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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan jasmani adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan. 

Pendidikan jasmani mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan 

seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertubuhan fisik 

siswa, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional dan social.

Pendidikan jasmani menggunakan aktifitas gerak jasmani (fisik) sebagai 

sarana pendidikan. Tidak ada pendidikanjasmani tanpa bergerak, karena gerak 

merupakan aktifitas fisik yang merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar 

mengenal dunia dan dunianya sendiri. Aktifitas fisik yang dimaksud adalah aktifitas 

otot-otot besar, dan bukan aktifitas otot-otot halus saja. Gerak tidak dapat dipisahkan 

dengan siswa, karena dengan gerak siswa memenuhi kebutuhan akan bergerak. 

Pemenuhan kebutuhan ini sangat penting, karena gerak adalah satu-

satunyarangsangan bagi perkembangan fisik siswa.

Pendidikan berupaya membentuk anak menjadi manusia yang berkualitas 

demikian juga pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian terpadu 

dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menuju kepada keserasian dan 

keselarasan antara segi jasmaniah, mental, emosional, dan social, melalui aktifitas 

jasmani yang terpilih dengan maksuduntuk merealisasikan hasil-hasil pendidikan 

tersebut. Pedidikan jasmani merupakan pendidikan dengan medianya adalah aktifitas 

jasmani, dan kebiasan hidup sehari-hari yang mempunyai peranan penting dalam 

pembinaan dan pengembangan individu maupun kelompok dan dampaknya
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menyangkut pribadi anak didik secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam sasaran 

yang dikemukakan yaitu menuju keserasian antara perkembangan jasmani, mental  

dan sosialnya.

Pendidikan jasmani menitikberatkan proses pendidikan kepada aktifitas 

jasmani yang memanfaatkan mekanisme gerakan motorik. Gerak tersebut digunakan 

sebagai alat untuk  mencapai keserasian perkembangan jasmani, mental dan rohani, 

emosional dan social. Aspek jasmani atau fisik masih sangat dominan dan 

merupakan hal yang terpenting yang diperhatikan dalam lapangan atau pada proses 

belajar mengajar di sekolah. Guru pendidikan jasmani biasanya dalam setiap 

kegiatan pembelajaran selalu mengakhiri pelajaran dengan evaluasi terhadap 

keberhasilan anak didik dalam menyerap apa-apa yang telah dipelajari. Hal inilah 

yang dapat menyebabkan kekeliruan salah satu unsur dalam penilaian, misalnya 

yang dinilai adalah hasil prestasi siswa bukan proses bagaimana siswa dapat 

melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran.

        Ateng (2003:52) mengemukakan bahwa tujuan pendiikan jasmani antara lain : 

(a) merangsang pertumbuhan dan perkembangan organic, (b) ketrampilan 

neomuskuler motorik, (c) perkembangan intelektual, (d) perkembangan emosional. 

Tujuan pendidikan jasmani yang ingin dicapai bernaung dibawah payung ranah-

ranah sebagai berikut : ranah kognitif yang mencakup perkembangan intelektual, 

kegiatan kognitifdapat mencakup mulai dari ingatan tentang informasi yang 

sederhana sampai pada penafsiran yang tersusun secara canggih dan kesimpulan 

tentang informasi yang diterima. Ranah afektif yang mencakup perkembangan 

social-personal-emosional, keterampilan afektif dapat mencakup mulai dari emosi 

yang sederhana sampai interaksi social yang canggih. Ranah psikomotor, yang 
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mencakup perkembangan neuromuscular atau syaraf otot, ketrampilan psikomotor 

mencakup mulai dari kegiatan reflek yang tidak disengaja sampai penampilan 

ketrampilan olahraga yang dipadu dengan baik.

Misi pendidikan jasmani di SMP bukanlah hanya semata-mata pada 

penekanan kesegaran fisik dan menekankan hasil (product) melainkan juga 

menekankan pada proses, artinya tingkat kualitas gerak yang benar penting bagi 

siswa serta perubahan hasil pendidikan jasmani adalah perubahan kualitas gerak. 

Perubahan ini seacara tidak langsung berpengaruh pada aspek lain seperti pada 

aspek kognitif, afektif maupun aspek social, juga memberikan pengalaman baru

kepada siswa, disamping pengembangan ketrampilan motoriknya. Sikap dan 

perilaku sehat pada siswa dapat meningkatkan partisipasi secara aktif dalam segala 

bentuk aktifitas termasuk aktifitas olahraga seperti atlet senam, permainan, dan 

sebagainya.

Olahraga permainan dapat menumbuhkan kreatifitas dan imajinasi siswa 

selama siswa berada di luar kelas sebagai penyegaran pikiran. Jenis olahraga 

permainan yang paling digemari pada umumnya adalah bolavolidan sepakbola, 

karena selain peralatan mudah diperoleh juga merupakan permainan yang sudah 

banyak terdapat di seluruh pelosok tanah air.

Aktifitas jasmani yang diberikan dalam pendidikan jasmani adalah berupa 

aktifitas fisik bermain dan olahraga. Bolavoli merupakan salah satu cabang olahraga 

permainan yang banyak digemari oleh siswa khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Perkebangan prestasi bolavoli di Indonesia sangat diharapkan, sehingga

menjadi kebanggaan bagi bangsa dan Negara. Langkah-angkah yang perlu dilakukan 

untuk mencapai hal tersebut diantaranya yaitu peningkatan pengadaan sarana dan 
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prasarana, pemasalan, pemanduan bakat, peningkatan kualitas pembinaan dan 

pelatihan. Upaya utuk itu perlu dimulai dengan melakukan pembinaan secara 

berkelanjutan yang dimulai sejak usia dini. Pemain berbakat yang masih umur muda 

dapat ditemukan di sekolah-sekolah. Kemampuan teknik dasar sangat penting dalam 

permainan bolavoli karena sangat menunjangdalam keberhasilan permainan.

Permainan bolavoli untuk siswa SMP diperlukan modifikasi-modifikasi yang 

baik dalam hal peralatan, lapangan maupun aturan permainannya, sesuai dengan 

tingkatan usia siswa. Permainan bolavoli di SMP saat ini dilakukan dengan 

pendekatan dengan permainan bolavoli hal ini sesuai dengan perkembangandan 

karakteristik siswa SMP. Bolavoli adalah sejenis bolavoli yang dimainkan di 

lapangan kecil dengan dua sampai empat pemain setiap regunya dengan peraturan 

yang disederhanakan.

Karakteristik dari permainan bolavoli terlihat dari unsur-unsur gerak yang 

terdapat di dalamnya. Unsur gerak permainan bolavoli sangat jelas kelihatan ketika 

seseorang melakukan teknik dasar dalam permainan bolavoli. teknik-teknik dasar 

permainan bolavoli meliputi: (1) servis; (2) pass bawah; (3) pass atas; (4) smas; (5) 

blok; (6) pertahanan (Beutelstahl, 1986:9). Dari .keenam teknik dasar tersebut, 

teknik Servis yang terdiri dari Servis atas dan Servis bawah merupakan keterampilan 

paling dasar dalam permainan bolavoli, karena hampir 90 persen aktivitas 

oipermainan dilakukan dengan Servis. 

Agar metode pembelajaran yang akan diterapkan dapat dirancang dengan 

baik, terlebih dahulu perlu ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan 

teknik dasar servis dalam permainan bolavoli. Untuk dapat melakukan servis atas 
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dan bawah bolavoli dengan baik diperlukan unsur-unsur kondisi fisik seperti: 

kekuatan, kecepatan, kelenturan, keseimbangan, ketepatan, daya tahan, kelincahan, 

kordinasi dan daya ledak otot yang baik.

Sehubungan dengan pemilihan dan penerapan    metode dalam 

pembelajaran servis atas dan bawah bolavoli untuk siswa SMP, agar metode yang 

diterapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam penguasaan 

keterampilan servis atas dan bawah, maka pada penelitian ini akan dicobakan dua 

macam metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran keterampilan servis atas 

dan bawah yakni metode taktis dan drill.

Metode taktis adalah suatu metode yang dipergunakan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani yang mengkombinasikan proses pembelajaran keterampilan 

teknik servis (Amung Ma'mun, Toto Subroto, 2001:3). Tujuan mengajar dengan 

pendekatan taktis bagi siswa adalah (1) penguasaan kemampuan melakukan latihan 

berulang-ulang melalui keterkaitan antara taktik dengan teknik. (2) memberikan 

kesenangan melalui aneka ragam aktivitas, (3) memecahkan masalah dan membuat 

keputusan cepat dan tepat dalam latihan. Dari hal tersebut, maka model 

pembelajaran taktis memungkinkan siswa untuk menyadari keterkaitan antara 

elemen teknik dan peningkatan performa latihan yang dilakukan. 

Metode drill menurut Syaiful Sagala , merupakan suatu cara mengajar yang 

baik untuk menanamkan kebiasaan tertentu, sarana untuk memperoleh suatu 

ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan. Dari batasan tersebut, maka 

metode drill merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran dari sekian banyak 

bentuk metode pembelajaran yang ada, yang akan membantu seorang guru untuk 

menjalankan proses pembelajaran pendidikan jasmani umumnya dan proses 
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pembelajaran keterampilan servis atas dan bawah bola voli khususnya. Metode ini 

sering dipergunakan oleh guru-guru pendidikan jasmani dalam pembelajaran teknik 

servis atas dan bawah bolavoli, karena di samping dalam pelaksanaannya juga 

memberikan manfaat yang sangat besar bagi siswa dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan garak cabang olahraga.

Hal yang tidak kalah pentingnya yang juga mempehgaruhi keberhasilan 

dalam belajar gerak atau keterampilan cabang olahraga pada umumnya, serta 

keterampilan servis atas dan bawah permainan bolavoli khususnya adalah factor 

siswa. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk mempelajari 

gerakan keterampilan. Perbedaan kemampuan terutama terjadi karena kualitas fisik 

yang berbeda (Sugiyanto, dkk, 1998:353). Senada dengan hal tersebut Rusli Lutan

(1988:322) mengatakan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar 

gerak adalah: (1) kondisi internal; dan (2) kondisi ekstemal. Kondisi internal 

mencakup faktor-faktor yang terdapat pada individu (siswa), atau atribut lain yang 

membedakan seseorang dengan yang lainnya, Salah satu faktor dari kondisi internal 

adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik berhubungan dengan kemampuan gerak 

(motor ability) yang mempengaruhi penampilan seseorang baik dalam belajar 

gerakan-gerakan keterampilan maupun dalam hal pertandingan. Dengan demikian 

dapat dikatakan motor ability yang baik adalah suatu persyaratan dalam usaha 

mencapai prestasi maksimal bagi seorang dalam belajar gerakan-gerakan 

keterampilan permainan bolavoli. Singer (1975:36), mengatakan sebagian besar kita 

sangat percaya bahwa ada beberapa faktor yang memberikan sumbangan untuk 

dapat menghasilkan penampilan keterampilan gerak yang tinggi adalah (1) proses 

pembelajaran, (2) siswa, dan (3) situasi belajar. Lebih lanjut dikatakan, bahwa dua di 
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antara ketiga faktor tersebut di atas yakni faktor siswa dan proses pembelajaran 

memberikan sumbangan yang sangat besar  terhadap  penampilan keterampilan 

gerak seseorang. Dalam uraiannya tentang faktor siswa (individu) yang berpengaruh 

dalam penampilan keterampilan gerak seseorang, salah satunya disebutkan faktor 

motor ability. Perbedaan motor ability dalam hal penelitian ini perbedaan 

kemampuan gerak dasar yang ada pada siswa harus menjadi pertimbangan sebagai 

suatu faktor yang menentukan dalam belajar keterampilan gerakan-gerakan olahraga 

umumnya dan dalam mempelajari keterampilan servis atas dan bawah bolavoli 

khususnya. Perbedaan siswa dalam hal kemampuan gerak dasar akan menjadi 

pertimbangan yang sangat penting ketika guru memilih dan menentukan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakter dari masing-masing siswa. Dengan 

perbedaan ini, maka pada dasamya setiap siswa memerlukan perlakuan yang 

berbeda dalam proses belajarnya agar masing-masing bisa mencapai hasil yang 

optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan pengaruh metode pembelajaran taktis dan drill terhadap 

keterampilan servis atas dan bawah bolavoli?

2. Apakah ada perbedaan keterampilan servis atas dan bawah bolavoli antara 

kemampuan gerak dasar tinggi dan rendah?

3. Apakah ada interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan gerak dasar 

terhadap keterampilan servis atas dan bawah bolavoli?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh metode pembelajaran taktis dan drill 

terhadap keterampilan servis atas dan bawah bolavoli.

