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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Permainan bolavoli merupakan olahraga yang dimainkan oleh 2 regu yang 

masing-masing regu terdiri dari 6 orang pemain. Untuk memainkannya bola 

dimainkan dengan cara memukul atau memantulkan bola ke arah lawan melewati 

net, sedangkan pihak lawan berusaha untuk mempertahankan agar bola tidak jatuh 

ke tanah. Selain membutuhkan kekuatan dalam memukul bola, diperlukan juga 

keterampilan menempatkan bola pada sisi yang kosong agar pihak lawan sulit 

mengembalikan bola. Permainan bolavoli bertujuan untuk mempraktikkan teknik 

dan taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih poin atau skor kemenangan.  

Cabang olahraga bolavoli salah satu permainan yang kompleks yang tidak 

mudah dilakukan oleh setiap orang, karena dalam setiap permainan bolavoli 

dibutuhkan koordinasi gerak yang benar-benar bisa diandalkan untuk semua 

gerakan dalam permainan bolavoli itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat dari  

Subroto dan Yudiana (2013, hal. 25) bahwa “permainan bolavoli adalah 

permainan beregu yang menuntut adanya kerjasama dan saling pengertian dari 

masing-masing anggota regu”. Walaupun begitu, permainan bolavoli adalah salah 

satu cabang olahraga yang banyak diminati dan digemari masyarakat luas, baik 

oleh anak-anak, remaja, dewasa, maupun orangtua, hal ini disebabkan karena 

mempunyai daya tarik tersendiri dari olahraga permainan bolavoli. Daya tarik 

yang dimiliki pada olahraga permainan bolavoli antara lain bahwa permainan ini 

menumbuhkan kegembiraan, menciptakan kerjasama, dan peraturannya sangat 

ketat untuk menjaga sportivitas, memenuhi hasrat bergerak, dan memelihara 

kesehatan tubuh. 

Untuk dapat melakukan permainan bolavoli terlebih dahulu harus menguasai 

teknik dasarnya. Dalam permainan secara keseluruhan perlu kiranya untuk 

memahami tentang keterampilan dasar dan keterampilan taktik bermain yang 

baik. Untuk dapat melakukan permainan ini, seorang pemain harus menguasai 

teknik dasar pukulan yang baik, dalam permainan bolavoli, penguasaan teknik-

teknik dasar yang benar merupakan modal utama pemain untuk dapat bermain. 

Teknik dasar tersebut harus dimiliki oleh setiap pemain baik pemula maupun 
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lanjutan melalui latihan-latihan yang intensif. Teknik permainan bolavoli 

merupakan aktivitas jasmani yang menyangkut cara memainkan bola dengan 

efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku untuk 

mencapai suatu hasil yang maksimal.  

Berkaitan dengan teknik dasar bolavoli M. Yunus (1992, hal. 68) menyatakan 

bahwa, “Teknik dasar dalam permainan bolavoli dapat diartikan sebagai cara 

memainkan bola dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permainan 

yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal”. Hal senada dikemukakan oleh 

Subroto dan Yudiana (2013, hal. 34) bahwa, “ keterampilan teknik bolavoli adalah 

keterampilan dasar bermain yang dikembangkan menurut hukum dan teori yang 

sudah teruji dalam ilmu dan pengetahuan yang menunjang terhadap efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan teknik tersebut”. Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa, teknik dasar permainan bolavoli merupakan suatu proses 

gerak tubuh yang dibuktikan dengan aktivitas jasmani yang menyangkut cara 

memainkan bola dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permainan 

menurut hukum dan teori yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang 

maksimal.  

