
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan jasmani adalah bagian dari sistem pendidikan secara 

keseluruhan. Pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian 

tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan aktivitas jasmani itu 

sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani. 

Pengertian yang sempit terhadap pendidikan jasmani akan mengakibatkan 

tujuan pendidikan yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah tercapai. 

Orientasi pembelajaran harus disesuaikan, dengan perkembangan anak, isi dan 

urusan materi serta cara penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik  dan 

menyenangkan, sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan 

keterampilan olahraga, tetapi perkembangan pribadi anak seutuhnya. Konsep 

dasar pendidikan jasmani dan model pengajaran pendidikan jasmani yang efektif 

perlu dipahami bagi orang yang hendak mengajar pendidikan jasmani. 

Pengertian pendidikan jasmani sering disamakan dengan konsep lain, 

dimana pendidikan jasmani disamakan dengan setiap usaha atau kegiatan yang 

mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia, kesegaran jasmani, 

kegiatan fisik, dan pengembangan keterampilan. Pengertian itu memberikan 

pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang 

sebenarnya. walaupun memang benar aktivitas fisik itu mempunyai tujuan 
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tertentu, namun karena tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan 

itu tidak mengandung unsur-unsur pedagogi. 

Pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik 

secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks pendidikan secara 

umum. Tentunya proses tersebut  dilakukan dengan sadar dan melibatkan interaksi 

sistematik antar pelakunya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Menurut Mahendra (2003:21) mengemukakan bahwa:  

Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, 

permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Dalam pendidikan jasmani, terdapat beberapa cabang olahraga, di antaranya 

meliputi: olahraga tradisional, permainan. eksplorasi gerak, keterampilan 

lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, 

sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, 

dan bela diri, serta aktivitas lainnya. 

 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik yang 

bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromusculer, 

perseptual, kognitif, sosial dan emosional. 

Dengan mempelajari pendidikan jasmani, siswa akan memperoleh 

berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi menyenangkan serta 

berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, memiliki kebugaran jasmani, 

kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak 

manusia. Hal tersebut sejalan pendapat yang diungkapkan Supandi (1992: 39) 

bahwa “Gerak atau khususnya olahraga sangat berguna bagi kehidupan manusia”. 

Dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani yang diutamakan adalah siswa 
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harus banyak bergerak atau aktif. Pada dasarnya pendidikan jasmani adalah upaya 

untuk membina manusia baik secara fisik maupun mental melalui aktivitas 

jasmani.  

Adapun tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar 

berdasarkan Depdikbud (1993: 1) adalah sebagai berikut. 

Membantu siswa untuk peningkatan kesegaran jasmani dan kesehatan 

melalui pengenalan dan penanaman sikap positif, serta kemampuan gerak 

dasar dan berbagai aktivitas jasmani agar dapat: 

1. tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani khususnya tinggi dan 

berat badan secara harmonis; 

2. terbentuknya sikap dan perilaku seperti, displin, kejujuran, mengikuti 

peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

3. menyenangi aktivitas jasmani yang dapat dipakai untuk pengisian waktu 

luang serta kebiasaan hidup sehat; 

4. tersalurnya hasrat untuk bergerak dan tercapainya gerakan yang benar; 

5. meningkatkan kesehatan, kesegaran jasmani dan keterampilan gerak dasar. 

 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang 

diselenggarakan memenuhi kaidah-kaidah pedagogik, yang memberikan peran 

penting bagi perkembangan siswa secara menyeluruh. Para pelaku pendidikan 

terkadang melupakan peran penting pendidikan jasmani bagi perkembangan 

siswa, khususnya pada siswa usia sekolah dasar yang merupakan pondasi 

perkembangan pada diri siswa.  

Pelaksanaan pendidikan jasmani merupakan sebuah upaya pembinaan 

mutu sumber daya manusia yang berkualitas dan berkesinambungan, dengan 

menjungjung nilai-nilai sportivitas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan 

pembiasaan pola hidup sehat dalam mengajarkan berbagai kompetensi pendidikan 

jasmani. Dalam penjabaran pelaksanaannya tidak hanya menekankan pada hasil 

yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental intelektual, 
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emosi dan sosial. Aktivitas yang diberikan harus mendapat sentuhan didaktik dan 

metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. 

Artinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan 

kamampuan atau kondisi anak, dan dapat membantu mendorong perubahan 

tersebut.  

Dalam kegiatan belajar mengajar, keterampilan guru dalam menguasai 

anak sangat diperlukan. Di mulai dengan metode mengajar, pengelolaan kegiatan 

belajar mengajar, strategi kegiatan belajar mengajar, alat bantu mengajar sampai 

media yang diperlukan dalam mengajar. 

Dari KTSP untuk pendidikan jasmani di SD, terdapat ruang lingkup 

pendidikan jasmani yang meliputi: 

a. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. eksplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, 

rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, 

bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya 

b. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

c. Aktivitas senam meliputi; ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya 

d. Aktivitas ritmik meliputi; gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik 

serta aktivitas lainnya 

e. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak 

di air, dan renang serta aktivitas lainnya 
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f. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/ karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 

g. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-

hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubug agar tetap sehat, merawat 

lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah 

dan merawat cedera, mangatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif 

dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri, 

dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. 

 Dari KTSP tersebut, terdapat program pengajaran bola besar yaitu 

permainan bola voli. Dalam pengajarannya guru dituntut untuk bisa mengajarkan 

teknik dasar bermain bola voli sehingga bisa dikuasai oleh siswa. Permainan bola 

voli adalah suatu bentuk permainan yang termasuk dalam cabang olah raga 

permainan. Voli artinya pukulan langsung atau memukul bola langsung di udara 

sebelum bola jatuh ke tanah. Permainan bola voli merupakan salah satu cabang 

olahraga permainan besar yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing 

regu terdiri dari 6 orang pemain. Permainan bola voli merupakan cabang olahraga 

yang dapat dimainkan dan digemari oleh anak-anak, remaja pemuda dan dewasa 

baik wanita maupun pria. 

Menurut Sarumpaet (1992:78), menuliskan pengertian permainan bola voli 

sebagai berikut.  

Permainan bola voli adalah memainkan bola dengan memvoli dan 

berusaha menjatuhkan bola di dalam lapangan permainan lawan dengan 

menyebrangkan bola lewat atas net/ jaring, dan mempertahankannya supaya 

tidak jatuh di lapangan sendiri. 
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Di sekolah dasar permainan bola voli merupakan salah satu cabang 

olahraga yang diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan jasmani. Dalam 

pelaksanaannya siswa dituntut untuk dapat melakukan gerakan keterampilan dasar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Yunus (1992:1), menuliskan tujuan permainan bola voli sebagai 

berikut. 

Tujuan dari permainan bola voli adalah memukul bola atau 

mengembalikan bola ke lapangan lawan agar jatuh di daerahnya, dengan melewati 

di atas net dan menjaga agar bola tidak jatuh di daerah lapangan sendiri.  

Dalam permainan bola voli terdapat teknik-teknik dasar permainan bola 

voli meliputi servis, passing, smash/ spike, dan block. Dengan membentuk 

serangan pukulan yang keras waktu bola berada diatas jaring, untuk dimasukkan 

ke daerah lawan. Untuk melakukan dengan baik perlu memperhatikan faktor-

faktor berikut: awalan, tolakan, pukulan, dan pendaratan”. 

Dengan mengetahui teknik permainan bola voli, para pemain bola voli 

dapat bermain bola voli dengan baik. Salah satu teknik yang penting dikuasai 

dalam belajar bola voli adalah teknik spike/ smash bola voli. 

Mariyanto (2006 : 128 ), berpendapat bahwa pengertian spike sebagai 

berikut. 

Spike adalah suatu pukulan yang kuat dimana tangan kontak dengan bola 

secara penuh pada bagian atas, sehingga jalannya bola terjal dengan 

kecepatan yang tinggi, apabila pukulan bola lebih tinggi berada diatas net , 

maka bola dapat dipukul tajam ke bawah. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik spike adalah cara 

memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan 

untuk mencapai pukulan keras yang biasanya mematikan ke daerah lawan. 

