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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

diajarkan di Sekolah Dasar. Pendidikan jasmani berperan penting dalam 

pembinaan dan pengembangan baik individu maupun kelompok dalam menunjang 

pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani. Dunia anak adalah 

bermain, maka bermain merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan sebagian besar 

waktunya hanya untuk bermain dan bermain. Dengan demikian bagi anak, gerak 

adalah kehidupan dan apabila gerak berhenti maka kehidupannyapun berakhir. 

Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan jasmani di Sekolah Dasar, yang 

dijelaskan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004 : 6) sebagai berikut : 

(1) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 
kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

(2) Mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan berbagai macam 
permainan dan olahraga. 

(3) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 
mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 
sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. 

 
Guna mewujudkan tujuan pendidikan jasmani tersebut, salah satu upaya 

yang hendaknya dilakukan adalah dengan mengembangkan kemampuan gerak 

dan dengan olahraga permainan. Salah satunya melalui cabang permainan 

bolavoli. Untuk mengembangkan permainan bolavoli menuju prestasi yang 

optimal diperlukan usaha-usaha pembinanan dan pelatihan keterampilan dasar 
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bermain bolavoli. M Yunus S. (1992: 68) menjelaskan bahwa, “Teknik dasar 

dalam permainan bolavoli yang harus dikuasai oleh setiap pemain adalah servis, 

pasing,umpan (set up), smash (spike), bendungan (blok).” 

Penguasaan teknik dasar bolavoli merupakan faktor yang utama yang 

harus diajarkan kepada siswa agar mampu bermain bolavoli dengan baik. Dalam 

hal ini M. Furqon H. (1995 : 115) menyatakan bahwa, “Dalam tahap awal proses 

belajar, siswa tidak harus dibebani secara mental dan fisik.  Oleh karena itu 

belajar teknik tetap diberikan pada bagian pertama atau permulaan sesi latihan”. 

Teknik dasar bolavoli yang harus dikuasai adalah  (1) servis, (2) pasing bawah, (3) 

pasing atas, (4) umpan, (5) semes dan (6) bendungan (block). 

Pencapaian prestasi bolavoli diperlukan pembinaan secara berkelanjutan 

yang dilakukan sejak usia dini dengan sasaran mulai dari siswa SD. Dengan 

pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan akan menumbuhkan dan 

meningkatkan minat masyarakat terhadap bolavoli serta dapat melahirkan pemain-

pemain bolavoli yang berkualitas di masa mendatang. Tentu saja untuk siswa SD 

diperlukan modifikasi-modifikasi baik dalam peralatan, lapangan, maupun 

peraturan permainannya, sesuai dengan tingkatan usia siswa. 

Bagi siswa di sekolah hal yang sangat penting adalah penguasaan 

terhadap keterampilan teknik dasar bermain. Keterampilan teknik dasar bermain 

merupakan unsur utama yang harus diajarkan pada anak-anak di sekolah. Jenis-

jenis teknik yang harus dikuasai antara lain adalah teknik servis, passing, Block, 

dan smash. Penguasaan teknik dasar permainan  bolavoli sangat diutamakan 

dalam rangka pencapaian prestasi yang optimal. Dengan demikian agar siwa dapat 

bermain dengan baik, maka mereka dituntut untuk dapat melakukan unsur gerak 

dari teknik dasar permainan bolavoli yang benar. Untuk meningkatkan  prestasi 

dalam permainan bolavoli, penguasaan teknik dasar harus didahulukan dalam 

proses latihan. Teknik dasar yang  ada dalam pemainan bolavoli harus dilatihkan 

secara sistematis, berulang-ulang dan kontinyu guna mencapai tujuan hasil belajar 

yang optimal. 

