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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Penjas merupakan singkatan dari pendidikan jasmani yang secara luas untuk 

diartikan sebagai bagian terpenting dari proses pendidikanpenjas, bukan hanya 

dekorasi atau ornamen yang ditempelkan pada program sekolah sebagai alat untuk 

anak membuat sibuk. Penjas tetapi yang diartikan dan dirancang atau dibuat 

sebagian terpenting dari pendidikan. Penjas yang diarahkan dengan baik, akan 

mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang, 

terlibat dalam aktivitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup sehat, 

berkembang secara sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan 

mentalnnya. Hal ini sesuai dengan ungkapanMulyanto (2016, hlm. 39)  

“Pendidikan jasmani adalah proses pembelajaran untuk bergerak, dan belajar 

melalui gerak. Ciri dari pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman 

gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dimana proses pendidikan berlangsung 

melalui pelaksanaan, aktivitas jasmani, bermain dan kegiatan olahraga”. 

Sedangkan MenurutLutan  (2001, hlm. 1): 

pendidikanjasmaniadalah proses 

pendidikanmelaluiaktivitasjasmaniuntukmencapaitujuanpendidikan. 

Samahalnyadenganmatapelajaranlainnya, melalui proses 

pengajarandiharapkanterjadiperubahanperilakupadaanakdidikkita. Sebagi 

guru pendidikanjasmani, meskipunsebagikedudukan guru 

kelas.Andadapatmencapaisuksesdalammenangatimatapelajaranitu. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani merupakan usaha dengan menggunakan aktivitas otot besar sehingga 

proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan 

dan pertumbuhan badan. Pendidikan jasmani memiliki kedua komponen bermain 

dan olahraga, tetapi tidak mesti harus selalu ada keduanya, baik salah satu atau 

lengkap dalam takaran yang berimbang antara keduanya. Mengingat namanya 

pendidikan jasmani adalah aktivitas fisik yang mempunyai tujuan pendidikan. 

Yang akan dicapai adalah pendidikan, tapi olahraga dari bermain meskipun 

keduanya dapat di pakai dalam proses pendidikan tidak selalu mengandung 

takaran pendidikan sebagai tujuan yang penting. Keberhasilan pendidikan jasmani 
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di sekolah dasar tergantung pada peran aktif guru dan penerapan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Penerapan media 

pembelajaran yang kurang tepat akan berpengaruh pada hasil pembelajaran. 

Pelaksanaan pendidikan jasmani disekolah dasar oleh guru hendaknya dilakukan 

dengan memilih media pembelajaran yang tepat sehingga akan mendukung 

keberhasilan pembelajaran itu sendiri. 

Pendidikan jasmani dikemas dalam pengalaman belajar atau tugas-tugas 

gerak. Ada beberapa aspek tujuan pendidikan jasmani yaitu aspek psikomotor, 

kognitif dan afektif. Psikomtor mencakup tentang kemampuan gerak seorang 

siswa. Kognitif mencakup pengetahuan siswa dan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah, sedangkan afektif lebih kepada sikap siswa, bagaimana 

cara siswa bersosialisasi, dan konsep diri siswa tersebut. Biasanya ketiga aspek ini 

muncul saat kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani dituangkan dalam sebuah 

model permainan yang mencakup psikomotor, kognitif, dan afektif. 

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang sangat sudah banyak di 

kenal kalangan masyarakat, hal ini juga nampak pada aktivitas mayarakat desa 

maupun kota yang kadang dimanfaatkan waktunya untuk bermain bola voli. 

Salahsatu cabang olahraga permainan bola voli sangat menarik untuk dilakukan 

sebagai bentuk berkompetensi atara dua kelompok, apabila diamati secara cermat 

permainan bola voli maka akan terlihat bahwa permainan bola voli merupakan 

tindakan pukulan terhadap bola sehingga memantul dengan tehknik yang baik 

sehingga bertujuan untuk menyebrangkan bola melewati atas net kearah lapangan 

lawan dan berusaha menjatuhkanya bola didaerah lapangan lawan yang sesuai 

aturannya. Selain ituketerampilan teknik bermain bola voli adalah cara bermain 

bola secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permaian yang berlaku 