Untuk dapat menguasai keterampilan spike, diperlukan adanya latihan 

yang sistematis sehingga siswa menguasai keterampilan tersebut secara maksimal. 

Untuk dapat menguasai keterampilan spike tersebut, maka diperlukan adanya 

proses yaitu melalui proses belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru untuk 

mencapai tujuan.  

Selain hal tersebut di atas, penyusunan rencana pembelajaran harus 

optimal. Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan dasar untuk mengembangkan 

pengajaran secara efektif. Karena itu, guru pendidikan jasmani dihadapkan dengan 

tugas untuk memadukan beberapa unsur penting dalam pengajaran. Perpaduan 

unsur penting itu memerlukan pemikiran dan pembuatan keputusan yang tepat 

selanjutnya harus dituangkan ke dalam perencanaan. Sebagai contoh pada suatu 

saat guru pendidikan jasmani harus dapat memutuskan penerapan metode atau 

gaya mengajar, pengalokasian waktu, penggunaan alat-alat dan penataan formasi 

siswa. Keputusan itu bertujuan agar siswa memperoleh giliran dan kesempatan 

sebanyak-banyaknya untuk bergerak atau melaksanakan tugas-tugas ajar. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang bersifat unik dan 

kompleks. Dikatakan unik karena berkenaan dengan dua kegiatan manusia yakni 

guru dan siswa dalam upaya mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi 

kemanusiaannya secara manusiawi. Sedangkan dikatakan kompleks karena 
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senantiasa melibatkan aspek dan komponen yang mendasari dan saling 

mempengaruhi satu dengan lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu kemampuan 

mengelola seluruh aspek dan komponen tersebut, sehingga mampu menciptakan 

kegiatan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan 

disepakati bersama, baik secara teoritis maupun praktis. 

Dalam pembelajaran penjaskes sekolah dasar, guru dituntut untuk mampu 

mengelola kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut, guru harus 

senantiasa dapat mengembangkan berbagai permainan atau memodifikasi 

permainan sesuai dengan materi ajar. 

Proses pengajaran dalam pendidikan jasmani dipengaruhi oleh 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Karena tanpa adanya evaluasi keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar tidak akan tercapai. Proses evaluasi belajar siswa 

membutuhkan data yang objektif yang diperoleh dari hasil pengaturan. Apabila 

hasil tes belajar diabaikan, maka proses belajar mengajar akan berlangsung tanpa 

kejelasan tentang seberapa jauh tujuan pengajaran yang akan dicapai sehingga 

sukar ditentukan unsur pengajaran yang harus diperbaiki. Evaluasi dalam proses 

pembelajaran melibatkan pemanfaatan tes dan pengukuran, dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan dari evaluasi. Melalui aktivitas jasmani anak diarahkan untuk 

belajar. Sehingga terjadi perubahan perilaku tidak saja menyangkut fisik, tetapi 

juga intelektual, emosional, sosial dan moral. 

Siswa tingkat sekolah dasar pada umumnya belum memiliki kemampuan 

untuk melakukan loncatan spike bola voli yang lebih baik, maka diperlukan 

berbagai bentuk variasi permainan dalam pembelajaran loncatan spike bola voli 
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sehingga dapat menimbulkan motivasi yang tinggi terhadap pencapaian hasil 

belajar loncatan spike bola voli. 

Pada tahap awal penelitian, diadakan observasi dan wawancara awal untuk 

mengetahui permasalahan faktual yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, khususnya pada pembelajaran spike bola voli. Identifikasi masalah dalam 

penelitian ini dilakukan  melalui observasi, wawancara dengan siswa.  Kegiatan 

tersebut berfokus pada pelaksanaan pembelajaran spike bola voli di kelas IV SD 

Negeri Cikurubuk Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri Cikurubuk pada tanggal 4 November 2010 terhadap kemampuan 

spike bola voli, pada umumnya siswa belum bisa melakukan spike dengan benar, 

pukulan dengan bola selalu menyangkut di depan net dikarenakan loncatan spike 

yang rendah yang mengakibatkan siswa tidak bisa melakukan spike dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada siswa, telah 

ditemukan kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran spike bola voli. 