Penguasaan terhadap teknik dasar bermain bolavoli merupakan unsur 

pokok dalam pembelajaran bolavoli. Tolok ukur keberhasilan dalam pengajaran 
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bolavoli adalah penguasaan keterampilan teknik dasar bermain bolavoli yang 

dimiliki oleh para siswa. Siswa di SD pada umumnya belum memiliki 

keterampilan yang baik, sehingga unsur teknik ini harus mendapat prioritas dalam 

pembinaan. Demikian juga upaya pembinaan prestasi bolavoli pada siswa di SD 

Cemara Dua Surakarta, pada tahap pertama perlu dilatihkan kemampuan teknik. 

Pada umumnya penguasaan keterampilan teknik yang dimiliki siswa SD 

Cemara Dua Surakarta belum baik. Hal ini terlihat pada saat melakukan 

pertandingan, jalannya pertandingan yang dilakukan nampak kurang menarik, 

karena teknik-teknik yang dilakukan masih kurang dikuasai. 

Penguasaan teknik yang nampaknya masih kurang dikuasai oleh para 

siswa SD Cemara Dua Surakarta adalah teknik servis. Hal ini telihat dimana siswa 

SD Cemara Dua Surakarta tersebut dalam melakukan servis kurang akurat dan 

keras bahkan sering terjadi kesalahan yang menguntungkan tim lawan dan 

merugikan tim sendiri, sehingga prestasi yang dicapai kurang optimal. Untuk 

meningkatkan dalam pencapaian prestasi bolavoli, penguasaan terhadap 

keterampilan servis para siswa SD Cemara Dua Surakarta tersebut harus 

ditingkatkan. Teknik servis yang pelu diajarkan pada tahap awal, khususnya untuk 

siswa SD yaitu teknik servis bawah. 

Pada umumnya masalah yang sering dihadapi oleh pemain pemula 

seperti siswa SD adalah masalah peralatan. “Peralatan merupakan kondisi 

eksternal memberikan pangaruh yang dominant terhadap proses belajar dan 

penampilan gerak” (Rusli Lutan, 1988:322). Peralatan yang dibutuhkan dalam 

permainan bolavoli adalah bola dan jaring (net). Bagi siswa SD, ukuran lapangan, 

net, dan bola yang standar, cukup berat. Dalam proses belajar siswa memiliki 

perasaan takut mengalami cedera atau sakit. Keadaan ini dapat menjadi 

penghambat dalam proses pembelajaran teknik. Pembelajaran bolavoli di SD 

memerlukan modifikasi baik dalam peralatan berupa tinggi net diturunkan, bola 

yang lebih ringan maupun lapangan yang diperkecil maupun metode 

pembelajarannya. 

Pendekatan bermain dan latihan dengan teknik pengembangan 

permainan atau bermain diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 
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kemampuan teknik servis bolavoli. Ada beberapa pendekatan bermain dan latihan 

yang sudah sering digunakan untuk memperbaiki teknik dasar servis bolavoli.akan 

tetapi belum diketahui mana yang lebih baik antara pendekatan bermain dan 

latihan servis bolavoli. 

Banyak kendala yang dihadapi oleh guru pendidikan jasmani SD Cemara 

Dua Surakarta dalam usaha meningkatkan hasil pembelajaran, misalnya prasarana 

dan sarana, fasilitas yang terbatas serta metode pembelajaran yang tidak sesuai. 

Karena keterbasan tersebut menyebabkan hasil pembelajaran siswa SD Cemara 

Dua, khususnya pada cabang olahraga permainan bolavoli belum dapat dicapai 

secara optimal. 

Untuk mengetahui secara pasti apakah penerapan metode belajar sesuai 

dan efektif guna meningkatkan hasil pembelajaran servis bawah bolavoli pada 

siswa kelas IV SD Cemara Dua Surakarta, perlu dikaji lebih mendalam dengan 

cara membandingkan antara metode  pembelajaran tersebut. Maka perlu diadakan 

penelitian “Perbedaan pengaruh pendekatan bermain dan Latihan terhadap hasil 

belajar servis bawah pada siswa putra kelas IV SD Cemara Dua Surakarta Tahun 

Ajaran 2005/2006”. 