2. Untuk mengetahui perbedaan keterampilan servis atas dan bawah bolavoli antara 

tingkat kemampuan gerak deasar tinggi dan rendah.

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan gerak 

dasar terhadap keterampilan servis atas dan bawah bolavoli.

D. Manfaat Penelitian

Setelah selesainya penelitian, hasil yang diperoleh diharapkan dapat:

1. Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap para pengajar, pembina, dan 

pelatih bolavoli tentang pentingnya memilih dan. menggunakan metode mengajar 

yang tepat dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan servis 

atas dan bawah bolavoli.

2. Memberikan sumbangan  pengetahuan keterampilan sebagai bahan pertimbangan 

kepada para pengajar, pembina dan pelatih   bolavoli tentang pentingnya 

memperhatikan faktor kemampuan gerak dasar untuk peningkatan keterampilan 

servis atas dan bawah bolavoli.

3. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pengajar, 

pembina dan pelatih bolavoli,  dalam merancang metode 

pembelajaran dengan menggunakan metode taktis dan drill 

yang tepat untuk pembelajaran keterampilan servis atas dan 

bawah bolavoli . 
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BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Keterampilan Bolavoli

Istilah keterampilan memiliki berbagai pengertian, namun yang lazim 

digunakan adalah (1) keterampilan dipandang sebagai perbuatan atau tugas, 

keterampilan itu akan terdiri dari sejumlah respons motorik, (2) keterampilan 

dipandang sebagai indikator dari tingkat kemahiran, maka keterampilan diartikan 

sebagai kompensasi yang diperagakan oleh seseorang dalam menjalankan suatu 

tugas dengan pencapaian suatu tujuan.

Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan satu atau beberapa 

teknik secara tepat, baik dari segi waktu maupun situasi (Rusli Lutan, 1988:96). 

Keterampilan juga didefinisikan sebagai gerak otot atau gerakan tubuh untuk 

mensukseskan pelaksanaan aktivitas yang diinginkan (Singer, 1982:32). Richard A. 

Schmidt (1991:5), memberikan batasan keterampilan sebagai kemampuan individu 

untuk mencapai tujuan dalam jangka 'waktu yang minimum. Dikemukakan bahwa 

ada tiga unsur penting untuk keterampilan, yaitu; (1) memahami ciri-ciri lingkungan

yang relevan, (2) memutuskan apa, dimana dan kapan dilakukan, (3) menghasilkan 

kegiatan otot yang terorganisir untuk membangkitkan gerakan.

Dari pendapat di atas, yang dimaksud keterampilan adalah kemampuan 

individu dalam menggunakan gerakan otot atau gerakan tubuh untuk mensukseskan 

pelaksanaan beberapa teknik secara tepat guna untuk mencapai tujuan dalam jangka 
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waktu singkat. Dalam hal ini adalah pelaksanaan teknik- teknik keterampilan yang 

diperlukan dalam bermain bolavoli.

Bolavoli adalah olahraga beregu yang dimainkan oleh 2 (dua) regu yang 

dipisahkan oleh net dengan ketinggian 2,43 meter untuk putera dan 2,24 meter untuk 

puteri, yang masing-masing regu terdiri dari 6 (enam) orang pemain di lapangan 

permainan yang berukuran 18 m x 9 m (Suhamo, 1985:1). Permainan bolavoli 

adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-

masing grup memiliki enam orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola 

voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki dua orang pemain.

 Seiring dengan perkembangan global dewasa ini, munculnya beberapa jenis 

permainan bolavoli yang meliputi: 1). Voli Gedung/'Indoor, 2). Voli Sistem 9 Orang 

(sistem Timur Jauh), 3). Voli Pantai Beach Volley, 4). Voli Mini, dan Voli 

Lunak/So// Volley (PBVSI, 1995:39). Diantara kelima jenis bolavoli di-atas, 

bolavoli indoor merupakan jenis bolavoli yang paling tua keberadaannya dan paling 

memasyarakat sampai saat ini. Dilihat dari penggunanya di Indonesia, bolavoli jenis 

ini sangat populer dan memasyarakat seperti halnya sepakbola.

Permainan bolavoli bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh 

karyawan, mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, ibu-ibu dharma wanita, dan masih 

banyak lagi kelompok masyarakat yang lainnya. Permainan bolavoli yang dilakukan 

oleh berbagai kelompok di atas tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, yakni 

ada yang bersifat rekreatif dalam arti untuk mencari kesenangan dan 

kebugaranjasmani semata, namun adajuga yang bertujuan untuk  mencapai prestasi 

yang optimal.
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Faktor teknik dalam keterampilan bolavoli merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan, karena dengan memiliki teknik yang baik dan benar akan 

berdampak pada produktivitas dan efektivitas baik penyerangan maupun pertahanan 

dalam bermain. Adapun teknik-teknik dasar dalam permainan bolavoli, adalah; 1) 

service, 2) pass bawah, 3) pass atas, 4) smash, 5) bendungan, 6) pertahanan 

(Beutelstah, 1986:9). Masing-masing teknik tersebut memiliki kekhususan dan 

kegunaannya tersendiri sesuai dengan keperluan untuk mencapai hasil yang optimal.

Servis merupakan teknik dasar yang paling penting dalam bolavoli (PBVSI, 

1995:67). Dengan menguasai servis berarti permainan bisa dikatakan berjalan, sebab 

servis merupakan dimulainya suatu permainan didalam bola voli. Dalam menerima 

bola, sebagai penerima harus mengambil sudut yang tepat, memutuskan kemana 

harus mengarahkan  bola.  Oleh sebab itu dalam belajar keterampilan bolavoli, yang 

pertama kali harus dikuasai oleh pemula adalah teknik servis.

1. Servis

Servis adalah pukulan bola yang dilakukan dari belakang garis akhir lapangan 

permainan melampaui net ke daerah lawan. Pukulan servis dilakukan pada 

permulaan dan setelah terjadinya setiap kesalahan. Karena pukulan servis berperan 

besar untuk memperoleh poin, maka pukulan servis harus :

Meyakinkan, terarah,keras sehingga menyulitkan lawan

Ada beberapa jenis servis dalam permainan bolavoli, diantaranya servis tangan 

bawah ( underhand service), service tangan samping (side hand service), servis atas 

kepala (overhead service), service mengambang (floating service), service topspin, 

dan service loncat (jump service). Kita akan membahas beberapa diantara service-
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service tersebut. Yang pasti prioritas dalam service akan mneyebrangkan bola dan 

melewati net setiap kali service.

a. Service Tangan bawah

Posisi awal untuk melakukan service tangan bawah adalah berdiri dengan 

posisi melangkah, dengan kaki depan yang berlawanan dengan tangan yang 

akan memukul bola. Tangan yang akan memukul bola haruslah lurus dan 

kencang. Sikut jangan sampai bengkok sampai bola terpukul

1) Persiapan

a) Kaki dalam posisi melangkah dengan santai’

b) Berat tubuh terbagi dengan seimbang

c) Bahu sejajar dengan net

d) Pegang bola setiggi pinggang atau lebih rendah

e) Pegang bola di depan tubuh

f) Pandangan ke arah bola

2) Pelaksanaan

a) Ayunkan lengan ke belakang

b) Pindah berat badan ke kaki belakang

c) Ayunkan lengan ke depan

d) Pindahkan berat badan ke kaki depan

e) Pukul bola pada posisi setinggi bintang

f) Konsentrasi pada bola
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                     Gambar 1 : Teknik Gerakan Servis Bawah

                       (Sumber, Mamun dan Subroto, 2001:58)

b. Servis Tangan Atas  mempunyai kelebihan yaitu bola bergerak dan jatuh 

dengan cepat, kelemahannya adalah bola melayang denganstabil, sulit 

dilakukan, dengan tingkat konsistensi lebih rendah. Adapun pelaksanaan 

service Atas adalah:

1) Persiapan

a) Berdiri di luar garis belakang, putar bahu sedikit ke arah garis 

samping/garis pinggir

b) Telapak tangan kiri memegang bola lurus ke depan setinggi bahu
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2) Pelaksanaan

a) Lemparkan bola ke atas belakang bahu

b) Lemparkan tanpa atau dengan sedikit spin

c) Ayunkan lengan ke belakang

d) Arahkan sikut ke atas dan dekat telinga

e) Pukul dengan  tumit telapak tangan yang terbuka

f) Pukul bola dengan tangan menjangkau penuh

g) Gulung pergelangan tangan dengan penuh tenaga

h) Pandangan ke arah bola sampai melakukan pukulan

3) Gerak lanjut

a) Langkahkan kaki belakang ke depan

b) Jatuhkan lengan dengan perlahan

c) Bergerak ke dalam lapangan

                  Gambar 2 ; Teknik Gerakan Servis Atas

                  (Sumber, Mamun dan Subroto, 2001:59)
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c .   Jumping service

Cara melakukan :

Berdiri di belakang garis menghadap ke arah net. Kedua lengan memegang 

bola, kemudian bola dilambungkan tinggi ( + 3 meter ) agak di depan badan. 

Setelah itu tekuk kedua lutut untuk awalan melakukan lompatanyang setinggi 

mungkin. Pukulan bola ketika berada di ketinggian seperti melakukan gerakan 

smash, lecutkan pergelangan tangan secepat-cepatnya, sehingga menghasilkan 

pukulan topspin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun ke daerah 

lapangan lawan.

2. Metode Pembelajaran Keterampilan Gerak

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan olahraga bolavoli dewasa ini, 

maka peran dari seorang guru, dalam membina dan mengembangkan mutu pebola 

voli yang ada sangat dominan. Dalam proses pembinaan yang dilakukan, seorang 

guru hendaknya selalu memperhatikan pemilihan dan penggunaan metode yang 

sesuai dengan kemampuan gerak dasar  siswa, sehingga antara karakter yang 

terdapat dalam cabang olahraga yang bersangkutan dan orang yang dibina (anak 

didik) pada akhimya mampu menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru, di samping hams menguasai teknik 

dasar yang ada dalam cabang olahraga yang akan dibinanya, juga harus memiliki 

kiat-kiat khusus yang mampu mengaplikasikan seluruh kemampuan (teknik- teknik) 

yang dimiliki, sehingga apa yang dimiliki guru mampu diserap oleh anak didik.

 Semakin tepat metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar, maka 

semakin efektifpula tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu seorang guru harus 
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mampu memilih metode mengajar yang tepat sehingga memberikan peluang 

terjadinya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Seperti dikatakan 

Nadisah (1992:96), bahwa metode dan strategi yang digunakan akan dirasa cocok, 

apabila mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses. Metode merupakan 

cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan (Suryobroto, 

1997:149). Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam menyajikan pelajaran 

kepada siswa untuk mencapai tujuan (Suparman, 1991:149).

 Dari uraian di atas, yang dimaksud metode adalah suatu cara yang spesifik 

untuk menyuguhkan tugas-tugas belajar secara sistematik untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mengatur factor 

ekstemal dalam suatu kegiatan belajar yang mendukung dan mendorong serta 

menjaga tercapainya tujuan pengajaran. Di dalam proses pembelajaran terdapat dua 

kegiatan yaitu kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru dan kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa. Konsep pembelajaran menurut Corey (1986) (dalam 

Sagala, 2003:61), adalah Suatu proses di mana lingkungan seseorang sengaja 

dikelola untuk memungkinkan dia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Dengan 

demikian yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah suatu cara penerapan 

materi dengan keadaan yang bervariasi secara terencana dan sistematis untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini tujuan yang diharapkan adalah agar siswa dapatmenguasai 

keterampilan teknik servis bolavoli, maka perlu dipilih metode yang sesuai dengan 

kemampuan gerak dasar siswa, sehingga metode tersebut benar-benar efektif dalam 
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merangsang minat anak untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan 

demikian potensi tersebut akan berkembang secara maksimal. 

Penerapan metode pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran 

keterampilan servis bolavoli di samping menimbulkan rasa senang dikalangan siswa, 

juga akan memberikan peluang bagi guru dalam memamfaatkan fasilitas yang 

tersedia secara maksimal sehingga tidak ada alasan bagi guru terhambatnya proses 

pembelajaran pendidikan jasmani umumnya dan permainan bolavoli khususnya 

karena faktor kurang memadainya fasilitas dan alat olahraga (lapangan, net dan 

bola) yang tersedia dalam suatu sekolah.

a. Metode Taktis

Metode taktis adalah suatu metode yang dipergunakan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani yang mengkombinasikan proses pembelajaran keterampilan 

teknik dengan keterampilan bermain (Griffin, dkk., 1997: 8). Tujuan mengajar 

dengan pendekatan taktis   bagi siswa adalah: (1) penguasaan kemampuan bermain 

melalui keterkaitan antara taktik dengan perkembangan permainan, (2) memberikan 

kesenangan melalui aneka ragam aktivitas, (3) memecahkan masalah dan membuat 

keputusan cepat dan tepat dalam bermain (Griffin, dkk., 1997: 8-11). 