Adapun hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa yang rendah dalam melakukan tes spike bola voli yaitu  

1. Siswa sulit memukul bola di atas net. 

2. Siswa sulit meloncat yang tinggi saat akan melakukan spike bola voli. 

3. Pukulan bola seringkali tidak tepat mengenai tangan. 

Pembelajaran spike dalam permainan bola voli merupakan keterampilan 

yang harus dikuasai siswa khususnya siswa kelas IV SDN Cikurubuk . Pada awal 
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semester tahun ajaran 2010/2011, guru pendidikan jasmani di SDN Cikurubuk 

menetapkan target nilai belajar siswa untuk teknik spike bola voli yaitu 66. 

Adapun nilai yang diperoleh siswa dari tes melakukan gerak dasar spike 

melewati jaring net sebanyak 3 (tiga) kali dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Data Awal Hasil Belajar Spike Bola Voli Siswa 

 
No. Nama Aspek yang dinilai Skor Nilai Ket 

Awalan Sikap di 

udara 

Pendaratan T TT 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Ade Novan √    √   √  7 77 √  

2 Aldi Sopian  √    √  √  5 55  √ 

3 Anisa Nurazizah  √    √  √  5 55  √ 

4 Anisa Salsabila  √    √  √  5 55  √ 

5 Asri Ismayanti  √   √   √  6 66 √  

6 Cicin Sutami  √    √  √  5 55  √ 

7 Dinda Siti Yulianti  √    √   √ 4 44  √ 

8 Ellis Rosliana  √   √   √  6 66 √  

9 Fajar Sidik W. √    √   √  7 77 √  

10 Fazrin Toyibah  √    √  √  5 55  √ 

11 Fitroh Syaniatun  √    √  √  5 55  √ 

12 Gian Alpira. P  √    √  √  5 55  √ 

13 Hendi Miptahu R.  √   √   √  6 66 √  

14 Ilham Esa Putra  √   √   √  6 66 √  

15 Irvan Supandi  √   √   √  6 66 √  

16 Iwan Darmawan  √    √  √  5 55  √ 

17 Reni Setiansyah  √    √  √  5 55  √ 

18 Rian Nuriana  √    √  √  5 55  √ 

19 Sanchia Putri A.  √    √  √  5 55  √ 

20 Sidik Setiawan √    √   √  7 77 √  

21 Sinta Apriani  √    √  √  5 55  √ 

22 Uden Agustian H.  √    √  √  5 55  √ 

23 Zidan Nurdiana  √   √   √  6 66 √  

24 Desyani Dwi Larasati  √    √  √  5 55  √ 

Jumlah  9 15 

Presentase %  37,5 62,5 

 

1) Aspek Penilaian : 

a) Awalan 

(1) Posisi badan berada di depan net. 
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(2) Meloncat dengan ketinggian maksimal 

(3) Tangan berada di atas net 

b) Sikap di udara 

(1) Pada saat badan berada pada ketinggian maksimal, memukul bola pada 

raihan tertinggi dengan tangan terbuka.  

(2) Pada saat akan memukul bola, pandangan tertuju pada bola. 

(3) Menjaga keseimbangan badan agar tidak terdorong ke net. 

c) Pendaratan 

(1) Pada saat mendarat harus dengan kedua kakinya dan dalam keadaan 

lentur.  

(2) Pada saat mendarat kaki berada sedekat mungkin dengan tempat 

melakukan tolakan.  

(3) Setelah berhasil mendarat, kembali ke lapangan segeralah disusul 

dengan pengambilan sikap siap normal. 

2) Kriteria Penskoran 

a) Skor 3 jika seluruh indikator tampak 

b) Skor 2, jika hanya dua indikator tampak 

c) Skor 1, jika hanya satu indikator tampak 

3) Kriteria Penilaian 

Jika siswa mendapat skor  >  6 dikatakan tuntas. 