Dalam olahraga bolavoli diperlukan adanya kerjasama tim, maksudnya 

permainan akan berjalan dengan lancar dan efektif apabila ada kerjasama yang 

baik dan kompak, hal tersebut dapat diciptakan melalui latihan yang rutin. Latihan 

itu harus muncul dari dalam diri sendiri atau dengan kata lain keinginan dari hati 

nurani pribadi, memiliki motivasi untuk maju, karena untuk melaksanakan proses 

latihan banyak rintangan yang harus dilalui oleh seorang pemain. Di samping itu 

dalam permainan ini harus bersaing dengan orang lain / teman satu tim, karena 

olahraga bolavoli merupakan olahraga yang bersifat kompetitif. Artinya adanya 

interaksi dan bersaing dengan orang lain dalam kompetisi bertanding. Penguasaan 

permainan bolavoli cukup sulit, sehingga untuk meningkatkan keterampilan perlu 

diterapkan pola latihan dan pembelajaran yang tepat, agar tercapai hasil yang 

maksimal. Terdapat 3 (tiga) keterampilan dasar permainan bolavoli menurut Toto 

Subroto dan Yunyun Yudiana (2013, hal. 39) adalah  “(1) keterampilan dasar 

memantulkan (Service)  dan mengoper bola (Passing),  (2) keterampilan dasar 

memukul bola (Smash/Spike), (3) keterampilan dasar membendung bola (Block)”.  
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Keterampilan dasar bolavoli dari keempat komponen tersebut  sangat penting 

untuk dikuasai pemain agar lebih mudah untuk berlatih pada teknik lanjutan. 

Namun, diperlukan adanya cara latihan yang tepat untuk dapat melatih seseorang 

biasa menguasai keempat teknik tersebut. Selain faktor teknik, diperlukan juga 

faktor taktis yang dinamis yang dapat mendatangkan suasana kegembiraan atau 

keceriaan selama kegiatan permainan Seorang guru atau pelatih harus 

memberikan materi ajar secara keseluruhan, sehingga siswa mampu menguasai 

berbagai hal dan dapat memperoleh pengalaman baru.  

Berdasarkan pengalaman di lapangan, sering dijumpai siswa sulit menerima 

materi yang disampaikan oleh guru atau pelatih. Selama ini banyak guru atau 

pelatih yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional atau 

tradisional dalam proses mengajar, pembelajaran dengan cara ceramah dimana 

peran guru aktif dan peserta didik cenderung pasif, juga menekankan pengajaran 

hanya pada penguasaan keterampilan atau teknik dasar suatu cabang olahraga 

saja. Selain itu sebagai guru atau pelatih juga lebih cenderung menunjukan siswa 

yang psikomotornya baik agar lebih cepat meniru gerakan yang diharapkan, 

sedangkan siswa yang lain hanya pasif saja, akibatnya suasana pembelajaran 

kurang hidup karena siswa kurang antusias mengikuti pelajaran. Guru sebagai 

pengajar memiliki peranan penting dalam mengorganisasi dan mengatur 

lingkungan belajar siswa sebaik-baiknya sehingga tercipta kegiatan belajar yang 

ideal. Dari penjelasan di atas, pembelajaran yang digunakan lebih terpusat pada 

guru (teacher centered) di mana para siswa melakukan pembelajaran didasarkan 

pada instruksi atau perintah guru. Tentunya dari situasi tersebut siswa-siswa 

memiliki tingkatan motivasi, kecakapan, kecerdasan, minat, bakat dan 

kreativitasnya yang berbeda-beda.  

Dalam proses pembelajaran motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting.  

Karena motivasi menentukan usaha siswa dalam proses belajarnya Yusuf 

(Riduwan, 2012, hal. 200) menyatakan “…bahwa para siswa yang memiliki 

motivasi tinggi, belajarnya lebih baik dibanding dengan para siswa yang memiliki 

motivasinya rendah.”  Syaodih (Riduwan, 2012:201) menyatakan: 
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Fungsi motivasi adalah: 1) mendorong anak dalam melaksanakan sesuatu 

aktivitas atau tindakan; 2) dapat menentukan arah dan tindakan seseorang; 

dan 3) memotivasi berfungsi dalam menyelesaikan jenis-jenis perbuatan 

dan aktivitas seseorang. 