mencapai hasil yang optimal. Teknik bermain yang baik selalu berdasarkan pada 

teori dan hukum-hukum yang sudah teruji dalam ilmu dan pengetahuan yang 

menunjang pelaksanaan teknik tersebut. Dalam permainan bola voli ada beberapa 

bentuk teknik dasar yaitu yang harus dikuasai. Teknik-teknik permainan bola voli 

terdiri atas servis, passing bawahng, passing atas, blockdan smash. Untuk dapat 

melaksanakan seluruh keterampilan dasar bermain bola voli, minimal permainan 

memiliki keterampilan teknik, hal ini sesuai dengan ungkapan dari Subroto dan 
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Yudiana (2010, hlm. 45) yaitu “Sikap penjagaan dan cara bergerak kearah bola, 

pas dan umpan, Service, Spike, bendungan, penyelamatan bola”. Adapun prinsip 

bermain bola voli menurut Viera (2004, hlm. 122). 

Prinsip bermain bola voli adalah memainkan bola dengan memukul 

menggunakan tangan dan berusaha menjatuhkannya ke dalam lapangan 

pemain lawan dengan berusaha menyeberangkan bola melewati atas net atau 

jaring, serta mempertahankannya agar bola tidak jatuh ke lapangan sendiri. 

Bola harus benar-benar dipukul, tidak bolah ditangkap, dipegang atau 

dilemparkan. Pemain tidak boleh menyentuh bola dua kali berturut-turut, 

setiap regu tidak diperkenankan memainkan atau menyentuh bola lebih dari 

tiga kali sebelum menyentuh net. Selama bola masih dalam permainan, semua 

pemain tidak diperbolehkan menyentuh net/jaring, dan melewati garis tengah.  

Dalam pendekatan penelitian tindakan kelas ini peneliti ingin mengetahui 

tingkat keefektifan pendekatan bermain dalam upaya meningkatkan pembelajaran 

passing atas, khususnya siswa kelas IV dan selama ini pendekatan bermain belum 

pernah digunakan dalam pembelajaran bola voli mini di SD Citimun I. Sehingga 

dengan pendekatan ini, bermain sambil belajar dan tetap tidak menghilangkan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu kemampuan passing atas kelas IV 

SD Citimun I akan meningkat. 

Namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan siswa kurang aktif dan kurang fokus dalam pembelajaran bola 

voli passing atas yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran  

a. Perencanaan pelakasanaan pembelajaraan kuhusnya permaina bola voli 

passing atas kurang matang. 

b. Kurang memperhatikan IPKG dalam membuat perencanaan pelakasaan 

pembelajaran khususnya dalam permainan bola voli passing atas. 

2. Penyampaian Guru Saat Mengajar  

a. Penyampaian guru dalam menjelaskan materi kurang efektif, cenderung 

monoton dan kurang bervariasi. 

b. Pembelajaran permainan bola voli passing atas yang diajarkan hanya 

menggunakan komando, sehingga siswa menjadi pasip. 

c. Kurangnya menciptakan suasana belajar yang meraangsang siswa untuk 

bersikap aktif. 
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d. Kemampuan menejemen waktu pada saat pembelajaran permainan bola 

voli passing atas yang diajarkan kurang terkontrol. 

e. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran. 

3. Aktivitas Siswa  

a. Siswa mudah jenuh pada saat mengikuti pembelajaran permainan bola voli 

passing atas. 

b. Siswa mengalami kesulitan dalam melakukan permainan bola voli passing 

atas dengan benar. 

4. Fasilitas Olahraga di Sekolah 

a. Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia masih terbatas. 

b. Alat dan media pembelajaran yang tersedia kurang dikembangkan secara 

optimal. 

Ketika faktor-faktor di atas menjadi permasalahan dalam proses 

pembelajaran, maka hal tersebut akan mengakibatkan hasil belajar menjadi tidak 

sesuai dengan nilai standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan yaitu 

75.Ketidakjelasan dalam tata urutan dan tingkat kesukaran tugas-tugas ajar pun 

turut mempersulit siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Sehingga 

diperlukan seorang guru yang mengetahui tentang pola atau metode penerapan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam melaksanakan tugas gerak. 

Disini peran guru merupakan hal yang penting dalam membangun tumbuh 

kembang siswa. Guru harus mempunyai kemampuan dalam mengembangkan 

keterampilan motorik anak, guru yang cerdas akan memberikan pembelajaran 

pendidikan jasmani yang didalamnya mencakup aspek-aspek penting tentang 

bagaimana memelihara kebugaran jasmaninya dan mengembangkan pemahaman 

tentang prinsip-prinsip. Selain itu aneka pengalaman gerak anak dalam 

standarsosial tentang bagaimana anak itu berinteraksi dengan temannya dan 

memperoleh konsep diri.Sehingga untuk mengembangkan kemampuan gerak 

dasar anak salahsatunnya yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran permaianan 

bola voli. 