Jika siswa mendapat skor  < 6 dikatakan tidak tuntas. 

Kriteria ketepatan yang harus dicapai: 3 kali melakukan spike. 

Nilai = Skor yang diperoleh  X 100 % 

      Skor Ideal 
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data bahwa hasil belajar siswa pada 

awal semester tahun 2010/2011 adalah 37,5% siswa kelas IV yaitu 9 siswa dari 24 

siswa sudah memenuhi target nilai belajar, sedangkan 62,5% siswa yaitu 15 siswa 

belum memenuhi target nilai belajar.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kemampuan 

siswa dalam pembelajaran gerak dasar spike permainan bola voli masih rendah. 

Dari kondisi pembelajaran dan hasil tes yang diperoleh, memberikan gambaran 

bahwa masalah pembelajaran spike permainan bola voli kelas IV SDN Cikurubuk 

perlu diperbaiki.  

Ditinjau dari permasalahan tersebut, peneliti memberikan tindakan untuk 

memodifikasi pembelajaran spike bola voli menggunakan permainan yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam melakukan spike bola 

voli dan motivasi siswa mengikuti pembelajaran spike bola voli. Salah satu bentuk 

permainan yang bisa diterapkan dalam upaya meningkatkan kemampuan spike 

bola voli siswa di sekolah dasar yaitu salah satunya dengan menggunakan bentuk 

permainan lompat tali. 

Menurut Sukintaka (1992:58), menuliskan pengertian lompat tali sebagai 

berikut. 

Lompat tali merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah 

jawa barat yang disebut permainan sapintrong dengan menggunakan karet 

dalam melakukan lompatnya. Dalam pelaksanaannya siswa dibagi ke dalam 

dua kelompok yang sama banyak.  

 

Dalam aturan permainannya, wakil dari tiap kelompok mengadakan 

undian/ tos, yang menang berhak untuk bermain terlebih dahulu dan yang kalah 
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kebagian mengayunkan tali yang terbuat dari karet. Selanjutnya kelompok yang 

menang bermain lompat tali dengan beberapa tahap, ketika kelompok yang 

melakukan lompatan terkena tali ketika diayun, maka kelompok tersebut 

bergantian mengayunkan tali dan kelompok yang tadinya mengayunkan tali, maka 

bergiliran bermain lompat tali. 

Lompat tali mempunyai unsur-unsur yang menunjang terhadap 

pembelajaran gerak dasar spike sebagai berikut. 

1. kekuatan otot tungkai  

2. kemampuan lompatan 

3. ketinggian lompatan  

4. keberanian siswa untuk melakukan lompatan 

5. kepercayaan diri siswa 

6. motivasi dalam melakukan lompatan 

Melalui pembelajaran  permainan lompat tali, pembelajaran akan lebih 

menarik, dan siswa tidak akan lebih cepat bosan, siswa mendapatkan banyak 

variasi dalam pembelajaran, memotivasi kreatifitas dan semangat belajar siswa 

serta meningkatkan hasil loncatan spike bola voli. Selain itu siswa dapat belajar 

sambil bermain. Agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal guru harus bisa 

memberikan motivasi atau dorongan yang bisa membuat siswa terpacu 

semangatnya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Karena apabila siswa tidak 

memiliki motivasi untuk melakukan pembelajaran maka tidak akan timbul suatu 

pembelajaran yang diharapkan sesuai tujuan yang hendak dicapai. 
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Dari uraian di atas, maka penulis merencanakan suatu penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan hasil belajar spike bola voli siswa yang dirumuskan ke 

dalam judul ”Meningkatkan Kemampuan Gerak Dasar Loncatan Spike Bola Voli 

Melalui Permainan Lompat Tali Pada Siswa Kelas IV SDN Cikurubuk Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang”. 

