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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Secara umum pembinaan olahraga di Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan seluruh masyarakat sedangkan 

secara khusus pembinaan olahraga diarahkan untuk pencapaian prestasi nasional 

maupun internasional. Cabang olahraga prestasi tersebut dapat diterapkan di 

lingkungan sekolah maupun luar lingkungan sekolah. Salah satu cabang olahraga 

yang diterapkan di pendidikan formal sebagai olahraga prestasi dan digemari 

masyarakat umum adalah permainan bola voli. 

 Bola voli juga merupakan olahraga yang dapat dijadikan sebagai olahraga 

rekreasi rekreasi yang positif untuk mengisi waktu yang kosong. Dari tujuan 

bermain bola voli ada juga untuk meningkatkan kesehatan jasmani atau ada juga 

yang untuk bercita-cita sebagai pemain bola voli yang berprestasi dan dikenal 

masyarakat umum tentunya harus menguasai teknik dasar yang baik seperti 

service, passing, smash, dan block. 

 Permainan bola voli adalah permainan beregu dengan tujuan melewatkan 

bola secara teratur melalui atas net dan mencegah bola menyentuh lantai atau 

lapangan permainan. Ada dua hal yang penting dalam permainan bola voli yaitu 

berusaha semaksimal mungkin untuk melewatkan bola ke daerah lawan melalui 

atas net dan menjaga bola agar tidak jatuh didaerah permainan sendiri. Dengan 



2 
 

menggunakan metode pengajaran yang tepat, diharapkan dapat berperangaruh 

terhadap perkembangan keterampilan passing bawah bola voli. 

 Keberhasilan suatu belajar tidak hanya tergantung pada siswa saja, tetapi 

juga peranan guru. Siswa dan guru harus berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Harapan dari guru ialah bagaimana agar bahan pelajaran yang 

disampaikan dapat diterima anak didik dengan baik dan benar. Tinggi rendahnya 

hasil belajar pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga bergantung pada proses 

pembelajaran yang dihadapi oleh siswa. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani 

guru harus menguasai materi yang diajarkan dan harus menyampaikan dengan 

baik. Cara penyampaian pelajaran sering disebut dengan metode pembelajaran. 

 Metode mengajar merupakan cara guru berinteraksi dengan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Karena penggunaan metode pengajaran yang 

tepat dan sesuai tentu akan menghasilkan suatu kegiatan belajar dan mengajar 

yang efektif dan efisien, dan diharapkan mencapai tujuan sesuai dengan yang 

ditetapkan. Penggunaan metode yang tepat sesuai dengan kondisi dan suasana 

kelas serta dengan melakukan variasi metode pembelajaran akan meningkatkan 

motivasi belajar mengajar. 

Variasi pembelajaran passing bawah adalah teknik pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dengan tujuan agar meningkatkan kualitas pembelajaran 

bola voli, yaitu melalui variasi pembelajaran dan berbagai metode serta teknik 

permainan sehingga siswa lebih berminat melaksanakan permainan karena 

permainan lebih menarik dan tidak monoton. 
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 Memilih variasi pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mengajar, 

merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Ada kalanya suatu alternative yang 

sudah dianggap paling tepat justru menimbulkan akibat yang sama sekali tidak 

diduga sebelumnya. Kelelahan yang sering timbul, disebabkan kesalahan memilih 

variasi pembelajaran yang ditetapkan. 

 Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaraan bola voli, guru penjas 

memberikan perhatian atau merespon gejala ini dan tidak menganggap hal ini 

sebagai hal yang biasa. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan dikuatirkan 

mempengaruhi prestasi belajar penjas siswa semakin menurun khusus pada materi 

passing bawah bola voli. 

 Salah satu masalah yang sering terjadi dalam permainan bola voli adalah kurangnya 

kemampuan siswa dalam melakukan gerakan passing bawah. Mereka hanya 

menggunakan gerakan yang dominan bebas dalam artian mereka seperti bermain 

seperti biasa tanpa diperhatikan gerakannya seperti awalan, perkenalan, dan 

gerakan lanjutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengarahan dan 

pembinaan terhadap siswa dalam melakukan passing bawah bola voli pada siswa 

kelas XI IPS-1 SMA Negri 1 sumbul Kab.Dairi 

 Jumlah lapangan bola voli hanya satu dan dalam melaksanakan 

pembelajaran passing bawah masih menggunakan metode mengajar yang 

konvensional, yaitu komando dan praktek. pada saat mempraktikkan gerakan 

passing bawah murid hanya mengikuti perintah guru dengan demikian kebebasan 

siswa sangat terbatas hanya kepada mau tidaknya mengikuti atau memenuhi 

perintah guru dengan sepenuh hati, atau dengan kata lain dinyatakan bahwa siswa 
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tidak mempunyai kebebasan untuk membuat seperangkat keputusan. Siswa lebih 