Berikut ini merupakan data dari hasil belajar yang diperoleh siswa ketika 

pengambilan data awal. 
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Tabel 1.1 

Data Hasil Tes Awal Passing Atas Bola Voli 

 

No 

 

Nama Siswa 

 

L/

P 

Aspek yang Dinilai 
 

Skor  

 

Nilai  
Ket 

 

Sikap Awal Gerakan 

pelaksanaan 

Gerakan 

Lanjutan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   T BT 

1 Adelia P          7 77,7   

2 Aditya 

Setiawan 
L          4 44,4   

3 Amelia 

Jesika 
P          6 66,6   

4 Chintami 

Wardhana 
P          4 44,4   

5 Edi Junaedi L          5 55,5   

6 Hari Alip 

Pandi 
L          4 44,4   

7 Hayfa Zalfa 

Ariqoh 
P          7 77,7   

8 Ival Rizaldi L          4 44,4   

9 Kurniasari P          4 44,4   

10 Lusi Solihat P          4 44,4   

11 Muhamad 

Farhan. C 
L          4 44,4   

12 Muhamad 

Nurfajar. P 
L          8 88,8   

13 Muhamad 

Rafly. R 
L          4 44,4   

14 Rani Diana P          4 44,4   

15 Reja 

Anatasya .J 
P          5 55,5   

16 Syaripah 

Maulidia 
P          8 88,8   

17 Wildan 

Fikriansyah. 

P 

L          5 55,5   

18 Zulfa 

Aprianti 
P          6 66,6   

19 Herdiansyah 

Futra. N 
L          8 88,8   

20 Pasya Rahma 

Cantika 
P          4 44,4  

 

Jumlah  10 9 3 9 8 3 10 6 7 105 1.165,5 5 15 

Persentase (%)  50

% 

45

% 

15

% 

45

% 

40

% 

15

% 

50

% 

30

% 

35

% 

5,25

% 
58,275% 25% 75% 
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Berdasarkannilai KKM yaitu 75. 

a. Nilai 1 apabilaterdapatsatu indicator 

b. Nilai 2 apabilaterdapatduaindikator 

T  : Tuntas 

TT  : TidakTuntas 

Skor Ideal : 9 

Nilai  :  

Setelah peneliti melakukan observasi untuk mengambil data awal di SDN 

Citimun I pada bulan november 2017, diketahui bahwa dari 20 siswa yang mampu 

melakukan passingatas dengan benar hannya 5 siswa atau sekitar 25%, selebihnya 

yaitu 15 siswa atau 75% tidak mampu melakukan passing atas dengan benar. 

Dengan demikian, keterampilan gerak dasar passingatas merupakan suatu 

masalah yang terjadi di SDN Citimun I Kecamatan Kabupaten Sumedang yang 

harus dicari pemecahannya. 

Dari hasil observasi yang telah dilakasanakan, ternyata banyak siswa yang 

kurang bisa melakukan gerakan passing atas pada permainan bola voli dengan 

benar. Gerak dasar passing atas yang benar yaitu melalui beberapa langkah, 

Langakah tersebut dimulai dari sikap awalan, gerakan pelaksanaan, gerakan 

lanjutan.  

Maka dari itu berdasarkan permasalahan di atas, media sasaran dapat 

dijadikan sebagai suatu solusi untuk meningkatkan gerak dasar passing atas dalam 

permainan bola voli pada siswa kelas IV sekolah dasar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, masalah 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Guru belum menciptakan suasana yang menyenangkan, ini terbukti dari: 

a. Siswa tidak fokus dalam memperhatikan langkah-langkah pembelajaran. 

b. Pembelajaran tidak diikuti oleh seluruh siswa di lapangan. 

2. Media tidak optimal digunakan dalam poroses pembelajaran. 
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3. Hasil belajar siswa dalam permainan bola voli passing atas belum optimal. 