 

Bila dikaji kembali sebenarnya tujuan akhir dari motivasi adalah untuk 

mencapai siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik seperti yang diterangkan 

oleh Aunurrahman (2010: 143): 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa 

senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami 

pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa sebenarnya motivasi adalah dorongan 

yang ada didalam diri manusia untuk mencapai suatu tujuan.  Tujuan tersebut 

tentu saja bisa berorientasi kepada hasil belajar, dan hasil dalam belajar pasti akan 

berorientasi kepada nilai yang akan didapat. “Motivasi merupakan perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan” (Hamalik, 2010, hal.158). ‘Motivasi sebagai proses 

psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang 

disebut faktor intrinsik atau faktor ekstrinsik” (Hamzah B. Uno, 2007, hal.4). 

Faktor di dalam diri seseorang dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan 

pendidikan, atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan, 

sedang faktor di luar diri, dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber, bisa karena 

pengaruh pimpinan, kolega atau faktor-faktor lain yang sangat kompleks. Tetapi 

baik faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik motivasi timbul karena adanya 

rangsangan.  

Motivasi datangnya berasal dari dalam diri dan dari luar, tetapi dapat dilihat 

juga dari kebutuhan motivasi apa yang mendasarinya. Siswa yang termotivasi 

untuk belajar dapat dilihat dari minat, ketajaman, perhatian, konsentrasi, dan 

ketekunan. Sedangkan siswa yang kurang termotivasi menunjukan ketidakmauan 

dalam belajar, merasa cepat bosan dalam belajar, dan mungkin menghindar dari 

kegiatan belajar mengajar. 
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Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bermain dalam permainan 

bolavoli, tentunya siswa harus memiliki keterampilan teknik dan taktik permainan 

bolavoli. Di samping itu, poin penting yaitu adanya motivasi yang menyebabkan 

terjadinya perubahan energi pada siswa, yang mempengaruhi kejiwaan, perasaan, 

dan emosi untuk melakukan suatu hal yang didorong karena adanya tujuan, 

kebutuhan atau keinginan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, tujuan yang hendak 

dicapai yaitu meningkatkan keterampilan bermain bolavoli. Berdasarkan 

pemaparan di atas, motivasi sangatlah berfungsi dalam proses pelatihan 

permainan bolavoli karena akan mendorong siswa untuk melakukan aktivitas 

latihan dalam proses pembelajarannya.  Motivasi akan memberi dorongan kepada 

siswa agar semangat dalam kegiatan latihan dan membantu siswa mendapatkan 

petunjuk atau arah yang akan dicapainya. Selain siswa itu sendiri, guru atau 

pelatih harus memberikan dorongan atau upaya agar siswanya memiliki motivasi 

yang tinggi dalam proses latihannya sehingga siswa dapat mencapai hasil yang 

baik dalam pencapaian keterampilan bermain bolavoli. 

Dari pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran cabang olahraga 

permainan di beberapa sekolah, banyak ditemukan masalah ketidak seimbangan 

pembelajaran antara pembelajaran yang menekankan pada penguasaan 

keterampilan teknik dan pada penguasaan keterampilan taktik. Hal ini tentunya 

menjadi tugas guru dan pelatih untuk bisa meningkatkan dan merancang kegiatan 

pembelajaran dengan itensif dan terencana dengan baik. Disamping itu pula harus 

menciptakan suatu suasana atau lingkungan untuk belajar yang membuat siswa 

semangat dan antusias dengan sedemikian rupa sehingga membuat siswa aktif dan 

dapat menghasilkan sesuatu tidak hanya menerima pelajaran dari guru tetapi dapat 

menerima situasi yang menyenangkan dan bergairah selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Pendekatan pembelajaran sebagai alternatif untuk mendapatkan hasil belajar 

yang lebih bermakna dan memberikan pengaruh dan situasi yang berbeda yang 

lebih nyata terhadap siswa. Pendekatan pembelajaran merupakan aktifitas guru 

dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang efektif 

yang digunakan dalam proses pembelajaran bergantung pada bermacam-macam 

faktor antara lain : tujuan yang akan dicapai, kemampuan guru dalam 
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menggunakan model pembelajaran, kemampuan siswa, besarnya kelompok yang 

akan diajar, waktu, dan fasilitas yang tersedia. Penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang efektif akan sangat membantu dalam proses pembelajaran.  