cenderung mengikuti sehingga efektifitas waktu sepenuhnya dikuasai guru. Jika 

dilihat lebih dalam mengenai pelaksanaan pembelajaran bola voli dalam bidang 

studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan siswa SMA  N  1 Sumbul 

dimana pelaksanaannya harus dilakukan melalui praktek yakni mempraktekkan 

teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli. 

 Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 11 maret 2017, pada saat 

melakukan gerakan teknik dasar passing bawah siswa sering melakukan 

kesalahan terutama pada saat sikap persiapan, pelaksanaan dan gerakan lanjutan 

sehingga passing yang dilakukan sering tidak terarah (tidak tepat). Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 

ternyata masih banyak siswa yang memperoleh nilai rendah, dari 30 orang siswa 

kelas XI IPS-1 ternyata terdapat 10 siswa (32%) yang telah tuntas atau mendapat 

nilai di atas batas ketentuan sedangkan dari 21 siswa (68%) belum tuntas. Dimana 

pada saat melalukan persiapan passing bawah bola voli banyak kesalahan dan 

pada saat perkenaan bola pada tangan tidak tepat. Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa hanya 65,60. Sedangkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 

70. Hal ini merupakan salah satu masalah yang perlu dicari solusinya, perlu dicari 

model pembelajaran yang dapat menunjang guru dalam meningkatkan siswa 

dalam melakukan passing bawah yang baik dan benar. 

 Dari uraian diatas jelas bahwa passing bawah dalam permainan bola voli 

sangat penting maka peneliti ingin meneliti pengaruh variasi pembelajaran 

passing bawah bola voli. Apakah dengan menerapkan variasi pembelajaran dapat 
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meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli pada siswa. Untuk itu penulis 

melakukan penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Passing 

Bawah Bola Voli Melalui Variasi Pembelajaran Pada Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

identifikasi masalah adalah: 

1. Pembelajaran masih terfokus kepada guru, belum kepada siswa. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada passing bawah bola voli. 

3. Kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan gerakan passing bawah 

bola voli. 

4. Guru belum menggunakan metode bervariasi dalam proses pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Mengingat luasnya masalah yang akan diteliti, seperti yang tercantum 

dalam identifikasi masalah dan banyaknya aspek-aspek dalam menggunakan 

variasi pembelajaran, serta untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian yang 

akan dilaksanakan, maka pada penelitian ini akan dibatasi pada “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Passing Bawah Bola Voli dengan variasi passing 

bawah berpasangan, variasi passing bawah bentuk segitiga, variasi passing bawah 

berbentuk segi empat pada siswa kelas XI IPS-1 SMA Negri 1 Sumbul Kabupaten 

Dairi  Tahun Ajaran 2016/2017”. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka dalam penelitian ini diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah dengan menggunakan variasi pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar passing bawah bola voli siswa kelas XI IPS-1 SMA Negri 1 Sumbul 

Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2016/2017?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, 

yang menjadi tujuan ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

passing bawah bola voli melalui penggunaan variasi pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli siswa kelas XI IPS-1 SMA 

Negri 1 Sumbul Kabupaten Dairi  Tahun Ajaran 2016/2017?”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi proses 

belajar mengajar khususnya pendidikan jasmani, adapun manfaat tersebut antara 

lain: 

1. Peneliti menambah wawasan untuk mengembangkan pembelajaran yang 

lebih baik lagi terutama dalam hal passing bawah bola voli siswa. 

2. Bagi guru untuk memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran 

passing bawa bola voli siswa kelas XI IPS-1 SMA Negri 1 Sumbul 

Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2016/2017?”. 



7 
 

3. Bagi siswa untuk mengatasi kesulitan belajar terutama dalam proses 

pembelajaran passing bawah bola voli siswa kelas XI IPS-1 SMA Negri 1 

Sumbul Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2016/2017?”. 

4. Bagi peneliti yang lain untuk meneliti tentang pembelajaran passing 

bawah bola voli. 

 