Dari hal tersebut, maka model pembelajaran taktis memungkinkan siswa 

untuk menyadari keterkaitan antara elemen teknik dan peningkatan performa 

bermain mereka. Di samping itu pendekatan ini juga menekankan pada penempatan 

belajar keterampilan teknik dalam kontek bermain dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melihat relevansi keterampilan teknik pada situasi bermain yang 
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sebenarnya. Bermain merupakan gejala yang berkembang di masyarakat, baik anak-

anak, remaja, dewasa, maupun manula, tanpa membedakan strata sosial maupun 

jenis kelamin. Ini semua disebabkan oleh karena masyarakat mulai memahami 

bahwa bermain merupakan aktivitas yang disenangi dan memiliki pengaruh terhadap 

kehidupannya, dan mereka juga memahami bahwa bermain adalah merupakan 

kebutuhan yang hakiki bagi manusia (Rusli Lutan, 1992:2).

 Bermain, di samping dapat digunakan sebagai salah satu bentuk aktivitas 

jasmani untuk mengajar, juga dapat digunakan untuk menarik perhatian serta 

mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan kemampuan tertentu 

pada anak, meningkatkan motivasi dan menggembirakan. Dalam merancang atau 

merencanakan suatu bentuk permainan, yang penting dan perlu diperhatikan adalah 

rasa senang yang ditandai oleh tertawa (Tedjasaputra, 2001:15). Di sini suasana hati 

dari orang yang akan melakukan kegiatan tersebut memegang peran untuk 

menentukan apakah orang tersebut sedang bermain atau bukan. 

Bentuk-bentuk bermain yang dipilih serta dikemas secara cermat dan baik 

merupakan program yang sangat berarti dalam pendidikan jasmani. Seperti 

dijelaskan oleh Gabbard, dkk (1987:362), bahwa salah satu aspek dalam pendidikan 

jasmani bagi anak-anak adalah bermain. 

Permainan merupakan sarana yang menggiring pesertanya untuk 

berkompetisi, misalnya untuk mencapai kemenangan, yang mana peraturarmya telah 

disepakati terlebih dahulu. Dengan demikian, ada dua unsur yang terkandung dalam 

permainan yaitu sifat kompetitif dan seperangkat peraturan. Adanya sifat kompetitif 

ini membuat anak merasa mendapat tantangan untuk memperoleh kemajuan dan 
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berusaha untuk mengatasi setiap masalah yang ditemui dan dihadapinya dalam 

permainan. Peraturan yang terdapat di dalamnya akan dapat menumbuhkan sikap 

tanggung jawab dan disiplin -diri yarig tinggi untuk mentaati peraturan yang 

berlaku.. 

Dari penjelasan di atas yang dimaksud metode taktis adalah suatu metode 

pembelajaran yang diberikan atau dikemas dalam bentuk atau situasi bermain yang 

sebenamya dalam hal ini anak yang melakukan kegiatan belajar keterampilan servis 

permainan bolavoli selalu bermain pada lapangan permainan bolavoli dan tidak ada 

yang tidak aktif(semua bergerak). Dalam kaitannya dengan pembelajaran pendidikan 

jasmani, metode taktis merupakan salah satu cara pembelajaran yang memberikan 

situasi dan kondisi. yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan gerak, serta 

keterampilan siswa secara menyeluruh. Menurut Ma'mun dan Subroto (2001:8-12), 

beberapa dasar pertimbangan pendekatan taktis dalam pembelajaran permainan 

adalah sebagai berikut:

1) Memupuk Minat dan Kegembiraan

Pendekatan taktis merupakan altematif baru suatu jalan keluar yang 

memungkinkan siswa dapat belajar dalam situasi bermain. Penelitian dan 

pengalaman lain menunjukkan bahwa melalui pendekatan taktis baik guru maupun 

siswa terlibat dalam suasana yang bersemangat dan termotivasi untuk belajar 

keterampilan bermain lebih baik. Kelebihan lainnya dari pendekatan taktis adalah 

urutan pnyajian tugas-tugas ajar tersebut taat asas, yakni pembelajaran disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan siswa.
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2) Merangsang Untuk Berpikir

Sumbangan paling unik dari pendekatan taktis adalah memupuk kemampuan 

berpikir. Keputusan yang tepat seperti apa yang hams dilakukan dalam siuasi 

bermain sangat penting guna meningkatkan dan merangsang kemampuan berpikir 

para siswa, hal ini disebabkan karena siswa dihadapkan dengan situasi yang lebih 

nyata dan menuntut kemampuan memecahkan masalah. Proses pembelajaran 

melibatkan pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap situasi 

permainan. Keunikan lainnya terletak pada proses membuat keputusan untuk 

melakukan teknik yang tepat. 

3) Pengalihan Pemahaman (Transfer) Melalui Bermain

Yang dimaksud dengan istilah pengalihan (transfer) adalah kesanggupan

seseorang untuk menggunakan kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan lainnya

yang diperoleh dari suatu pengalaman dan latihan ke dalam situaisi lain yang baru.

Salah satu fokus dari pendekatan taktis adalah untuk membantu siswa agar mampu 

mengalihkan bermain dari satu jenis permainan kepermainan lainnya, seperti 

sepakbola, bolabasket, takraw, tenismeja dan lain sebagainya yang memiliki 

beberapa kesamaan taktis dengan permainan bolavoli

b. Metode Drill

Metode Dril adalah Kreativitas pembinaan bolavoli dalam pemberdayaan 

berbagai elemen pembelajaran yang tersedia akan sangat membantu meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran yang dilakukan. Kreativitas tersebut 



21

antara lain terlihat dari variasi bentuk pembelajaran serta ketepatan menentukan 

metode yang dipakai.

Metode drill merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran dari sekian 

banyak bentuk metode pembelajaran yang ada, yang akan membantu seorang guru 

untuk menjalankan proses pembelajaran permainan bolavoli umumnya dan proses 

pembelajaran servis atas dan bawah khususnya. Metode ini banyak dan sering 

dipergunakan oleh guru-guru pendidikan jasmani karena disamping relatif mudah 

dalam pelaksanaannya juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi siswa 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan gerak dari cabang olahraga.

Menurut Sagala (2003:217) mengatakan bahwa metode drill merupakan suatu 

cara mengajar yang baik untuk menarr.mkan kebiasaan tertentu, sarana untuk 

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan. Metode 

drill adalah suatu metode mengajar, di mana siswa diajak ke tempat latihan 

keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat .sesuatu, bagaimana cara 

menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya dan sebagainya. Metode drill 

pada dasamya merupakan metode pembelajaran yang berorientasi pada guru dan 

sangat sesuai untuk digunakan apabila tujuan belajamya agar siswa menguasai 

keterampilan gerak tertentu yang sudah pasti atau yang sudah baku ( Sugiyanto, dkk, 

1998:431).

Dari uraian tersebut maka apabila seorang guru pendidikan jasmani

menggunakan metode drill pada proses pembelajaran keterampilan servis atas dan 

bawah bolavoli, maka guru harus menciptakan situasi tertentu untuk memacu siswa 

berpikir dan berbuat sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru, karena dalam 
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pelaksanaan metode drill guru yang menetapkan tujuan pembelajaran dan apa yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Siswa melakukan 

gerakan sesuai dengan apa yang diinstrusikan oleh guru, dan melakukannya secara 

berulang-ulang.

Ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan apabila seorang guru

pendidikan jasmani menggunakan metode drill (Sugiyanto dkk, 1998:432) yaitu:

1) drill digunakan sampai gerakan yang benar bisa dilakukan secara otomatis serta 

menekankan keadaan tertentu di mana gerakan tersebut harus dilakukan, 2) Siswa 

diarahkan agar berkonsentrasi pada kebenaran pelaksanaan garak serta ketepatan 

penggunaannya, dan apabila pelajar tidak meningkat penguasaan geraknya, situasi 

perlu dianalisis untuk menemukan penyebabnya, 3) selama pelaksanaan drill, perlu 

selalu dikoreksi agar perhatian tetap tertuju pada kebenaran gerak. Koreksi secara 

umum pada tahap awal kepada semua siswa akan memberikan rangsangan dan bisa 

efektif, sejalan dengan koreksi diperlukan komentar umum tentang gerakan yang 

benar, dan siswa harus disadarkan akan tujuan yang ingin dicapai melalui drill. 4) 

pelaksanaan drill disesuaikan dengan bagian-bagian dari situasi permainan olahraga 

yang sebenamya, hal ini dapat menimbulkan daya tarik dalam latihan, 5) perlu 

latihan peralihan dari situasi drill kesituasi permainan yang sebenarya, 6) suasana 

kompetitif perlu diciptakan dalam pelaksanaan drill.

Beberapa kebaikan dari metode drill yaitu : 1) mudah pelaksanaan baik oleh 

guru maupun siswa, 2) pembentukan kebiasaan yang dilakukan dengan 

mempergunakan metode drill akan menambah kecepatan dan ketepatan dalam

pelaksanaan latihan keterampilan tertentu, 3) pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan 
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tidak memerlukan banyak konsentrasi dalam pelaksanaanya, dan 4) pembentukan 

kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, rumit dapat dilaksanakan 

secara otomatis.

Kelemahan-kelemahan dari metode drill antara lain: 1) metode ini dapat 

menghambat potensi dan inisiatif siswa, karena dari tujuan sampai pada pelaksanaan 

proses pembelajaran ditentukan oleh guru (teacher oriented), 2) mudah 

membosankan karena latihan yang dilakukan secara monoton, 3) membentuk 

kebiasaan yang kaku karena siswa lebih banyak ditujukan untuk mendapat 

kecakapan memberikan respon secara otomatis, tampa menggunakan intelegensi, 4) 

keterampilan yang diperoleh sulit diterapkan pada situasi yang sebenarnya karena 

saat latihan drill situasi dikontrol sedemikian rupa yang penekanannya pada 

penguasaan keterarnpilan semata, 5) kurang memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya pada siswa untuk bergerak karena sementara siswa yang satu latihan, 

sedangkan siswa yang lain harus menunggu giliran, 6) membutuhkan fasilitas dan 

alat-alat yang memadai (banyak), 7) tidak bersifat kompetitif

                 Tabel 1.Perbedaan antara Metode Taktis dan Metode Drill

METODE PEMBELAJARAN

METODE TAKTIS METODE DRILL

Dilakukan dalam bentuk dan situasi 

permainan.

Dilakukan secara berulang-ulang dengan 

tata urutan yang tetap sesuai dengan yang 

dicontohkan.

Bersifat kompetitif. Tidak bersifat kompetitif.
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Dilaksanakan dengan aturan-aturan 

sederhana yang telah disepakati. 

Bersifat paket yang telah direncanakan 

oleh guru atau demonstrator, tanpa 

menuntut kesepakatan untuk membuat 

aturan-aturan tertentu.

Seluruh siswa aktif bergerak (ke kiri 

maupun ke kanan atau ke depan 

maupun ke belakang), meskipun ia 

sedang tidak mendapatkan giliran.

Yang aktif bergerak hanya siswa yang 

sedang mendapatkan giliran menguasai 

bola, sedangkan siswa yang lain, 

memperhatikan kawannya yang sedang 

melakukan gerakan sambil menunggu 

giliran.

Siswa dibiasakan menghadapi situasi 

seperti dalam situasi permainan 

sebenarnya.

Siswa tidak dibiasakan menghadapi situasi 

permainan.

Membina saling kerja sama antar siswa  

dalam kelompok.

Tanpa menuntut kerja sama secara khusus 

antar siswa dalam kelompok.

Kegagalan dalam melakukan salah satu 

teknik dalam permainan bola voli 

dapat menghambat aktivitas anggota 

lain dalam kelompok siswa tersebut.

Kegagalan salah seorang siswa tidak 

merugikan siswa lainnya.

Tidak membutuhkan alat yang banyak 

karena sekaligus 12 orang dapat 

menggunakan 2 buah bola.

Membutuhkan alat yang banyak minimal 

bola yang tersedia setengah dari jumlah 

siswa.

Dapat melatih sekaligus unsur-unsur Terpaku hanya pada latihan keterampilan 
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kesegaran jasmani. teknik semata.