Proses pembelajaran yang dilakukan tidak akan terlepaskan dalam dunia 

pendidikan, proses tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam 

manajerial proses pembelajaran itu sendiri.  

Pendekatan pembelajaran yang mampu menggambarkan kondisi siswa 

sebagaimana dipaparkan di atas adalah pendekatan pembelajaran taktik. 

Pendekatan pembelajaran Taktis dikembangkan oleh Thorpe dan Bunker di 

Universitas Loughborough, Inggris sekitar tahun 1970-an dan awal tahun 1980-

an. Mereka mengembangkan suatu model pembelajaran yang diberi nama 

Teaching Games For Understanding (TGFU), yaitu suatu pendekatan yang 

dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap permainan. 

Menurut Werner, Thorpe dan Bunker (1996, hal. 28-29) “The approach of tactics 

is a model of learning by using the situation game in which it contained problems 

associated with certain tactics game with s level of difficulty”. Artinya bahwa 

pendekatan taktik merupakan model pembelajaran dengan menggunakan situasi 

permainan di mana di dalamnya terdapat masalah-masalah yang berhubungan 

dengan taktik permainan dengan tingkat kesulitan tertentu. Dari pendapat para 

tokoh di atas dari pendekatan pembelajaran Taktis ini diharapkan mendapatkan 

situasi belajar  yang lebih bervariasi dan menarik yang lebih menggairahkan untuk 

lebih bersemangat dan termotivasi selama proses pembelajaran berlangsung yang 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran keterampilan bermain bolavoli. 

Menurut Werner,dkk (1996, hal. 28-29) “The approach of tactics is a model of 

learning by using the situation game in which it contained problems associated 

with certain tactics game with s level of difficulty”, artinya bahwa pendekatan 

taktik merupakan model pembelajaran dengan menggunakan situasi permainan di 

mana di dalamnya terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik 

permainan dengan tingkat kesulitan tertentu. Senada dengan pendapat di atas, 

Mitchell (1996) menyatakan “The approach of tactics directed to improve the 

ability to combine undertaking the game with skill tektik tactics, and 

understanding and thruster that students can appreciate values skill in the context 
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of the game”,  bahwa pendekatan taktik diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan melakukan permainan dengan memadukan keterampilan teknik dan 

pemahaman taktik, dan pendorong agar siswa dapat menghargai nilai-nilai 

keterampilan dalam konteks permainan. Dari kedua pendapat di atas, pengajaran 

melalui pendekatan pembelajaran Taktis ini untuk berusaha menghubungkan 

kemampuan taktis bermain dan keterampilan teknik dasar dengan menekankan 

pemilihan waktu yang tepat untuk melatih teknik dasar dan aflikasi dari pada 

teknik dasar tersebut ke dalam keterkaitannya dalam kemampuan taktis bermain, 

sehingga mampu merangsang siswa untuk befikir dan menemukan sendiri alasan-

alasan yang melandasi gerak dan penampilannya (peformance).  

Keterampilan teknik cabang bolavoli serta bagaimana penerapannya dalam 

situasi permainan, maka pendekatan taktis merupakan satu pendekatan yang tepat 

untuk digunakan. Tujuan utama pendekatan taktis dalam pengajaran cabang 

olahraga permainan adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

konsep bermain. Melalui pendekatan taktis, siswa didorong untuk memecahkan 

masalah taktik dalam permainan. Masalah taktik pada hakikatnya adalah 

penerapan keterampilan teknik dalam situasi permainan. Dengan menggunakan 

pendekatan taktik, siswa semakin memahami kaitan antara teknik dan taktik 

dalam suatu permainan. Menurut Holt dkk, (2002, hal. 163) munculnya 

pembelajaran Taktis sebagai reaksi atas keprihatinan bahwa anak-anak berada di 

sekolah dengan:  

 

(1) kurang memperhatikan panampilannya, (2) mengetahui sangat sedikit 

tentang permainan, (3) sebagian yang mencapai daya tahan, (4) tergantung 

pada pelatih dan guru, dan (5) kurangnya pengembangan pada pemahaman 

sebagai penonton dan pengetahuan administrasi. 