 

B. Identifikasi  Masalah 

 
 Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Hasil belajar  servis bolavoli siswa Kelas IV SD Cemara Dua Surakarta belum 

dapat dicapai secara optimal. 

2. Pendekatan bermain yang diduga dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar  servis bawah bolavoli. 

3. Latihan servis bawah yang sesuai dengan teknik yang benar dapat 

meningkatkan hasil belajar servis bawah 

4. Belum diketahui secara pasti  pengaruh pendekatan bermain dan latihan dalam 

meningkatkan hasil belajar  servis bawah bolavoli. 
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C. Pembatasan Masalah 

 
 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan bermain servis bawah bolavoli. 

2. Latihan servis bawah bolavoli. 

3. Hasil belajar servis bawah bolavoli pada siswa putra  kelas IV SD Cemara 

Dua Surakarta tahun 2005/2006. 

D. Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat  dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pengaruh pendekatan bermain dan latihan servis bawah 

terhadap kemampuan servis bawah pada siswa putra kelas IV SD Cemara Dua 

Surakarta tahun 2005/2006? 

2. Pendekatan mana yang lebih baik  antara  pendekatan bermain dan pendekatan  

latihan  terhadap kemampuan servis bawah pada siswa putra kelas IV SD 

Cemara Dua Surakarta tahun 2005/2006? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pendekatan bermain dan latihan servis 

bawah terhadap hasil belajar  servis bawah pada siswa putra kelas IV SD 

Cemara Dua Surakarta tahun 2005/2006. 

2. Untuk mengetahui pendekatan pembelajaran yang lebih baik dalam 

meningkatkan kemampuan servis bawah bolavoli pada siswa putra kelas IV 

SD Cemara Dua Surakarta tahun 2005/2006. 

 

F.  Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat,  

1. Bagi guru pendidikan jasmani SD Cemara Dua sebagai pedoman dalam 

memilih serta menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dalam 

membina siswa guna meningkatkan kemampuan servis bawah bolavoli. 

2. Bagi siswa dapat menambah pengetahuan dan motivasi belajar bolavoli. 

 
 
 

BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1.  Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di lapangan olahraga SD Cemara Dua 

Surakarta. 

2.  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai 2 Desember  2005  sampai 17 

Januari  2006  dengan frekuesi latihan seminggu tiga kali . 

 

B.  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Menurut Sugiyanto (1993 : 22) bahwa, 

Eksperimen dilakukan untuk menimbulkan gejala – gejala tertentu melalui 
perlakuan – perlakuan tertentu oleh peneliti terhadap sampel percobaan.  
Peneliti memanipulasi dan mengontrol variabel – variabel yang berhubungan 
dengan gejala – gejala yang diteliti. 

 
Adapun rancangan penelitian yang digunakan adalah :”Pretest – Posttest Design”. 

Gambaran rancangan penelitian sebagai berikut : 

 
KE 1  Treatment A  Posttest 
 

           S       Pretest  
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KE 2  Treatment B  Posttest 
 
 
Keterangan : 

S   = Subyek 

Pretest      = Tes awal 

K1     = Kelompok eksperimen 1 

K2     = Kelompok eksperimen 2 

Treatment A =  Metode Pendekatan bermain  

Treatment B    =  Metode Latihan 

Post-test  =  Tes akhir 

 Untuk menyeimbangkan kelompok dilakukan secara ordinal pairing 

berdasarkan hasil tes awal servis bawah. Prosedur pemasangan adalah : 

 

              K1              K2 

    1    2 

    4    3 

    5    6 

    8    7 

    9    dst. 

 Random dilakukan untuk menentukan ragam metode pembelajaran pada 

kedua kelompok. 