Penguasaan teknik dasar yang salah 

cenderung sukar diperbaiki karena 

siswa sering larut dalam permainan 

tanpa memperhatikan teknik yang 

benar.

Perbaikan terhadap teknik yang salah 

cepat diperbaiki karena situasi 

dikendalikan oleh guru

3. Kemampuan Gerak Dasar(General Motor Ability)

Kemampuan gerak dasar (General Motor Ability) telah ada sejak lama. 

Kemampuan gerak dasar secara singkat didefinisikan sebagai kemampuan yang 

umum dari seseorang untuk bergerak (Nurhasan, 2000:6.3). Sedangkan Rusli lutan 

(1988:96), menguraikan kemampuan motorik (motor ability)  sebagai kapasitas dari 

seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan dari suatu keterampilan 

yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

pengaruh faktor biologis sebagai kekuatan yang utama berpengaruh terhadap 

kemampuan motorik (motor ability) dasar seseorang. Kemampuan motorik (motor 

ability)   dasar itulah sebagai landasan bagi perkembangan keterampilan. Selain itu 

keterampilan banyak tergantung pada kemampuan dasar. Kemampuan dasar antara 

lain : keseimbangan, kecepatan reaksi, fleksibelitas, koordinasi, daya ledak, 

kelincahan ketepatan, daya tahan dan stamina.

Selanjutnya   Clarke   and   David   Clarke   (1987:197) .  Kemampuan gerak 

Dasar yaitu sebagai suatu kemampuan gerak yang kompleks. Kemampuan motorik 

mempunyai pengertian yang sama dengan kemampuan memungkinkan dapat 
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mendukung seseorang dalam proses belajar keterampilan gerak cabang olahraga 

umumnya dan keterampilan servis bolavoli khususnya.

Senada dengan hal di atas, Schmidt (1988:311), mengatakan bahwa abilitas 

biasanya dianggap sebagai karakteristik yang relatif stabil atau permanent, 

ditentukan oleh faktor keturunan, dan berkembangnya relatif secara otomatis dalam 

proses pertumbuhan dan kematangan, dan mereka tak mudah diubah melalui latihan 

atau pengalaman. Abilitas itulah menentukan baik buruknya suatu keterampilan 

motorik dapat dilakukan, dan sebagai kemampuan terpendam .yang melandasi 

penampilan gerak nyata, maka abilitas biasanya ditafsirkan atau dipahami atas dasar 

pola penampilan dari kelompok tugas. 

Singer (1975:36), mengatakan sebagian besar kita sangat percaya bahwa ada 

beberapa faktor yang memberikan sumbangan untuk dapat menghasilkan 

penampilan keterampilan gerak yang tinggi adalah (1) proses pembelajaran,(2) 

siswa, dan (3) situasi belajar. Lebih lanjut dikatakan, bahwa dua di antara ketiga 

faktor tersebut di atas yakni faktor siswa dan proses pembelajaran memberikan 

sumbangan yang sangat besar terhadap penampilan keterampilan gerak seseorang. 

Dalam uraiannya tentang faktor siswa (individu) yang berpengaruh dalam 

penampilan keterampilan gerak seseorang, salah satunya disebutkan faktor 

motorability. Perbedaan kemampuan gerak dasar yang ada pada siswa, harus 

menjadi pertimbangan sebagai suatu faktor yang menentukan dalam belajar 

keterampilan gerakan-gerakan olahraga umumnya dan dalam mempelajari 

keterampilan gerak teknik dasar bolavoli khususnya. Perbedaan siswa dalam hal 

kemampuan gerak dasar akan menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika 

guru memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 
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karakter dari masing-masing siswa. Dengan perbedaan ini, maka pada dasarnya 

setiap siswa memerlukan perlakuan yang berbeda dalam proses belajarnya agar 

masing-masing bisa mencapai hasil yang optimal sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya.

Pengukuran kemampuan gerak dasar secara teoritis akan memberikan 

gambaran mengenai kemampuan umum yang mencakup berbagai jenis kegiatan 

fisik, oleh karena itu tes ini merupakan tes batre yang terdiri dari beberapa jenis tes. 

Ada beberapa jenis tes untuk mengukur kemampuan 'gerak umum yaitu: 1)

Carpenter Motor Ability Test, 2) Barrow Motor Ability Test, 3) Scott Motor Ability 

Test. Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah "Barrow Motor Ability Test".

Tes ini bertujuan untuk membuat klasiflkasi, bimbingan dan penentuan prestasi 

Barrow tingkat mahasiswa putra, siswa putra sekolah lanjutan atas dan siswa putra 

sekolah lanjutan tingkat pertama yang terdiri dari beberapa butir tes yaitu : (1) 

standing broad jump, (2) soft ball throw, (3) zigzag run, (4) wall pass, (5) medicine 

ball put, (6) 60 yard dash ( Robert N. Singer, 1975:218), (Nurhasan, 2000:6.8), 

(Johnson dan Nelson, 1979:355)

Telah diuraikan di atas, bahwa kemampuan gerak dasar adalah kemampuan 

gerak dasar umum seseorang yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

seseorang dalam mempelajari gerakan keterampilan suatu cabang olahraga. Singer 

(1975:225-226) mengatakan, bahwa kemampuan gerak (motor ability), biasanya 

dihubungkan dengan prilaku gerak. Abilitas biasanya dianggap sebagai karakteristik 

yang relatif stabil atau permanen, ditentukan oleh factor keturunan dan berkembang 

relatif secara otomatis dalam proses pertumbuhan dan kematangan, serta tak mudah 

diubah melalui latihan atau pengalaman (Rusli Lutan, 1988:339). Sebagai 
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kemarnpuan terpendam yang melandasi penampilan gerak seseorang, maka abilitas 

dianggap sebagai faktor pendukung bagi pelaksanaan suatu keterampilan gerak yang 

selanjutnya membedakan kemampuan individual.

Apabila dilihat dari jenis tes yang dipergunakan dalam mengukur 

kemampuan gerak dasar oleh Barrow yang terdiri dari beberapa butir tes yaitu : (1) 

standing broad jump, (2) soft ball throw, (3) zigzag run, (4) wall pass, (5) medicine 

hall put, (6) 60 yard dash (Johnson, Nelson, 1979:355-360 dan Nurhasan, 2000:6.8), 

maka unsur-unsur biomotorik yang diukur olen mstrumen tes tersebut adalah daya 

ledak (power) otot tungkai, koordinasi lengan-bahu, kelincahan, koordinasi mata-

tangan, kekuatan (strength) otot lengan dan kecepalan (speed).

a. Daya Ledak (Power) Otot

Power merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang diperlukan hampir 

semua cabang olahraga untuk mencapai prestasi yang tinggi. Dalam beberapa 

gerakan olahraga, power merupakan salah satu kemampuan biomotorik yang sangat 

penting. Banyaknya gerakan olahraga yang dapat dilakukan dengan lebih baik dan 

sangat terampil apabila seseorang memiliki power yang baik. Radeliffe dan 

Farentinos (1985:3) menjelaskan bahwa power otot merupakan salah satu faktor 

yang menentukan dalam melaksanakan sebagian besar skill olahraga.

Beberapa pendapat tentang pengertian power disampaikan oleh banyak ahli 

sebagai berikut. Bompa (1990 : 273), menyatakan bahwa power adalah kombinasi 

dari kekuatan dan kecepatan gerak. Jansen (1983:298) mendefinisikan power otot 

adalah kombinasi dari kecepatan dan kekuatan, yaitu kemampuan untuk menerapkan 
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force dalam suatu waktu yang singkat. Fox dkk (1993:68) mendefinisikan power

sebagai kemampuan seseorang untuk menampilkan kerja maksimal per unit waktu. 

Dangsina Moeloek (1984:7) mendefinisikan power adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot dalam melakukan kerja secara eksplosif. Dari pendapat di atas, 

maka secara lebih operasional power adalah sebagai kemampuan untuk 

membangkitkan kekuatan dalam waktu yang cepat. Lamb (1984:265) menjelaskan 

bahwa power sebagai hasil dari kekuatan kali kecepatan, maka power = (force) x 

kecepatan (velocity). Dengan demikian maka keselarasan antara kekuatan dan 

kecepatan sangat diperlukan.

Dari beberapa pengertian power tersebut, temyata ada dua faktor yang sangat 

penting dan menentukan sekali terhadap kemampuan power, yaitu factor kekuatan 

otot dan kecepatan otot, sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa power adalah kemampuan otot untuk menggerakkan kekuatan maksimal 

dalam waktu yang singkat.

b. Kelincahan (Agility)

Menurut Johnson dan Nelson (1979:215), kelincahan (agility) di definisikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengubah arah dan posisi tubuh dengan cara yang 

tepat. Nossek (1982:144) mengatakan, bahwa istilah kelincahan sering disamakan 

dengan koordinasi kemampuan gerakan-gerakan keterampilan, kemampuan 

menggerakkan otot-otot atau kecekatan (dexterity).

Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan, bahwa orang yang lincah 

adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh 
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dengan cepat dan tepat pada waktu sedang dalam keadaan bergerak, tanpa 

kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Jadi kelincahan 

bukan hanya menuntut kecepatan tetapi juga kelentukan (flexibility) yang baikdari 

persendian, tulang dan otot (Fix, 1985 dalam Harsono, 1988:172).

c. Koordinasi Mata-Tangan

Menurut Thompson (1991:519), koordinasi adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan pada berbagai tingkat kesulitan dengan cepat dan efisien, serta 

penuh ketepatan. Grana dan Kalenak (1991:253), menyatakan koordinasi adalah 

kemampuan otot untuk mengontrol gerak dengan tepat agar mampu mencapai suatu 

tugas fisik husus. Selanjutnya menurut Iskandar, dkk (1999:10) koordinasi 

merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja dengan sarigat tepat 

dan efisien.

Selain itu, Schmidt (1988:265) mengemukakan bahwa koordinasi adalah 

perpaduan dua perilaku atau lebih, di mana antara yang satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan dalam menghasilkan suatu keterampilan gerak. Corbin (1980:118) 

menyatakan bahwa koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan mata-

tangan dan mata-kaki seperti menendang, melempar, dan sebagainya.

Dari batasan tersebut, maka koordinasi adalah kemampuan untuk 

mengkombinasikan beberapa gerakan tanpa ketegangan dengan urutan yang benar 

dan melakukan gerakan yang kompleks secara mulus tampa pengeluaran energi 

yang berlebihan, dengan demikan hasilnya adalah gerakan yang efesien, halus, 

mulus (smooth). Baik tidaknya koordinasi gerak seseorang tercermin dalam 
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kemampuannya untuk melakukan gerakan secara mulus, tepat (precise), dan efesien. 

Hal ini berarti seseorang yang memiliki koordinasi gerak yang baik bukan hanya 

mampu melakukan keterampilan gerak dengan sempurna tetapi juga mampu 

melakukan gerakan keterampilan yang baru baginya.

d. Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan salah satu unsur kemampuan biomotorik yang yang 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberahsilan seseoarang dalam melakukan suatu 

gerakan keterampilan (skill) dalam olahraga. Secara umum strength didefinisikan 

sebagai kekuatan otot yang digunakan untuk melawan objek yang dapat dipindahkan 

atau digerakkan atau dan juga yang tidak dapat dipindahkan (Johnson dan Nelson, 

1979:94). Senada dengan hal di 'atas,  Damien, dkk. (1989:32), mengemukakan 

bahwa strength adalah kekuatan maksimum yang dipergunakan oleh otot untuk 

melawan tahanan.

Dari uraian di atas, maka strength merupakan faktor yang sangat penting dan 

merupakan basis dari semua komponen kondisi fisik. Seorang pemain voli akan 

melakukan gerakan servis atas dan bawah dengan baik apabila ia memiliki kekuatan 

otot lengan yang baik. Dalam istilah yang sederhana strength adalah kemampuan 

untuk menerapkan kekuatan dalam melawan beban. Strength dapat meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam melakukan keterampilan gerak

(Bompa, 2000:94).