 

 

Dengan menggunakan pendekatan taktis, diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Esensi paling 

penting dalam proses belajar mengajar adalah motivasi. Motivasi siswa didalam 

proses belajar mengajar dikelas maupun diluar kelas. Dalam motivasi tersebut 

akan terjadi transfer ilmu baik dari guru kepada siswa maupun dari siswa ke 

siswa. Menurut Staton (dalam Setyobroto, 2002, hal. 19) berpendapat bahwa: 
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“seseorang akan belajar hanya apabila ia mempunyai kemauan untuk belajar. 

Adanya kemauan untuk belajar tersebut menunjukkan bahwa individu yang 

bersangkutan mempunyai motivasi untuk belajar”.  Dengan pendapat tersebut 

motivasi merupakan proses aktualisasi sumber penggerak dan pendorong tingkah 

laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Maka dari itu, peran aktif atau antusias siswa dalam pembelajaran 

meningkatkan hasil belajar keterampilan bermain bolavoli yang diharapkan. 

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas peneliti berasumsi bahwa 

dengan menggunakan pendekatan taktis siswa akan memiliki keterampilan 

bermain bolavoli yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pendekatan 

teknis. Karena menurut asumsi peneliti bahwa dengan menggunakan pendekatan 

taktis siswa lebih tertarik untuk belajar karena seperti dalam situasi permainan 

yang sebenarnya, apalagi apabila siswa memiliki motivasi yang tinggi akan 

menunjang secara maksimal terhadap keterampilan bermain bolavoli.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dalam penelitian dan pengamatan 

dengan mengambil judul tentang Pengaruh Pendekatan Pembelajaran dan 

Motivasi terhadap Hasil Belajar Keterampilan Bermain Bolavoli. Dari judul 

penelitian di atas terdapat variabel bebas (independent Variable) adalah variabel 

penyebab atau variabel yang mempengaruhi yaitu Pendekatan Pembelajaran (X1) 

dan Motivasi (X2), dan variabel terikat (dependent variable) yang merupakan 

variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi yaitu Hasil Belajar Keterampilan 

Bermain Bolavoli (Y). 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendekatan 

Pembelajaran dan Motivasi terhadap Hasil Belajar Keterampilan Bermain 

Bolavoli di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Cirebon. Berdasarkan 

penjelasan dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut : 

1. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran taktis dan 

teknis. Pendekatan taktis lebih menekan pembelajaran kepada taktik bermain 
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sedangkan pendekatan teknis lebih menekankan kepada pembelajaran teknik 

bermain. 

2. Kurangnya penguasaan keterampilan bermain bolavoli yang dimiliki siswa 

SMP Negeri 9 Kota Cirebon, karena kurangnya pemahaman pelatih akan 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. 

3. Keraguan akan pelaksanaan kegiatan karena kurang pahamnya pelatih 

terhadap pendekatan pembelajaran. 

4. Keraguan akan adanya peningkatan hasil belajar keterampilan bermain 

bolavoli yang dimiliki siswa SMP Negeri 9 Kota Cirebon. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh keterampilan bermain bolavoli antara 

kelompok siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan taktis 

dan teknis? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh keterampilan bermain bolavoli antara 

kelompok siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan taktis 

dan teknis pada kelompok siswa yang memiliki motivasi tinggi? 

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh keterampilan bermain bolavoli antara 

kelompok siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan taktis 

dan teknis pada kelompok siswa yang memiliki motivasi rendah? 

4. Apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan motivasi 

terhadap hasil belajar keterampilan bermain bolavoli? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh keterampilan bermain bolavoli antara 

kelompok siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan taktis 

dan teknis? 
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2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh keterampilan bermain bolavoli antara 

kelompok siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan taktis 

dan teknis pada kelompok siswa yang memiliki motivasi tinggi? 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh keterampilan bermain bolavoli antara 

kelompok siswa yang memperoleh pembelajaran melalui pendekatan taktis 

dan teknis pada kelompok siswa yang memiliki motivasi rendah? 

4. Untuk mengetahui interaksi antara pendekatan pembelajaran dan motivasi 

terhadap hasil belajar keterampilan bermain bolavoli? 

 

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian 

Penulis berharap semoga dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dijadikan 

manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh di lapangan mengenai 

pengaruh pendekatan pembelajaran dan motivasi terhadap keterampilan 

bermain pada cabang olahraga bolavoli.  

b. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan bermain pada cabang olahraga bolavoli sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa/atlet dalam kegiatan berolahraga.  

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain bagi siswa/atlet, pelatih, guru olahraga, dan pemerintah dan 

pihak lain yang terkait. Sebagai pedoman bagi : 

a. Bagi siswa, dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat meningkatkan 

motivasi dan keterampilan bermain yang dapat dirasakan secara langsung 

oleh para siswa/atlet berupa meningkatnya motivasi dalam berolahraga 

yang berdampak pada kemajuan di cabang olahraga bolavoli. Prestasi 

olahraga yang baik akan mendorong motivasi para siswa/atlet untuk 

berlatih sehingga hasil pencapaiannya akan baik dan akan dipertahankan 

agar tetap baik bahkan selalu mengalami peningkatan. Pencapaian prestasi 
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yang baik dan selalu meningkat akan memuaskan sebagian keinginan 

masyarakat khususnya orang tua para siswa/atlet. Orang tua akan merasa 

bangga jika anak–anaknya mencapai prestasi yang terbaik. 

 

b. Bagi pelatih 

Dengan penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat memperoleh umpan balik 

tentang upaya meningkatkan prestasi olahraga siswa/atlet bolavoli dan 

meningkatkan motivasinya sehingga keterampilan para siswa/atlet 

meningkat. Selain itu, dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, serta 

dapat melatih dan menajamkan daya pikir dalam upaya memberikan 

sumbangan pikir khususnya bagi penulis sendiri serta bagi kalangan 

pelatih pada umumnya. 

c. Sebagai gambaran bagi guru pendidikan jasmani dalam proses 

pembelajaran di sekolah bahwa pendekatan pembelajaran dalam 

keterampilan bermain penting sekali diterapkan karena berdampak positif 

dalam meningkatkan hasil belajar sehingga berdampak secara signifikan 

terhadap peningkatan kompetensi guru. 

d. Masukan bagi lembaga pendidikan untuk lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjas, belajar akan lebih efektif apabila dilakukan dalam 

suasana menyenangkan. Pendekatan pembelajaran dalam keterampilan 

bermain merupakan jembatan antara kepentingan pelatih, siswa, guru dan 

lembaga, karena  anak akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran akan lebih baik dan motivasi akan 

meningkat. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis / Alur Penelitian 

Sistematika dalam penulisan tesis ini mengacu pada pedoman penulisan karya 

ilmiah yang dikeluarkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2014. 

Bab I berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian. 

Bab II berisikan kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, 

dan hipotesis penelitian. Bab ini menguraikan tentang  kajian pustaka yang berisi 
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tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu 

tinjauan mengenai pendekatan pembelajaran taktis dan teknis. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan 

yang disajikan. 

 

Bab III memaparkan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang meliputi, 

populasi dan sampel, metode dan desain penelitian, lokasi penelitian, sumber dan 

jenis data, prosedur  pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan 

temuan dan tahap penelitian. 

Bab IV temuan dan pembahasan, dalam bab ini dipaparkan pembahasan 

terhadap temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari penerapan pendekatan 

pembelajaran taktis dan pendekatan pembelajaran teknis dan motivasi terhadap 

hasil belajar keterampilan bermain bolavoli. 

Bab V berisikan hasil penelitian dan kesimpulan dan saran. 