Terbukti siswa belum optimal dalam hal sebagai berikut: 

a. Melakukan passing atas hanya dengan satu tangan. 

b. Menggenggam bola ketika melakukan passing atas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkanuraiandiatas, permasalahan yang akandikaji yang muncul di kelas 

IV SekolahDasarNegri (SDN) Citimun I 

KecamatanCimalakaKabupatenSumedang, 

mengacupadapenelitianpenulismerumuskanmasalahumum: 

a. Bagaimanaperencanaanpembelajaranuntukmeningkatkangerakdasarpassin

g atasmelalui media sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi target 

dalampermaian bola voli pada kelas IV SekolahDasarNegri (SDN) 

Citimun I KecamatanCimalakaKabupatenSumedang? 

b. Bagaimanakinerja guru 

padapembelajaranuntukmeningkatkangerakdasarpassingatasmelaluimedia 

sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi target dalampermainan bola 

voli pada kelas IV SekolahDasarNegri (SDN) Citimun I 

KecamatanCimalakaKabupatenSumedang? 

c. Bagaimanaaktivitassiswapadapembelajaranuntukmeningkatkangerakdasar

passingatasmelaluimeidia sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi 

target dalampermainan bola voli pada kelas IV SekolahDasarNegri (SDN) 

Citimun I KecamatanCimalakaKabupatenSumedang? 

d. Bagaimanahasilbelajarsiswapadapembelajaranuntukmeningkatkangerakdas

arpassingatasmelalui media sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi 

target dalampermainan bola voli pada kelas IV SekolahDasarNegri (SDN) 

Citimun I KecamatanCimalakaKabupatenSumedang? 

 

D. PemecahanMasalah 

Berdasarkanpadapermasalahan yang muncul, makapemecahanmasalah yang 

harus di lakukanmakauntukmeningkatkangerakdasarpassingatasmelalui media 

sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi target dalampermaianan bola 
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volipadasiswa IV SekolahDasarNegriCitimun I (SDN) 

KecamatanCimalakaKabupatenSumedangadalahsebagaiberikut: 

a. Tahapperencanaan, padatahapiniperencanaanawal guru 

merencanakandanmempersiapkansegalamacam media danalat yang 

diperlukanselamaproses pembelajarandilakukan. 

Kemudiansiswadiberikankesempatanuntukmelakukansecaraberkelompoku

ntukmengetahuisejauhmanakemampuanawal yang secaraumum. 

Sepertidalam data awalpadaobservasi yang dilakukan. 

b. Tahapanpelaksanaankinerja guru, dalampelaksanaanini guru 

memberikanarahan (Bimbingan) kepadasiswakelas IV 

SekolahDasarNegeri (SDN) Citimun I 

KecamatanCimalakaKabupatenSumedangdalamhalcaramelakukangerakan

gerakdasarpassingatasmelalui media sasaran dinding sebagi sasaran yang 

diberi target dalampermainan bola voli. Setelahitumemberikanmotivasi 

agar siswalebihaktifdalammelakukanpembelajaran. 

c. Tahapanpelaksanaan, dalamtahapanpelaksanaaniniaktifitassiswayaitu, 

siswamelakukangerakdasarpassing atasmelalui media sasaran dinding 

sebagi sasaran yang diberi target, dan guru 

dapatmelihataktifitassiswadalammelakukangerakan 

d. Tahapanupayapeningkatan, padatahapanini guru 

dapatmengevaluasihasilbelajarsiswaterhadapgerakandasarpassingatasdeng

ancaramemberikan, sehingga guru 

dapatmelihathasilpeningkatankemampuangerakandasar passing 

atasdalampermainan bola voli. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran gerakan passing atas melalui 

media sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi target dalam permainan 

bola voli mealui media sasaran dinding yang diberi target, dengan target 

85% pada siswa kelas IV SDN Citimun I Kecamatan cimalaka. 



 

9 

 

2. Bagaimana kinerja guru pada pembelajaran untuk meningkatkan gerak 

dasar passing atas melalui media sasaran dinding sebagi sasaran yang 

diberi target ddalam permainan bola voli dengan target 85% pada siswa 

kelas IV SDN Citimun I Kecamatan cimalaka. 

3. Untuk mengetahui proses pembelajran gerakan dasar passing atas melalui 

media sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi target dalam permainan 

bola voli dengan target 85% pada siswa kelas IV SDN Citimun I 

Kecamatan cimalaka. 

4. Untuk mengetahu hasil pembelajaran gerakan dasar passing atas melaui 

melaui media sasaran dinding sebagi sasaran yang diberi target dalam 

permainan bola voli dengan target 85% pada siswa kelas IV SDN Citimun 

I Kecamatan cimalaka. 