Tentang pentingnya peranan strength dalam aktivitas fisik, Harsono 

(1988:177) mengemukakan: 1) kekuatan merupakan daya penggerak penggerak 
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setiap aktivitas fisik, 2) kekuatan memegang peranan penting dalam melindungi 

atlet/seseorang dari kemungkinan cidera, dan 3) dengan kekuatan atlet akan dapat 

lari lebih cepat, melempar atau menendang lebih jauh dan lebih efisien, memukul 

lebih keras, demikian pula dapat membantu memperkuat stabilitas sendi-sendi.

e. Kecepatan (Speed)

Menurut Damien, dkk. (1989:43), kecepatan (speed) dideflnisikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk meletakkan tubuh atau bagian-bagian tubuh dalam 

suatu gerakan yang cepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kecepatan adalah: keturunan, jarak, durasi, kekuatan dan power, fungsi khusus dari 

otot dan persendian. Harsono (1988:216) mengatakan bahwa kecepatan adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan untuk menempuh jarak 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kecepatan bukan hanya 

berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat akan tetapi dapat pula terbatas 

pada menggerakkan anggota tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

 Agar dapat melakukan keterampilan servis atas dan bawah permainan 

bolavoli dengan baik, seseorang harus memiliki kemampuan unsur-unsur biomotorik 

yang baik seperti: power otot lengan dan otot tungkai, kelincahan koordinasi mata-

tangan, dan kecepatan. Dalam melakukan gerakan servis atas dan bawah bolavoli 

agar memperoleh hasil yang maksimal, maka unsur kemampuan gerak dasar yang 

telah diuraikan di atas sangat memegang peranan
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penting, karena dengan kemampuan tersebut, maka seseorang akan dapat 

melakukanservis, baik dalam mengarahkan maupun menenpatkan bola yang sesuai 

dengan keinginan pelakunya. Kemampuan dalam mengarahkan dan menempatkan 

bola yang tepat dalam atas dan bawah bolavoli merupakan faktor utama keberhasilan 

dari seorang melakukan servis pemain bolavoli mengingat fungsi utama dari servis

dalam permainan adalah untukpukulan pertama atau serangan pertama terhadap 

lawan.

Dari uraian tentang cara melakukan servis atas dan bawah bola voli, kegunaan 

dari servis dalam bermain bolavoli, serta uraian tentang unsur-unsur kemampuan 

gerakdasar , maka dapat dikatakan bahwa dengan kemampuan gerak dasar yang 

baik, seseorang akan mampu melakukan gerakan keterampilan servis atas dan bawah 

bolavoli dengan baik pula, atau dengan kata lain bahwa kemampuan gerak dasar 

memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan gerakan keterampilan 

servis atas dan bawah bolavoli

4. Teori Belajar Motorik

Belajar motorik adalah suatu perubahan penampilan atau perilaku potensial 

yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman masa lalu terhadap 

situasi tugas tertentu (Singer, 1982:8). Schmidt (1988:346) menjelaskan bahwa 

belajar motorik adalah suatu proses perubahan merespon yang relatif permanen 

sebagai akibat latihan dan pengalaman. Senada dengan itu, Drowatzky (1981:4), 

mendefinisikan belajar motorik sebagai proses, perubahan atau modifikasi individu 

sebagai hasil timbal balik antara latihan dan kondisi lingkungan. Proses belajar 

motorik dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor- faktor tersebut dijelaskan 
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sebagai berikut: (1) faktor proses belajar; (2) factor personal meliputi persepsi, 

ketajaman berpikir, intelegensi, ukuran fisik, latar belakang pengalamani, emosi, 

kapabilitas, motivasi, kemampuan gerak, sikap, jenis kelamin, usia; (3) faktor situasi 

meliputi situasi alami dan situasi social (Singer, 1975:36-51). Lebih lanjut 

dikatakan, bahwa dua di antara ketiga factor tersebut di atas yakni faktor siswa dan 

proses  pembelajaran membenkan sumbangan yang sangat besar terhadap 

penampilan keterampilan gerak seseorang. Berdasarkan hal tersebut di atas, faktor 

proses pembelajaran yang berhubungan dengan pemilihan dan penerapan metode 

pembelajaran serta faktor individu yang menyangkut kemampuan gerak (motor 

ability) adalah hal yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan belajar 

keterampilan gerak pada umumnya, dan khususnya belajar keterampilan teknik 

dasar permainan bola voli.

Efektifitas mengajar membutuhkan teori sebagai tuntunan bagi praktek 

pengajaran yang dapat dipertanggung jawabkan balk secara profesional maupun etik 

dalam profesi mengajar. Teori belajar motorik juga akan dapat membantu guru 

dalam berkomonikasi dengan siswa, memahami siswa dan dalam waktu yang sama 

dapat meningkatkan cara mengajar mereka (Rahantoknam, 1988:22). Metode 

pembelajaran diperoleh dari struktur teori yang dikembangkan, bila penjelasan 

teoritis tentang terjadinya belajar telah dikuasai dengan baik, maka pemilihan 

metode yang tepat dalam pelaksanaan proses pembelajaran akan dapat dilakukan 

dengan baik. Terkait dengan penelitian ini, maka akan disajikan dua kelompok teori 

yang relevan.



35

a. Teori Belajar Asosiasi

Teori koneksionisme dari Thomdike yang merupakan salah satu dari 

kelompok teori asosiasi stimulus respon. Dalam teori stimulus-respon, ada dua 

elemen penting yang harus dipahami yaitu elemen stimulus dan elemen respon yang 

dinyatakan dalam model S-R. Model tersebut menunjukkan bahwa stimulus 

berkaitan langsung dengan respon tertentu. Pertautan (koneksi) antara stimulus dan 

respon akan teriadi secara otomatis. Namun sebagian stimulus dari lingkungan akan 

ditanggapi dengan respon tertentu yang hanya akan dikuasai melalui proses belajar 

atau latihan. Kelompok teori asosiasi stimulus respon sangat meyakini bahwa 

seseorang bisa dibentuk jadi apa saja asal rangsangan untuk membentuk mereka 

terprogram dengan baik.

Tujuan akhir dari belajar keterampilan motorik adalah kemampuan untuk 

memperagakan keterampilan secara otomatis. Dengan demikian dapatlah dikatakan 

bahwa belajar keterampilan motorik itu pada hakekatnya merupakan pembentukan 

koneksi antara stimulus dan respon motorik. Asumsi dasar Thomdike (dalam Rusli 

Lutan, 1988:124) pada "teori koneksionisme", adalah asosiasi antara kesan yang 

diperoleh alat indera dan impuls untuk berbuat (respon). Asosiasi kedua elemen 

tersebut dikenal sebagai. "koneksi". Thomdike memandang bahwa penguasaan 

keterampilan memerlukan pertautan antara stimulus dan respons yang serasi. Teori 

ini dikembangkan berdasarkan hasil penelitian terhadap gejala belajar "trial and 

error", sebagai berikut; (1) pada awal belajar sedikit sekali keberhasilan yang 

diperoleh; (2) respon yang salah dan aktivitas yang tak bermanfaat lambat laun 

semakin berkurang; (3) pelajar akan semakin sadar akan koneksi yang tepat; (4) 

latihan memperkuat respon yang tepat dan gerakan menjadi eflsien. Proses kegiatan 
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motorik dilakukan melalui mencoba dan mencoba lagi. Dalam keadaan demikian 

pelajar akan mencari-cari cara terbaik dalam melakukan gerakan yang diharapkan. 

Dari beberapa kali pengalaman, teknik-teknik yang salah akan ditinggalkan dan 

secara berangsur-angsur diganti dengan gerakan yang benar sehingga pada akhirnya 

si pelajar akan menguasai keseluruhan gerakan tersebut.

Menurut Ateng (1992:88), keterampilan yang diperoleh melalui "trial and 

error" harus melalui latihan yang terns menerus. Dengan latihan terus menerus

gerakan akan menjadi lebih lancar dan kesalahan-kesalahan akan dapat disingkirkan. 

Selain itu keberhasilan akan memberikan kepuasan dan kesenangan.

Perumusan tentang beberapa hukum asosiasi stimulus respon yang

berpengaruh dalam belajar yaitu; (1) law of readiness, (2) law of exercise, (3) law of 

effect (Singer, 1982:85). Law of readiness atau hukum kesiapan menyatakan bahwa 

belajar akan berlangsung paling efektifbila siswa yang bersangkutan telah siap untuk 

menyesuaikan diri dengan stimulus dan telah siap untuk memberikan respon. 

Sementara itu Ateng (1992:88) memandang bahwa hukum kesiapan artinya individu 

akan belajar dengan cepat dan efektif apabila ia telah siaga atau siap, yakni telah 

matang dan telah ada kebutuhan untuk itu. Belajar akan lancer bila materi yang 

disajikan sesuai dengan kebutuhan individu. Sebaliknya individu akan terganggu 

dan tidak tertarik apabila belum siap. Sedangkan Rusli (1988:351) menjelaskan 

bahwa, kesiapan belajar adalah suatu kondisi pada individu yang membuat suatu 

tugas tertentu pantas dan bisa dikuasai. Seseorang akan menguasai suatu 

keterampilan, pertama-tama karena dia memang telah siap untuk menerima tugas-

tugas gerak. Maksudnya kondisi yang sifatnya sukar dikendalikan oleh guru seperti 
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kekuatan, telah cukup berkembang untuk menyokong peragaan keterampilan gerak 

yang dipelajari.

Senada dengan pendapat di atas. Singer (1982:328-329) menjelaskan bahwa 

keberhasilan dari suatu latihan tergantung kepada tingkat kesiapan siswa sebelum 

mengikuti kegiatan belajar. Dengan tingkat kesiapan yang memadai motivasi siswa 

akan timbul, keadaan ini sangat menguntungkan bagi persiapan pelaksanaan latihan. 

Ditambahkannya bahwa kesiapan belajar siswa yang harus diperhatikan terutama 

berkaitan dengan; (1) tatapan perkembangan serta kematangan kemampuan siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar; (2) timbulnya kecenderungan siswa dalam 

memberikan respons terhadap kegiatan pengajaran serta tugas-tugas yang diberikan 

guru kepadanya.

Dalam konteks pembelajaran keterampilan yang menyangkut factor kesiapan 

belajar, terutama sekali menyangkut masalah kesiapan fisik bagi penampilan 

motorik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu; 1) Kematangan, 2) Perkembangan motorik 

umum, 3) Keterampilan prasyarat (Rusli Lutan, 1988:352 -354). 

Kematangan adalah perkembangan fisiologis seperti ukuran besar, bentuk 

yang telah terjadi sebelumnya yang meningkatkan kapabilitas motorik individu 

untuk mempelajari keterampilan gerak. Perkembangan motorik umum diartikan 

sebagai penyempumaan kemampuan motorik (kekuatan, koordinasi, kecepatan, 

keseimbangan, agilitas) sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Keterampilan 

prasyarat artinya pengembangan keterampilan tertentu yang selanjutnya dipakai 

untuk melakukan atau mempelajari keterampilan yang lebih lanjut. Keterampilan 

prasyarat dapat pula dikatakan sebagai gerakan-gerakan dasar bagi keterampilan 

yang lebih tinggi. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini yaitu; siswa Sekolah 
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Dasar atau siswa SLTP yang memiliki kekuatan lengan masih lemah akan menemui 

kesulitan untuk melakukan servis dalam permaman bolavoli, karena kekuatan 

lengannya tidak menyokong dalam melakukan pukulan bola.

Wujud dari adanya kesiapan dalam suatu proses pengajaran terlihat pada 

kemampuan siswa dalam memperhatikan dan menangkap isyarat yang diberikan 

guru serta kemampuan untuk berkonsentrasi terhadap tugas-tugas yang telah 

diterimanya. Hal ini merupakan jaminan telah terjadmya proses belajar yang 

berhasil.

Implikasi dari hukum kesiapan ini adalah bagaimana menyelaraskan tugas-

tugas gerak atau latihan keterampilan sesuai dengan tingkat usia, perkembangan 

fisik seperti kekuatan. Oleh sebab itu guru terlebih dahulu harus mengenal 

karakteristik utama siswa sebagai pedoman bagi kegiatan memilih dan menyediakan 

pembelajaran yang cocok dengan kesiapan siswa.

Hukum latihan menyatakan bahwa mengulang-ulang respon tertentu sampai 

beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respons, dan 

meningkatkan kemungkinan perolehan respons (Rahantoknam, 1988:26). Pertautan 

yang erat ini akan dikembangkan dan diperkuat melalui pengulangan yang memadai 

jumlahnya. Koneksi akan menjadi lemah bila latihan. Tidak diteruskan. Inti dari 

hukum latihan adalah pengulangan-pengulangan yang dilakukan melalui latihan 

akan membuat pelajaran semakin dikuasai. Semakin banyak frekuensi 

pengulangannya, semakin mendekati penguasaan geraknya. 

Hukum latihan menyatakan bahwa latihan akan memperbaiki koordinasi, 

irama gerak, mengurangi pemakaian energi, lebih terampil .dan membuat kinerja 

lebih baik. Sebagai akibat latihan, jalur antara situasi dan tindakan akan lebih baik 
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dan lebih permanen. Ditambahkannya bahwa, belajar akan berhasil dengan berbuat. 

