalam memberikan pelajaran pendidikan jasmani dan 

anak didiknya khususnya pada penelitian kali ini yaitu gerak dasar passing 

bawah bola voli. 

2. Media adalah berupa alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dari proses belajar mengajar dalam pengajaran pendidikan jasmani khususnya 

media bantu yang digunakan yaitu bola tenis. 
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