 

B. Perumusan Masalah Dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka secara 

umum permasalahan yang akan diteliti adalah ”Bagaimana meningkatkan 

kemampuan loncatan spike bola voli siswa di kelas IV SDN Cikurubuk melalui 

permainan lompat tali”. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diuraikan kembali permasalahan 

khusus yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana perencanaan proses pembelajaran gerak dasar spike bola voli 

melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang? 

b. Bagaimana kinerja guru dalam pembelajaran gerak dasar spike bola voli 

melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang? 

c. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar spike bola voli 

melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang? 
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d. Bagaimana peningkatan hasil belajar pada pembelajaran gerak dasar spike 

bola voli melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang? 

 

2. Pemecahan Masalah 

 

Berdasarkan dari perumusan masalah maka pemecahan masalah yang 

dilakukan untuk meningkatkan hasil loncatan spike bola voli melalui permainan 

lompat tali akan dipecahkan dengan proses penelitian tindakan kelas (class action 

research). Sebab penelitian pada hakikatnya dipandang sebagai upaya untuk 

menjawab permasalahan secara sistematis dengan metode tertentu melalui 

pengumpulan data empiris, mengolah dan menarik kesimpulan atas jawaban 

masalah tersebut.  

Penelitian tindakan kelas pada prinsipnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru sebagai pelaku pembelajaran. Bentuk penelitian tersebut dapat 

dilakukan sebagai penelitian tindakan kelas (PPPG,2005:16). Karena penelitian 

yang dilakukan maka harus melibatkan seorang guru penjas sebagai pelaksana 

pembelajaran dan seorang peneliti sebagai observer sehingga pelaksanaan dan 

hasil penelitian ini menjadi tidak biasa.  

Sedangkan konsep penelitian terdiri dari empat komponen (Kemmis dan 

Taggart dalam Wiriaatmadja, 2005:66) yaitu : 

1. Perencanaan atau planning  

2. Tindakan atau acting  

3. Pengamatan atau observation  

4. Refleksi atau reflecting   
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1. Perencanaan  

a. Membuat sekenario pembelajaran. 

b. Membuat evaluasi belajar untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa 

dalam melakukan loncatan spike bola voli 

c. Membuat lembar observasi maupun catatan lapangan untuk melihat kinerja 

guru, aktivitas siswa dan peningkatan hasil belajar selama proses 

pembelajaran spike bola voli. 

2. Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran gerak dasar spike bola voli melalui permainan 

lompat tali: 

a. Siklus 1 

- Menerapkan permainan lompat tali dengan ketinggian tali setinggi mata kaki 

siswa. 

- Praktik pertama dalam kegiatan ini guru mengenalkan dan menjelaskan 

tentang aturan permainan lompat tali yang benar. Guru memberikan contoh 

gerakan dalam melakukan lompatan kemudian diikuti oleh siswa. 

Aturan permainan: 

Sebelum permainan dimulai diadakan dulu tos atau undian untuk 

menentukan kelompok yang bermain dan mengayun tali. Selanjutnya kelompok 

yang menang bermain lompat tali dengan beberapa tahap, ketika kelompok yang 

melakukan lompatan terkena tali ketika diayun, maka kelompok tersebut 

bergantian mengayunkan tali dan kelompok yang tadinya mengayunkan tali, maka 

bergiliran bermain lompat tali. 
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Gambar 1.1 

             Permainan Lompat tali 

 

 

           XXX                  XXX 

           XXX                  XXX 

 

YY 

YY 

YY 

YY 

YY 

YY 

 

b. Siklus 2 

- Menerapkan permainan lompat tali dengan ketinggian tali setinggi lutut 

siswa. 

- Praktik kedua dalam kegiatan ini guru menjelaskan tentang aturan permainan 

lompat tali yang benar. Guru memberikan contoh gerakan dalam melakukan 

lompatan kemudian diikuti oleh siswa. 

c. Siklus 3 

- Menerapkan permainan lompat tali dengan ketinggian tali setinggi pinggang 

siswa. 

- Praktik ketiga dalam kegiatan ini guru menjelaskan tentang aturan permainan 

lompat tali yang benar. Guru memberikan contoh gerakan dalam melakukan 

tolakan, lompatan dan pendaratan kemudian diikuti oleh siswa. 