Untuk menguasai keterampilan bolavoli seseorang harus berlatih. Namun latihan 

harus bermakna dan mempunyai konsep yang jelas tentang apa yang harus dilakukan 

agar penguasaan keterampilan dapat dicapai secara optimal.

Kunci utama untuk penguasaan keterampilan terletak pada kegiatan yang 

terus menerus dengan penuh ketekunan. Untuk itu beberapa faktor kendala bagi 

siswa yang perlu diantisipasi, seperti; kebosanan, rasa sakit, cedera, dan lain-lain, 

agar kemauan siswa untuk terus berjuang melaksanakan tugas tidak terhambat 

Implikasi dari hukum latihan ini adalah pelaksanaan latihan berulang-ulang akan 

menjamin tercapainya tujuan proses belajar. Hukum pengaruh menyatakan bahwa 

penguatan atau melemahnya suatu koneksi mempakan hasil dari konsekuensi. 

Koneksi antara stimulus respons akan diperkuat jika yang dialami adalah 

pengalaman yang menyenangkan. Jika suatu respons dikuti oleh pengalaman yang 

tidak menyenangkan, koneksi antara stimulus-respons akan menjadi lemah. Hukum 

pengaruh menunjukkan bahwa pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan 

akan lebih mendorong seseorang untuk mengulangi lagi dari pada yang tidak 

menyenangkan (Rusli lutan, 1988:127). Implikasi dari hukum pengaruh ini antara 

lain, guru menyiapkan rangkaian urutan materi yang tepat agar pelaksanaan latihan 

dapat dilakukan siswa dengan puas. Demikian pula Ateng (1992:90) menjelaskan 

bahwa setiap usaha dalam belajar pendidikan jasmani harus dibuat agar setiap orang 

merasa berhasil dan mengalami kesenangan dan kepuasan. Agar kepuasan siswa 

tercapai, rangkaian urutan materi hendaknya disajikan secara sistematis, dimulai dari 

tugas yang mudah hingga tugas yang sulit, atau mulai tugas yang sederhana hingga 

tugas yang kompleks. Guru pendidikan jasmani yang menggunakan prinsip-prinsip 
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dan hukum teori asosiasi  berlangganan dengan gagasan bahwa drill dan 

pembentukan kebiasaan merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap 

pembelajaran. Siswa harus berlatih (praktek) agar dia dapat belajar. Namun 

beberapa cara "trial and error " dapat dilakukan dengan maksud agar guru dapat 

mencegah sikap yang buruk. Koreksi yang sungguh-sungguh terhadap teknik yang 

dilakukan teriadi pada awal pengalaman belajar, dalam usaha mengarahkan siswa 

untuk belajar dengan cara yang terbaik atau cara yang benar. Tekanan utama 

diletakkan pada bentuk yang benar. Guru pendidikan jasmani dalam menerapkan 

teori asosiasi untuk melatih teknik dasar keterampilan servis dalam permainan 

bolavoli harus hati-hati dalam menggunakan metode drill. Yang paling penting 

adalah latihan yang berkesinambungan dengan memberi penguatan (reinforcement).

Peranan guru adalah merancang stimulus atau situasi agar dapat memperoleh respon 

yang benar dari siswa. 

b.Teori Belajar Kognitif

Ide  dasar  dari  teori  kognitif ialah,  bahwa seorang pelajar 

mengorganisasikan rangsang atau persepsinya ke dalam suatu pola atau bentuk 

secara keseluruhan. Semua rangsang terkait antara satu dengan yang lainnya, dan 

kesemua rangsang itu mempunyai karakteristik yang diperoleh dari hubungannya 

dengan yang lain. Rangsang itu secara langsung terkait dengan sebuah latar 

belakang, sehingga makna suatu rangsang diamati dalam kaitannya dengan sebuah 

medan. Karena itu teori kognitif menekankan pada pentingnya kesadaran siswa 

terhadap keseluruhan medan yang bersangkutan.
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 Menurut Oxendine (1968, 1984) (dalam Rusli Lutan, 1988:136) ada tiga 

aspek dari akti vitas individu untuk mengolah rangsang yang diterimanya: (1) 

menghubungkan satu rangsang dengan yang lain; (2) merumuskan kesimpulan 

sementara tentang kaitan antara cara (alat) dan tujuan; dan (3) berperilaku untuk 

mencapai suatu tujuan. Para psikolog kognitif percaya bahwa belajar adalah suatu 

proses dimana siswa menemukan dan memahami hubungan. Pengalaman sensori 

ditimbulkan oleh situasi ekstemal diorganisasikan hingga menjadi berarti dan 

bermanfaat. Belajar terjadi melalui pengertian (insight) dan menjelajahi merupakan 

hal yang utama bagi pengertian, siswa hams memahami masalah yang akan diatasi 

dan harus menggunakan pendekatan ilmiah dalam belajar. Belajar diakibatkan oleh 

perubahan dalam cara seseorang merasakan lingkungannya sebagai hasil dari 

wawasan. 

Dalam teori kognitif konsep pribadi (self-concept) merupakan hal yang 

penting. Sesuai dengan pandangan perceptual, orang menunjukkan re'aksi sehingga 

mereka mempertahankan atau meningkatkan konsep pribadi mereka. Konsep pribadi 

berkaitan dengan bidang persepsi. Menurut Robb (dalam Rahantoknam, 1988:28-29) 

persepsi individu tentang dirinya tergantung (1) hakekat dari organisme fisik yang 

dimilikinya, (2) lamanya ia hidup, (3) pengalaman yang telah diperolehnya, (4) 

Pelaksanaan dari kebutuhannya sekarang (merasakan apa yang perlu mereka 

rasakan), (5) nilai dan tujuan yang dianut oleh individu.

 Peranan guru dalam teori belajar kognitif adalah menentukan tujuan yang 

akan dicapai oleh siswa. Para siswa bebas untuk mengungkapkan dan menjelajani 

persepsinya sendiri tentang situasi tanpa takut malu. Guru pendidikan jasmani 

merencanakan situasi sehingga siswa memperoleh kesempatan yang baik untuk 



42

memecahkan masalah. Kedua teori belajar yang dikemukakan di atas sangat jelas 

menunjukkan perbedaan. Perbedan tersebut semata-mata disebabkan karena dua hal 

(Rusli lutan, 1988:140) yaitu : (1) teori dikembangkan dalam periode waktu yang 

berbeda, dan(2) paradikemampuan gerak dasar penelitian atau eksperimen yang 

berbeda,   termasuk desain, tipe subjek, tugas ajar, teknik memotivasi dan 

sebagainya. Oleh karena itu pengintegrasian dan pensitesaan kesemua teori akan 

lebih bermanfaat untuk memahami gejala belajar umumnya, dan khususnya belajar 

keterampilan servis dalam permainan bolavoli. 

Proses belajar tidak terbatas pada menimba pengetahuan semata.- mata, 

termasuk juga sikap dan keterampilan. Bermain bolavoli adalah termasuk bentuk 

belajar keterampilan gerak jasmani, yaitu kegiatan gerak yang mengalami perubahan 

posisi dari anggota badannya. Mengenai belajar gerak ini Singer (1980:12) 

memberikan gambaran secara lebih luas, dimana disebutkan bahwa : . 

Untuk melakukan kegiatan belajar servis dalam belajar bermain bolavoli 

seperti disebutkan di atas diperlukan aktivitas tubuh, baik itu gerakan saat perkenaan 

bola dengan tangan ataupun gerakan tangan pada saat memukul bola. Gerakan-

gerakan tersebut dapat dikuasai melalui pengalaman belajar. Terkait dengan belajar 

gerak Oxendine (1984:8), menyatakan bahwa belajar motorik sebagai perubahan 

perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil pelatihan dan pengalaman. Dari 

pendapat tersebut, perubahan tingkah laku yang permanent sebenamya adalah 

perubahan yang bertujuan untuk mengubah seseorang dari tidak dapat menjadi 

dapat, dari tidak bisa melakukan menjadi mampu melakukan. 

Agar terjadi perubahan yang permanen pada siswa, maka siswa perlu belajar. 

Proses pembelajaran keterampilan teknik servis permainan bolavoli dapat 
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berlangsung dengan efektif apabila seorang guru mampu merancang dan 

menerapkan  pendekatan pembelajaran yang berpedoman pada teori belajar motorik 

yang ada.

5. Karakteristik Perkembangan Fisik dan Gerak

a. Perkembangan Fisik

Faktor fisik di dalamnya meliputi proporsi tubuh dan kapasitas fisik dari 

anggota-anggota tubuh mempunyai peranan yang besar dalam upaya mencapai 

prestasi yang tinggi dalam olahraga. Postur tubuh yang ideal dan tingkat kesiapan 

fisik yang baik akan mendukung penguasaan teknik gerakan yang tinggi oleh para 

atlet, sehingga faktor fisik menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam 

usaha mengembangkan keterampilan gerak olahraga, karena kesiapan di dalam 

belajar gerak dipengaruhi oleh gabungan dari faktor biologis, lingkungan dan faktor 

fisik seseorang (Gallahue dan Ozmun, 1998:52).

Karakteristik fisik individu, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor 

internal dan ekstemal. Faktor-faktor tersebut sangat beragam dan bervariasi, 

sehingga menyebabkan karakteristik fisik yang berbeda-beda pada setiap individu. 

Dalam studi perkembangan gerak para peneliti mengelompokan perbedaan 

perkembangan fisik berdasarkan periodesasi umur tertentu dan factor fisik yang 

berkembang secara umum dalam kurun waktu tertentu pada seseorang.

b. Perkembangan Gerak

Seperti halnya peranan kesiapan fisik, faktor kesiapan anak dalam 

menggerakkan anggota bagian-bagian tubuh sangat diperlukan untuk menunjang 
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keberhasilan dalam belajar keterampilan teknik dasar servis atas dan bawah 

permainan bolavoli. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa 

adolesensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, 

kekuatan dan fungsi fisiologis.  Pada masa ini sudah terjadi peningkatan yang pesat 

dalam kemampuan gerak, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam 

ukuran tubuh dan kemampuan kerja organ fisiologis yang efisien. Peningkatan 

kemampuan gerak tersebut, menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1994:119) dapat 

diidentifikasi dalam bentuk, yaitu gerakan dilakukan dengan mekanika tubuh yang 

efisien, lancar dan terkontrol, serta pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi dan 

bertenaga. Peningkatan kemampuan gerak ini meliputi peningkatan kemampuan 

dalam hal koordinasi, keseimbangan, kecepatan, dincahan dan daya ledak (Gallahue 

dan Ozmun, 1998:284-293).

Kemampuan gerak dasar seperti di atas yang berkembang pada masa 

adolesensi merupakan faktor yang sangat mendukung seseorang untuk lebih cepat 

dalam proses penguasaan keterampilan teknik dasar servis atas dan bawah dalam

belajar bermain bolavoli. Karena kemampuan gerak seperti, koordinasi, seimbangan, 

kecepatan, kelincahan dan daya ledak merupakan unsur-unsur kemampuan gerak 

yang dibutuhkan dalam melakukan keterampilan teknik dasar bolavoli umumnya 

dan teknik dasar servis khusunya (IVBF, 1984:47-148).

Perkembangan gerak bukan merupakan proses statis, tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tugas-

tugas fisik (Gallahue dan Ozmun, 1998:60). Dan uraian ini, maka apabila tugas-

tugas fisik yang diberikan mampu menstimulasi perkembangan gerak dengan 
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memodifikasi metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak remaja 

tentunya akan memberikan implikasi positif terhadap perkembangan

gerak mereka. Perkembangan gerak yang pesat akan berpengaruh terhadap 

kemampuan seseorang dalam menguasai keterampilan gerak, khususnya

keterampilan servis atas dan bawah bolavoli.

6. Karakteristik Belajar Permainan Bolavoli

Pada belajar keterampilan gerak dikenal adanya tahapan-tahapan belajar. 

Masing-masing tahapan belajar memiliki karakteristik yang berbeda dan membawa 

implikasi yang berbeda pula di dalam pemilihan dan penggunaan metode yang 

sesuai dengan karakteristik dari tahapan perkembangan keterampilan tersebut. 

Tahapan perkembangan keterampilan dalam olahraga menurut Pate dkk. (1984:107), 

terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu (1) pemula, (2) menengah, (3) lanjutan.