 

F. ManfaatPenelitian 

Berdasarkanuraiandiatas, permasalahan yang akandikaji yang muncul di kelas 

IV SekolahDasarNegri (SDN) Citimun I 

KecamatanCimalakaKabupatenSumedang, 

mengacupadapenelitianpenulismerumuskanmasalahumum: 

1. Bagisiswa 

a. Dapatmeningkatkanminatdanmotivasisiswadalambelajar. 

b. Membiasakansiswaberperanaktifdankreatifdalampembelajaran, 

salingbertukarpendapatdansalingmemberikangagasan. 

c. Dapatmeningkatkankemampuansiswadalampermainan bola volipassing 

atas. 

2. Bagi guru 

a. Dapatmengubahpengetahuan guru, tentang model pembelajaranpenjas  

yangkreatif. 

b. Dapatmenambahbagaimanacaramengajardengancara yang 

inovatifdanmenyenangkan. 

c. Untukmembantu guru 

terhadapmengatasimasalahpembelajarandanpendidikan di 

dalamkelasmaupun di luarkelas. 

3. Bagisekolah 
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a. Sebagiandaribahandasartolakukuruntukpencapaianmengajar di sekolah. 

b. Membiasakanperan guru-guru 

aktifdankreatifdalamsuatupencapaiantujuanmengaja, 

salingbertukarpendapatdansalingmemberikangagasan. 

c. Sebagaiperan yang 

dapatdigunakandanmembantusekolahdalammenggunakanpembelajaran 

yang inovatifdalamperkembanganpendidikan. 

d. Membantuatasketercapaiannyakompetensidasardan program yang 

sudahdibuatolehsekolah 

4. Bagi peneliti 

Peneliti melakukan pembatasan pada penelitian tentang perbandingan gaya 

mengajar terhadap tugas-tugas dan gaya mengajar terhadap peningkatan passing 

atas dalam permainan bola voli. 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Pada struktur organisasi skripsi terdapat rician mengenai urutan penulisan 

dari setiap bab yang dimulai dari bab I, bab II, bab III, bab IV, dan bab V. Adapun 

struktur organisasi dari penelitian berupa skripsi ini yang terdiri dari  

Lima diantaranya sebagai berikut: 

1. Bab I berisikan uraian mengenai pendahuluan yang berupakan bagian awal 

dari skripsi seperti berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D.  Pemecahan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Batasan Istilah 

G. Manfaat Penelitian 

H. Struktur Organisasi Skripsi 

2. Bab II berisikan uraian mengenai kajian puataka dan hipotesis penelitian yang 

meneliti peranan sangat penting. Kajian pustaka berperan sebagai landasan 
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teoritik dalam menyusun pertanyaan peneltian, tujuan, serta hipotesis seperti 

berikut ini: 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Hakekat Pendidikan Jasmani 

2. Pengertian Pendidikan Jasmani 

3. Tujuan Pendidikan Jasmani 

4. Manfaat Pendidikan Jasmani 

5. Ruanglingkup Pendidikan Jasmani 

B. Permainan Bola VoliPassing Atas 

1. Pengertian Bola Voli 

2. Sejarah Permainan Bola Voli 

3. Pengertian Passing atas 

4. Teknik Passing atas  

5. Media Pembelajaran 

C. Karakteristik Siswa  

D. Belajar dan Pembelajaran 

E. Penelitian Yang Relevan  

F. Hipotesis Tindakan  

6. Bab IIImenjabarkan secara rinci mengenai metode penelitian dari penelitian 

yang diambil yaitu penelitian tindakan tindakan kelas, seperti berikut ini: 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

B. Desain Penelitian 

C. Prosedur Penelitian 

D. Subjek dan Tempat Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

2. Tempat Penelitian 

3. Waktu Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Instrumen Penelitian  

G. Teknik Pengolahan Data 
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H. Validasi Data 

I. Analisis Data 

4. Bab IV bagai menjelaskan tentang hasil pembahasan dan pembahasannya 

yang terdiri sebagai berikut: 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Paparan Data Awal 

B. Pembahasan  

5. Bab V memaparkan mengenai penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap 

suatu hasil analisis dari temuan penelitian yang telah dilakukan sebagai 

berikut: 

 BAB V SIMPULAN DAN SASARAN 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 