 

C.  Subjek Penelitian 
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Subjek dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas IV SD Cemara Dua 

Surakarta  yang berjumlah 30 orang. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

1.  Jenis Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (independent) dan satu 

variabel terikat (dependent), yaitu : 

a. Variabel bebas  (independent) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel 

lain, variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1). Metode pendekatan bermain servis bawah. 

2). Metode latihan servis bawah. 

b. Variabel terikat (dependent) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar servis bawah 

bolavoli. 

 

2.  Definisi Operasional Variabel 

 Adapun definisi dari masing-masing variabel penelitian dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Metode pendekatan bermain adalah bentuk pembelajaran servis bawah 

dengan pendekatan bermain. 

b. Metode latihan adalah metode latihan servis bawah. 

c. Hasil belajar servis bawah bolavoli. 

  

E.  Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data dengan memodifikasi tes kemampuan servis 

bawah dari AAHPER (American Association Health Physical Education 

Recreation) yang dikutip oleh M. Yunus.  

 

F.  Teknik Analisis Data 

   

  Data yang diperoleh  diolah dengan  t-test. Sebelum menguji dengan 

rumus t-test, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data dengan 

melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1.  Uji Prasyarat Analisis Data 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode Lilliefors 

(Sudjana, 1996 : 466). Adapun prosedur pengujian normalitas tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1). Pengamatan X1, X2,……., Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2,……, Zn 

dengan menggunakan rumus : 

S

XX
Z i

i

−
=  

Keterangan : 

X1 = Nilai tiap kasus 

X = Rata-rata 

S   = Simpangan baku. 

2). Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(Zi) = P(Z ≤ Zi). 

3). Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2,……., Zn yang lebih kecil atau sama 

dengan Zi.  Jika proporsi dinyatakan oleh S (Zi), maka : 
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S (Zi)  =  
n

ZyangZZZbanyaknya in ≤,,, 21 KK
 

4). Hitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian ditentukan harga mutlaknya. 

5).  Ambil harga yang paling besar diantara harga – harga mutlak selisih tersebut. Sebuah harga terbesar ini merupakan L. 
hitung. 

 

b. Uji Homogenitas 

  Untuk menghitung uji homogenitas data digunakan rumus dari Sudjana 

(1996 : 249) sebagai berikut : 

 

F   =  
terkecilS

terbesarS
2

2

   

 

Keterangan : 

S2 = Standart deviasi terbesar dikuadratkan 

S2 = Standart deviasi terkecil dikuadratkan 

F        = Hasil dari standart deviasi terbesar dikuadratkan dibagi standart deviasi 

terkecil. 

 

2.  Analisis Uji Perbedaan 

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai perbedaan tersebut adalah 

rumus t-tes dari Sutrisno Hadi (1989 : 278)  sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

T = Nilai perbedaan 

Md = Mean beda dari tiap pasangan 

∑d2 = Jumlah deviasi kuadarat tiap sampel dari mean perbedaan 

N = Jumlah pasangan 

 

)1(

2

−

=
∑

NN

d

M
t d
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 Untuk mencari mean deviasi digunakan rumus sebagai berikut : 

N

D
M d

Σ
=  

Keterangan : 

D = Perbedaan masing-masing subyek 

N = Jumlah pasangan 

 Mengkonsultasikan hasil t-test dengan t-tabel dengan taraf signifikansi 5% 

dan db = N – 1. jika thitung < ttabel = 5%, maka Hi ditolak. Artinya tidak ada 

perbedaan pengaruh pendekatan bermain dan latihan terhadap hasil belajar  servis 

bawah pada siswa kelas IV SD Cemara Dua Surakarta tahun 2005/2006. 

 Jika thitung > ttabel = 5%, maka Hi diterima. Artinya ada perbedaan pengaruh 

pendekatan bermain dan latihan terhadap hasil belajar  servis bawah pada siswa 

kelas IV SD Cemara Dua Surakarta tahun 2005/2006. 
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