Sedangkan menurut Fitts dan Posner (dalam Damien, dkk., 1988:277-279), 

ada tiga fase utama tahapan belajar keterampilan gerak yaitu 1) fase kognitif, pada 

fase ini proses belajar diawali dengan aktif berpikir tentang gerakan yang dipelajari 

dan siswa berusaha memahami gerakan dari imformasi yang diberikan, sehingga 

dalam melakukan gerakan dan penguasaan gerakan masih belum baik, masih dalam 

taraf mencoba-coba gerakan; 2) fase asosiatif, pada fase ini siswa telah mampu 

melakukan gerakan-gerakan keterampilan dalam bentuk rangkaian terpadu yang 

tidak tersendat-sendat pelaksanaannya, sehingga hal ini merupakan unsur penting 

dalam menguasai berbagai gerakan keterampilan; 3) fase otonom, pada fase ini 

siswa mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis dimana siswa 
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mampu melakukan gerakan-gerakan keterampilan tanpa terpengaruh oleh hal-hal 

yang dapat mengganggu perhatiannya. Dalam hal belajar keterampilan servis atas 

dan bawah bolavoli, agar siswa mampu melewati fase-fase tersebut dengan sebaik-

sebaiknya, pada tahap awal guru harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya 

dan sebenar-benamya tentang urutan gerakan keterampilan servis atas dan bawah 

bolavoli dan disertai dengan contoh gerakan yang benar sehingga mudah diserap 

oleh siswa dengan dernikian siswa akan dapat melakukannya dengan mudah. Pada 

fase asosiatif, siswa tetap diberikan kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan 

servis atas dan bawah bolavoli secara berulang-ulang agar diperoleh keterampilan 

gerak servis atas dan bawah bolavoli yang semakin efisien, lancar, sesuai dengan 

keinginan, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Peran guru pada fase ini 

adalah memberikan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan pelaksanaan keterampilan 

gerak passing atas dan bawah bolavoli,  serta memberikan kesempatan . kepada 

siswa unluk mempraktekkannya secara berulang-ulang.  Pada fase otonom gerakan 

keterampilan servis atas dan bawah bolavoli yang telah mampu dilakukan secara 

otomatis, dengan demikian guru harus tetap menjaga agar gerakan keterampilan 

tersebut dapat dilakukan dengan sebenar-benamya,  sehingga gerakan keterampilan 

servis atas dan bawah bolavoli menjadi efisien.

Bolavoli merupakan permainan yang melibatkan kemampuan gerak yang 

kompleks. Untuk dapat memainkannya dengan baik, semua pemain harus bergerak 

cepat kesegala arah dalam mempertahankan setiap'wilayah yang menjadi incaran 

serangan lawan apabila bola sedang dikuasai oleh lawan. Begitu pula sebaliknya 

ketika bola dikuasai oleh regu sendiri maka semua anggota regu harus dapat 
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bekerjasama untuk menghasilkan suatu serangan yang dapat mematikan lawan. Oleh 

karena itu, agar dapat memperoleh hasil yang baik seorang guru pendidikan jasmani 

harus memahami secara benar karakteristik keterampilan dari cabang olahraga dan 

karakteristik siswa yang akan diajamya. Karakteristik siswa sangat unik dalam arti 

tidak satupun diantara anak tersebut. memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik 

ini akan mempengaruhi individu di dalam berinteraksi dengan lingkungannya 

(Drowatzky, 1981:199).

Perbedaan kemampuan gerak dasar dari siswa merupakan salah satu 

perbedaan karateristik setiap siswa yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan 

bagi guru dalam belajar keterampilan gerak servis atas dan bawah pada permainan 

bolavoli. Hal ini disebabkan oleh karena kemampuan gerak dasar akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar gerakan- gerakan keterampilan. 

Memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang  sesuai dengan tingkat 

kemampuan gerak dasar siswa merupakan salah satu cara guru untuk memberikan 

suasana yang kondusif dalam rangka menumbuhkan minat belajar  keterampilan 

gerak yang sesuai dengan karakteristik belajar bermain bolavoli.

Suatu proses pembelajaran yang lebih baik dapat ditandai dengan 

penyusunan program pembelajaran yang tepat, yaitu antara penyusunan program 

pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan setiap siswa, baik dalam 

aspek kesiapan fisik dan kemampuan gerak secara umum.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah hasil penelitian 

Mc Cloy (1934), Mc Cloy dan Young .(1954) telah mampu mengembangkan tes 

kemampuan gerakdasar. Dari tes yang mereka kembangkan

tersebut mampu untuk meramalkan keberhasilan individu dalam usah-usaha

mempelajari gerak keterampilan dalam olahraga.

Asep Suharta (1997) meneliti tentang pengaruh pendekatan mengajar dan 

kemampuan awal terhadap hasil belajar servis bolavoli. Dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dalam mengajar servis 

bolavoli lebih tepat dipakai pendekatan mengajar langsung. Sedangkan bagi siswa 

yang memiliki kemampuan awal rendah lebih tepat dipergunakan pendekatan 

mengajar tidak langsung dalam belajar servis bolavoli. 

                                                        C.Kerangka Berpikir

1. Pcrbedaan Pengaruh Metode Pembelajaran Taktis dan Drill terhadap 

Keterampilan Servis Atas dan Bawah Bolavoli.

Penelitian ini melibatkan dua kelompok siswa yang dikenai perlakuan yang 

berbeda. Kelompok pertama diberi perlakuan dengan metode taktis dan kelompok 

kedua diberi perlakuan dengan metode drill. Kedua metode pembelajaran tersebut 

merupakan serangkaian cara penyajian bahan pembelajaran yang ditujukan untuk 

meningkatkan hasil penguasaan keterampilan servis atas dan bawah bolavoli.

Pembelajaran dengan menggunakan metode taktis memiliki tantangan, 

sehingga mampu memotivasi siswa yang melakukannya. Karena tantangan tersebut, 
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maka variasi latihannya harus dirancang sebaik dan sevariatif mungkin agar 

menantang bagi yang melakukannya. Pembelajaran keterampilan servis bolavoli 

dengan metode taktis, dirancang khusus dengan ciri-ciri: (1) kegiatannya bersifat 

bebas namun terarah dan tidak banyak menggunakan aturan, (2) tidak dirasakan 

sebagai tugas yang terlalu membebani, (3) merupakan suatu permainan yang berisi 

unsur-unsur gerak seperti jalan, lari, dan lompat. Ciri-ciri tersebut disusun dalam 

beberapa macam bentuk atau variasi permainan dan dapat juga disusun dengan 

memodifikasi bentuk-bentuk permainan yang telah dikenal oleh

siswa.

Pembelajaran yang menggunakan metode drill, tugas gerak yang dilakukan 

kurang variatif sehingga kurang menangtang bagi siswa atau yang melakukannya. 

Siswa pasif dan selalu menunggu instruksi guru di dalam proses pembelajaran. 

Penekanan tujuan pembelajaran adalah pada penguasaan teknik yang benar sehingga 

tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat bergerak dan berkreasi sesuai 

dengan potensinya. Dengan demikian, pembelajaran dengan metode drill ini kurang 

menuntut kreativitas dalam melaksanakan tugas gerak yang diberlkan, sehingga si 

pelaku kurang termotivasi dalam melakukannya.

Dari uraian di atas, dan dengan memperhatikan segala kelebihan dan 

kekurangan masing-masing metode pembelajaran tersebut, maka dapat diduga 

bahwa antara kedua metode pembelajaran yaitu metode taktis dan drill akan 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap   keterampilan servis atas dan bawah 

bolavoli.
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2, Perbedaan Keterampilan Servis Atas dan Bawah Bolavoli antara 

Kemampuan Gerak Dasar Tinggi dan Rendah.

Karakteristik dari permainan bolavoli khususnya dalam melakukan teknik 

servis atas dan bawah.. Untuk itu dibutuhkan aktivitas dan kreativitas yang tinggi 

dan. siswa. la harus selalu aktif untuk mencarilawan yang lemah dalam menerima 

servis. 

Siswa yang memiliki kemampuan gerak dasar tinggi akan dapat melakukan 

aktivitas tersebut tanpa menemui kendala yang berarti. Hal ini disebabkan karena 

dengan memiliki kemampuan gerak dasar tinggi berarti siswa telah memiliki 

kemampuan gerak dasar yang mendukung dalam melakukan tugas- tugas 

keterampilan gerak teknik dasar dasar dalam belajar bermain bolavoli. Kemampuan 

gerak dasar yang dimiliki oleh siswa ini merupakan suatu kondisi bahwa siswa telah 

siap dalam belajar gerakan-gerakan keterampilan yang baru.

 Sebaliknya pada siswa yang memiliki kemampuan gerakdasar  rendah akan 

menemukan kesulitan dalam mempelajari gerakan-gerakan keterampilan yang baru. 

Hal ini disebabkan karena dengan kemampuan gerak dasar rendah berarti siswa 

tidak memiliki modal dasar kemampuan gerak yang dapat mendukung dalam 

melakukan keterampilan servis bolavoli.

Dari uraian di atas, maka dapat diduga bahwa perbedaan keterampilan servis 

atas dan bawah bolavoli dapat disebabkan oleh perbedaan kemampuan gerak dasar.
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3. Interaksi antara Metode Pembelajaran dan Kemampuan Gerak 

DasarTerhadap Keterampilan Dasar Atas dan Bawah Bolavoli.

Setiap siswa memiliki kemampuan gerak dasar yang berbeda-beda. 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perbedaan tingkat kemampuan 

gerak dasar merupakan perbedaan kemampuan dasar umum yang telah ada dalam 

diri siswa yang merupakan perbedaan karakteristik secara individu dari masing-

masing siswa. Tingkat kemampuan gerak dasar ini akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar keterampilan servis atas dan bawah bolavoli. Hal ini membawa kepada 

pemikiran untuk menentukan suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan gerak dasar  yang dimiliki oleh siswa.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, penggunaan metode taktis membawa 

siswa dalam situasi ber-main yang sebenamya. Situasi berm'ain akan memberikan 

motivasi bagi siswa yang memiliki kemampuan gerak dasar tinggi, karena mereka 

relatif lebih mudah dalam melakukan tugas gerak keterampilan yang baru, sehingga

pada akhirnya mereka dapat menampilkan gerakan yang sesuai dengan potensinya 

dan  kebutuhan permainan. Pembelajaran melalui metode drill, aktivitas siswa agak 

kurang karena siswa hanya dituntut mengikuti gerakan sesuai bentuk dan tata urutan 

yang tetap/monoton. Dengan demikian siswa akan merasa cepat bosan karena 

kurang termotivasi dan kurang tertantang. Meskipun siswa memiliki kemampuan 

gerak dasar tinggi, karena merasa kurang tertantang, maka hasil belajar keterampilan 

servis atas dan bawah bolavoli yang dicapai oleh siswa akan terbatas.

Sebaliknya bagi siswa yang memiliki kemampuan gerak dasar rendah 

penerapan metode pembelajaran taktis kurang menguntungkan, situasi bermain 

kurang membantu baginya untuk meningkatkan penguasaan keterampilan servis atas 
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dan bawah bolavoli. Dengan kemampuan gerak dasar rendah siswa akan relatif lebih 

sulit beradaptasi pada tugas gerak keterampilan yang baru, karena mereka belum 

memiliki kesiapan kemampuan gerak dasar untuk pelaksanaan keterampilan gerak 

yang baru tersebut. Dalam kondisi seperti ini metode drill lebih tepat digunakan 

dalam memberikan situasi yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan servis 

atas dan bawah bolavoli.

 Dengan demikian dari uraian tersebut, maka dapat diduga terdapat interaksi 

antara metode pembelajaran dan kemampuan gerak dasar terhadap keterampilan 

servis atas dan bawah bolavoli.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian dari  kerangka berpikir dan penjelasan mengenai 

perbedaan metode pembelajaran taktis dan metode drill dalam hubunganya dengan 

kemampuan gerakdasar, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran taktis dan drill terhadap 

keterampilanservis  atas dan bawah bolavoli.

2. Adakah perbedaan keterampilan servis atas dan bawah bolavoli antara siswa

dengan kemampuan gerak dasar tinggi dan siswa dengan kemampuan gerak dasar 

rendah.

3. Adakah interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan gerak dasar 

terhadap keterampilan servis atas dan bawah bolavoli.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di lapangan SMP Negeri 7 Mataram.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan pada semester gasal tahun ajaran 

2008/2009.frekuensi pertemuan tiga kali dalam seminggu dan 90 menit setiap kali 

pertemuan, Penentuan waktu pembelajaran dengan frekuensi tiga kali seminggu 

sesuai dengan pendapat Brooks dan Fahey (1984:405), bahwa dengan frekuensi tiga 

kali perminggu akan terjadi peningkatan kualitas keterampilan. Alasannya adalah 

dengan pembelajaran tiga kali perminggu akan memberikan kesempatan bagi tubuh 

untuk beradaptasi terhadap beban pembelajaran yang diterimanya.

