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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan jasmani merupakan salah satu program aktivitas jasmani yang sangat 

menarik dan menyenangkan. Didalam program tersebut selain mendidik, guru sekaligus 

mendorong, membimbing dan membina peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan jasmani, rohani dan perilaku ke arah pembentukan pola dan gaya hidup sehat 

untuk menjaga kebugaran jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani disekolah merupakan 

hal penting karena dalam proses pendidikan jasmani dapat menghasilkan perubahan 

kualitas individu yang menfaatkan aktivitas fisik untuk mengembangkan pembentukan 

karakter mental dan kualitas fisik sehingga anak dapat menjadi manusia seutuhnya atau 

menjadi mahluk sosial yang total. Seperti yang dikemukakan menurut Mahendra (2009, 

hlm. 3) bahwa pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik 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 seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya.  

  Pendidikan jasmani memiliki tujuan yang beragam dari setiap ahli. Namun tujuan 

pendidikan jasmani diklasifikasikan kedalam empat kategori seperti penuturan Bucher 

(dalam Suherman, 2009, hlm. 7) yaitu : 

1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan dalam melakukan 

aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. 

2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak 

secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna. 

3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir dan 

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani kedalam 

lingkungannya. 

4. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 
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  Dari beberapa tujuan diatas peneliti memahami bahwa pendidikan jasmani itu 

ketika melakukan aktivitas fisik seseorangan harus memiliki kemampuan berpikir tentang 

pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat melakukan gerak yang sempurna serta 

memiliki kemampuan untuk menyesuiakan diri dalam kelompok. 

  Didalam pendidikan jasmani ada berbagai cabang olahraga permainan diantaranya 

olahraga permainan bola besar dan olahraga permainan bola kecil. Permainan bola besar 

mempunyai berbagai cabang olahraga seperti sepakbola, bola basket, bola voli dan lain-

lain. Peneliti memfokuskan pada cabang olahraga bola voli.  

Menurut buku Subroto dan Yudiana pada judul “Permaninan Bola  Voli” (2010, 

hlm. 26) bahwa tujuan orang bermain bola voli berawal dari tujuan yang bersifat 

rekreatif, kemudian berkembang kearah tujuan-tujuan yang lain seperti mencapai prestasi 

yang tertinggi, meningkatkan prestasi diri atau bangsa dan Negara, memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, bahkan dalam konteks pendidikan 

kedudukan dan fungsi permainan ini adalah sebagai salah satu alat atau sarana untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Peneliti memilih cabang olahraga bola voli karena dari observasi yang dilakukan, 

peneliti menemukan bahwa minat siswa SMK terhadap bola voli kurang dibandingkan 

dengan cabang olahraga yang lain (sepakbola, bola basket dan futsal). Peneliti berharap 

bahwa dengan adanya penelitian tentang bola voli dapat membuat siswa berminat 

terhadap bola voli sehingga mampu bersaing dengan cabang olahraga yang lain 

(sepakbola, bola basket dan futsal). 

Di dalam lingkungan pendidikan, permainan bola voli merupakan permainan yang 

diajarkan pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) baik 

pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara garis besar sebelum menguasai 

permainan bola voli terlebih dahulu harus mengerti materi dasarnya yang meliputi teknik 

dasar yaitu passing bawah dan passing atas. 

Pada saat melakukan observasi awal di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten 

peneliti menemukan beberapa permasalahan pada pembelajaran bola voli, seperti 

keterampilan motorik siswa masih kurang, ketakutan siswa terhadap bola voli, lapangan 
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yang menyulitkan karena menggunakan lapangan yang berukuran sesungguhnya, dan 

peraturan permainan yang menggunakan peraturan permainan bola voli yang 

sesungguhnya. Tidak hanya itu saja, siswa juga kurang mampu dalam melakukan 

penguasaan teknik dasar bola voli. Hal ini disebabkan penerapan pembelajaran yang 

kurang bervariasi sehingga membuat pembelajaran bola voli kurang efektif dan kondusif 

dan mengakibatkan siswa merasa jenuh serta kurang tertarik pada olahraga bola voli. 

Sehingga ada beberapa siswa yang belum dapat menguasai teknik dasar passing bawah 

dan passing atas, hal ini disebabkan karena siswa tidak terlalu paham dalam melakukan 

teknik dasar passing bawah maupun passing atas sehingga ketika siswa sudah melakukan 

passing bawah atau passing atas laju bola tidak berada pada titik objek yang diperkirakan 

jadi bola yang dihasilkan dari tersebut tidak dapat mengenai sasaran. 

Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti melakukan modifikasi permainan pada 

bola voli. Modifikasi permainan ini berupa permainan yang diawali tiga lawan tiga, 

kemudian bertahap dengan menambah jumlah pemain. Ketika permainan berlangsung, 

peneliti mengamati kemampuan siswa dalam melakukan teknik dasar, jika siswa masih 

kurang dan tidak ada perubahan dalam penguasaan teknik dasarnya maka tidak akan ada 

penambahan pemain tetapi ketika ada peningkatan penguasaan teknik dasar siswa maka 

akan ada penambahan pemain menjadi empat lawan empat, begitu juga seterusnya 

sampai enam lawan enam. Tidak hanya jumlah pemain saja yang dimodifikasi tetapi 

lapangan pun ikut dimodifikasi dengan memperkecil ukuran lapangan, net sedikit 

direndahkan agar siswa dapat memainkan permainan bola voli dengan lebih mudah, serta 

peraturan-peraturan yang digunakan juga dimodifikasi oleh peneliti. 

Modifikasi permainan bola voli dimaksudkan untuk memudahkan siswa paham 

mengenai teknik dasar passing pada bola voli. Tujuan penggunaan modifikasi permainan 

bola voli ini untuk membuat siswa lebih tertarik, senang dan mudah menguasai teknik 

dasar olahraga permainan bola voli. Setelah siswa merasakan hal-hal tersebut maka 

ketika pembelajaran dimulai akan timbul disiplin, semangat dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran bola voli, siswa lebih fokus pada materi yang disampaikan guru, 

ingin lebih mempelajari teknik dasar pasing atas dan pasing bawah serta mensejajarkan 

olahraga bola voli dengan olahraga lainnya  
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Dari permasalahan yang muncul diatas peneliti bermaksud akan mengadakan 

pembahasan atau penelitian yang mengkaji mengenai judul “IMPLEMENTASI 

MODIFIKASI PERMAINAN BOLA VOLI UNTUK MENINGKATKAN 

PENGUASAAN KETERAMPILAN TEKNIK DASAR BOLA VOLI”. 

(Penelitian tindakan kelas pada siswa kelas XI-C di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten). 

 

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : “Apakah modifikasi permainan bola voli dapat meningkatkan 

penguasaan keterampilan teknik dasar bola voli bagi siswa SMK  Kehutanan Negeri 

Kadipaten kelas X-C ?” 

  

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

melihat apakah penggunaan modifikasi permainan bola voli dapat meningkatkan 

penguasaan keterampilan teknik dasar bola voli. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang 

pendidikan yang dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, 

khususnya dalam bidang pendidikan jasmani. Selain itu juga diharapkan dapat 

memperluas wawasan pengetahuan mengenai implementasi modifikasi permainan bola 

voli untuk meningkatkan penguasaan keterampilan teknik dasar bola voli dalam mata 

pelajaran pendidikan jasmani. 

 

 

2. Manfaat praktis 

a. Dengan diketahuinya pembelajaran dengan menggunakan modifikasi permainan 

bola voli, guru dapat memberikan materi pembelajaran olahraga permainan bola 
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voli dengan lebih mudah dan intreraktif sehingga siswa lebih memiliki motivasi 

dalam mengikuti pembelajaran. 

b.  Dengan diketahuinya pembelajaran dengan menggunakan modifikasi permainan 

bola voli, siswa dapat meningkatkan kemampuan teknik dasar passing bawah dan 

passing atas dengan motivasi yang tinggi. 

c. Dengan diketahuinya pembelajaran melalui penggunaan modifikasi permainan 

bola voli, dapat menjadi sarana bagi sekolah dalam rangka untuk pengembangan 

dan kemajuan sekolah. Pembelajaran yang berhasil akan dapat meningkatkan 

kualitas sekolah yang bersangkutan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

  Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan membagi kedalam beberapa bab, seperti 

berikut : 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Dalam bab 1 menjelaskan tentang mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab 2 Kajian Pustaka 

Pada bab 2 dijelaskan tentang kajian pustaka dari berbagai referensi untuk 

mendukung teori yang akan diteliti. Kajian yang dibahas dalam bab ini adalah 

implementasi modifikasi permainan bola voli untuk meningkatkan penguasaan 

keterampilan teknik dasar bola voli. 

3. Bab 3 metode penelitian 

Bab 3 memaparkan tentang metode penilitan yang menyajikan hal-hal mengenai 

lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, instrument 

penelitian dan teknik pengambilan data. 

 

 

 

4. Bab 4 hasil penelitian 
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Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan 

penelitian mengenai implementasi modifikasi permainan bola voli untuk 

meningkatkan penguasaan keterampilan teknik dasar bola voli. 

5. Bab 5 kesimpulan 

Bab 5 tentang kesimpulan, implikasi dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. 

 