 

 

 

Keterangan :  

X = Kelompok mengayun tali 

Y = Kelompok yang main 
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3. Peningkatan loncatan spike bola voli dengan melalui permainan lompat tali 

Melalui penerapan permainan lompat tali dalam peningkatan loncatan 

spike bola voli, peneliti berkeyakinan bahwa masalah-masalah yang dihadapi 

siswa dalam pembelajaran dapat teratasi, karena dalam pembelajaran spike bola 

voli di kemas dalam bentuk permainan sehingga siswa lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

4. Kinerja Guru 

a) Perencanaan 

Guru dapat menyusun rencana pembelajaran pendidikan jasmani dalam 

meningkatkan hasil loncatan spike bola voli melalui permainan lompat tali sesuai 

indikator dengan interpretasi Baik Sekali atau 100% muncul indikator dalam 

perencanaan. 

b) Pelaksanaan 

Guru dapat melaksanakan kinerjanya pada saat pembelajaran pendidikan 

jasmani dalam meningkatkan proses pembelajaran spike bola voli dengan 

menggunakan permainan lompat tali sesuai indikator sehingga mendapatkan 

interpretasi nilai Baik Sekali atau mendapatkan persentase ≥ 81-100%.  

c) Evaluasi  

Guru dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani 

dalam meningkatkan proses pembelajaran gerak dasar spike bola voli dengan 

menggunakan permainan lompat tali sesuai indikator dengan baik. 
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5. Aktivitas Siswa 

Untuk aktivitas siswa, ≥ 80 % siswa mendapatkan interpretasi Baik Sekali 

dalam menjalankan aktivitasnya pada saat pembelajaran pendidikan jasmani 

dengan menggunakan permainan lompat tali. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian tindakan kelas ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui perencanaan proses pembelajaran gerak dasar spike bola 

voli melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang. 

2. Untuk mengetahui kinerja guru dalam pembelajaran gerak dasar spike bola 

voli melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang. 

3. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar spike bola 

voli melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang 

4. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada pembelajaran gerak dasar 

spike bola voli melalui permainan lompat tali di kelas IV SDN Cikurubuk 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. 
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D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang pendidikan: 

1. Bagi siswa 

Meningkatkan hasil belajar spike bola voli dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru 

a. Memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran spike bola voli dengan menerapkan permainan 

lompat tali. 

b. Meningkatkan profesionalisme guru dalam meningkatkan pembelajaran 

siswa, khususnya dalam membelajarkan spike bola voli. 

3. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk mengetahui manfaat 

dari pembelajaran gerak dasar spike bola voli melalui permainan lompat tali. 

4. Bagi Sekolah  

Diharapkan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan permainan 

lompat tali untuk meningkatkan hasil loncatan spike bola voli siswa kelas IV SDN 

Cikurubuk dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SDN Cikurubuk. 
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E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari multi penafsiran terhadap pokok permasalahan yang 

diteliti ini, berikut ini akan dijelaskan secara operasional beberapa istilah yang 

perlu diketahui kejelasannya. 

1. Permainan Lompat tali 

Permainan lompat tali merupakan permainan dengan melakukan lompatan 

memakai tali yang diayun. (Sukintaka, 1992:58) 

2. Permainan bola voli 

Permainan bola voli adalah permaianan dari cabang olahraga yang bertujuan 

memukul bola atau mengembalikan bola ke lapangan lawan agar jatuh di 

daerahnya, dengan melewati di atas net dan menjaga agar bola tidak jatuh di 

daerah lapangan sendiri (Sarumpaet, 1992:78) 

3. Spike  

Spike adalah suatu pukulan yang kuat dimana tangan kontak dengan bola 

secara penuh pada bagian atas, sehingga jalannya bola terjal dengan 

kecepatan yang tinggi, apabila pukulan bola lebih tinggi berada diatas net , 

maka bola dapat dipukul tajam ke bawah”. (Mariyanto, 2006:128 ) 

 