Pertemuan dilakukan pada sore hari pukul 16.00 s/d 17.30 Wita. Secara 

keseluruhan kegiatan perlakuan berlangsung selama 24 kali pertemuan. 

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi siswa putra kelas II SMP Negeri 7 

Mataram tahun pelajaran 2008 / 2009, terdiri dari delapan kelas danjumlah 

siswa putranya secara keseluruhan adalah 80 orang.
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2. Sampel Penelitian

Melihat dari kondisi yang ada, seperti lapangan bolavoli, waktu, serta dana 

yang tersedia, maka tidak mungkin peneliti akan meneliti semua populasi. Oleh 

sebab itu 40 orang dari jumlah populasi digunakan sebagai sampel.

Berdasarkan ciri dari populasi siswa kelas II putra SMP Negeri 7Mataram 

tahun pelajaran 2008/2009. terdiri dari delapan kelas paralel, maka teknik 

pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling. 

Hal ini berarti dengan:

banyaknya sampel 40 orang sudah cukup representatif (mewakili) untuk banyaknya 

populasi dalam penelitian ini.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adatah metode eksperimen 

lapangan. Metode eksperimen lapangan adalah metode yang hendak menemukan 

faktor-faktor sebab akibat, mengontrol peristiwa-peristiwa dalam interaksi variabel-

variabel serta meramalkan hasil-hasilnya pada tingkat tertentu (Winamo S., 

1989:149). Untuk kegiatan penelitian yang menggunakan metode eksperimen 

lapangan, desainnya dapat terdiri dari beberapa macam, tergantung pada berapa 

banyak variabel yang akan diteliti serta jumlah sel (Ray dan Ravizza, 1988:159-

160). Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah faktorial 2x2 (Glass and 

Hopskins, 1984:272-301). 
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Tabel 2. Rancangan Penelitian Faktorial 2x2

METODE PEMBELAJARAN (A)TINGKAT KEMAMPUAN 

GERAK DASAR(B) Metode Taktis (Al) Metode Drill (A2)

Kemampuan gerak dasar 

tinggi(B1)

A1         B1 A2       B1

Kemampuan gerak dasar rendah 

(B2)

A1        B2 A2      B2

Keterampilan Servis Atas dan Bawah Bolavoli

Keterangan:

Al BI : Kelompok siswa yang memiliki kemampuan gerak Dasar tinggi yang diajar 

dengan metode taktis.

A2B1 : Kelompok siswa yang memiliki kemampuan gerak Dasar tinggi yang diajar 

dengan metode drill.

A1B2 : Kelompok siswa yang memiliki kemampuan gerak Dasar rendah yang diajar 

dengan metode taktis.

A2B2 : Kelompok siswa yang memiliki kemampuan gerak Dasar rendah yang diajar 

dengan metode drill

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari :

1. Variabel bebas yang dimanipulasi, yaitu metode pembelajaran yang terdiri dari 

belajar dengan menggunakan metode taktis dan metode drill.

2. Variabel bebas yang dikendali, yaitu kemampuan gerak dasar (tinggi dan rendah)
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3. Variabel terikat, yaitu hasil belajar keterampilan servis atas dan servis bawah 

bolavoli.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk memberikan penafsiran yang sama terhadap variabel-variabel dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi dari variabel-variabel penelitian yang 

ada sebagai berikut:

1. Belajar dengan metode taktis:

Suatu pola belajar yang dipergunakan dalam proses pembelajaran dengan 

mempergunakan teknik pendekatan mengajar yang dilakukan dalambentuk-

bentuk bermain, dimana siswa dibagi dalam dua kelompok-kelompok tertentu, 

kemudian bermain baik pada lapangan yang telah dimodifikasi maupun pada 

lapangan yang sebenamya.         

2. Belajar dengan menggunakan metode drill:

Suatu pola belajar yang dipergunakan dalam proses pembelajaran dengan 

mempergunakan teknik pendekatan mengajar yang dilakukan dalam bentuk-

bentuk pengulangan dari suatu jenis gerakan, dimana siswa hanya mengulang 

atau melakukan gerakan-gerakan yang telah diinstruksikan oleh guru.

3. Kemampuan gerak dasar

Kapasitas seseorang untuk dapat melakukan bermacam-macam gerakan 

yang memerlukan keberanian dalam olahraga, yang dinyatakan dari' hasil 

pengukuran dengan Barrow motor ability test kemudian dikonversikan dalam 

nilai T-skor untuk menggolongkan kelompok tinggi dan kelompok rendah.
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4. Keterampilan servis atas:

    Kemampuan seseorang dalam melakukan servis atas. Yang dimaksud 

dengan servis atas adalah servis yang dilakukan lewat atas kepala pada saat 

memukul bola servis tangan kiri menyangga bola sedangkan tangan kanan 

memegang bagian atas bola , bola dilambungkan dengan tangan kiri keatas 

sampai ketinggian kurang lebih setengah meter diatas kepala. 

5. Keterampilan servis  bawah

Kemampuan seseorang dalam melakukan servis bawah dengan cara bola 

mula-mula berdiri dipetak servis dengan kaki kiri agak lebih kedepan dari pada 

kaki kanan. Pegang bola dengan tangan kiri lambungkan bola keatas tidak terlalu 

tinggi, pada saat itu pula tangan kanan ditarik kebawah belakang. Setelah bola 

yang dilambungkan tadi lengan kanan yang telah lurus siap diayunkan dari arah 

belakang depan atas untuk memukul bola.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam persiapan pelaksanaan penelitian dan analisis data, seluruh data 

kemampuan gerak dasar yang diperlukan dikumpulkan dengan melakukan 

pengukuran menggunakan barrow motor ability test (Johnson, Nelson, 1979:355-

360, Nurhasan, 2000:6.8). Sedangkan data keterampilan servis atas dan bawah 

bolavoli dikumpulkan dengan tes servis atas dan bawah bolavoli. Keterampilan 

servis atas dinyatakan dari hasil tes servis g atas dengan menggunakan AAHPER 
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face wall volley test dan keterampilanservis  bawah dinyatakan dari hasil tes servis 

bawah dengan menggunakan Brumbach forearms pass wall-volley test (dalam M 

Yunus, 1991/992:292-293).

1. Test Kemampuan Gerak Dasar

Untuk tes kemampuan gerak dasar  dalam penelitian ini, digunakan "Barrow 

Motor Ability Test". Tes ini bertujuan untuk- membuat klasifikasi, bimbingan dan 

penentuan pretasi Barrow siswa pria SMP yang terdiri dari beberapa butir tes yaitu : 

(1) standing broad jump, (2) soft ball throw, (3). Zigzag run, (4) wall pass, (5) 

medicine ball put, (6) 60 yard dash (Johnson, Nelson, 1979:355-360, Nurhasan, 

2000:6.8). 

Tabel 4. Reliabelitas Item Barrow Motor Ability Test (Sumber, Johnson dan Nelson, 

1979:355

2. Tes Keterampilan servis Bolavoli

Data keterampilan servis bolavoli akan dikumpulkan dengan menggunakan 

tes keterampilan servis bolavoli dari AAHPER face 'wall volley

test untuk mengukur kemampuan servis atas, dan Brumbach Forearms pass 

wall-volley untuk mengukur kemampuan servis bawah.Validitas dan reliabilitas tes 

servis bawah dan servis atas, sebagai berikut: 1) Validitas tes servis bawah: 0,80 

dengan keterampilan servis dalam permainan sebagai knteria, servis atas: 0,86 

dengan menggunakan penilaian servis atas dalam kemampuan bermain bolavoli 

sebagai kriteria 1) Reliabilitas: servis bawah: 0,89 servis atas: 0,93 (dalam M Yunus, 

1991/992:292293). Administrasi tes servis bolavoli.
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3. Mencari Reliabilitas Tes

Tes yang dipakai untuk mengumpulkan data kemampuan gerak dasar yaitu 

Barrow motor ability test, dan tes servis (atas dan bawah) sebelum dipergunakan 

akan diuji atau dicari reliabilitas dari masing-masing tes tersebut, walaupun telah 

ada nilai reliabilitas tes tersebut namun untuk menyesuaikan dengan karakteristik 

pouplasi maka perlu dicari nilai reliabilitasnya. Untuk mencari besamya koeflsien 

reliabilitas, dipergunakan ANAVA (Baumgarther, Jackson, 1991:134) dengan 

rumus:

s

ws

MS

MSMS
R




dengan :

s

s
s df

SS
MS 

11

11

dfdf

SSSS
MSw 




Keterangan:

SS = jumlah kuadrat perlakuan

MS = rata-rata kuadraat perlakuan

df = derajat kebebasan

t = perlakuan kolom

s = perlakuan bans

1 = interaksi antara perlakuan baris dan perlakuan kolom
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G. Teknik Analisis Data

1. Uji Prasyarat

Sebelum dilanjutkan keuji hipotesis, maka harus dilakukan uji prasyarat yaitu 

uji normalitas sampel (Uji Lilliefors dengan a = 0,05 % ), dengan rumus:

s

xx
z




 1

1  (x dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku 

sampel) dan uji homogenitas varians (Uji Levene dengan a = 0,05), dengan program 

SPSS 10.

2. Uji Hipotesis

Data hasil tes akhir keterampilan servis bolavoli dianalisis dengan statistika 

anava dua jalur dan pengujian hipotesis dengan perhitungan uji F pada taraf 

signifikan 0,05 % yang sebelumnya telah dilakukan uji prasyarat. Untuk uji 

hipotesis dalam penelitian ini digunakanjasa komputer dengan program SPSS 10.

Welkowitz, Ewen dan Cohen (1982:271) mengemukakan prosedur Analisis 

Variansi dua jalur secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Variansi Dua Jalur

Source of Variance SS df MS F

Between groups 

A 

B

A*B

Within groups

Total 

SSB

SS1

SS2

SSlx2

SSw

SST

DfB

 dfl

df2

 dfx2

dfw

dfT

MSB 

MS1

MS2

MS1x2

MSw

FB

F1

F2

F1x2
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Langkah-Langkah Perhitungan 

a. Sum of Square

1) Total Sum of Square (SSr)

SSr = 
N

X
X

2
2

)(

2) Between group sum of square (SSB)

N

X

N

X

N

X

N

X
SS

K
B

 
22

3

2

2
2

1

2
1 )()()()(

3) Within group sum square (SSw)

SSw
= SSr -SSB

4) Sum of square for factor I (SS1)

     SS1 =  
N

X

columneachinN

columneachofsum
22 )()(

5) Sum of square for factor 2 (SS1x2)

     SS1 =  
N

X

roweachinN

roweachofsum
22 )()(

6) Sum of square for Interactions (SS1x2)

   SS1x2
= SSB – SS1 – SS2

b. Degrees of freedom

1) Total Degrees of Freedom

dfr =N – 1 

2) Degrees of Freedom Within Groups

dfw=N – K 

3) Degrees of Freedom for Factor 1

dfi = one less than the number of levels for factor 1

4) Degrees of Freedom for Factor 2

dfi = one less than the number of levels for factor 2

5) Degrees of Freedom for Interaction

dfix2 = dfixdfs
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6) Degrees of Freedom Between Groups

dfB=k-l

c. Mean Square

1) Mean Square Between Group (MSB)

B

B
B df

SS
MS 

2) Mean Square within Group (MSw)

      
W

W
W df

SS
MS 

3) Mean Square for factor 1 (MS1)

1

1

df

SS
MSB 

4) Mean Square for factor 2 (MS2)

  
2

2

df

SS
MSB 

5) Mean Square for interaction (MS1x2)

21

21

X

X
B df

SS
MS 

d. F rations and tests of significance

1) Effect of Between group (FB)

W

B

MS

MS
F 

2) Effect of factor 1 (F1)

WMS

MS
F 1

3) Effect of factor 2 (F2)

WMS

MS
F 2

4) Effect of interaction (F1X2)
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W

X

MS

MS
F 21

Penggunaan Anava harus memenuhi persyaratan : (1) observasi untuk 

masing-masing kelompok independen, (2) setiap kelompok perlakuan memiliki 

variansi yang sama (Homogen), (3) populasi berdistribusi normal. Namun dcinikian 

analisis variansi (Anava) tctap tegar (Robust) dan akan tetap memberikan hasil yang 

akurat walaupun variansi tidak homogen (Welkowitz, Ewen dan Cohen, 1982:251).
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