
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pendidikan jasmani adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

didalam pengajarannya menekankan aktifitas gerak dan jasmani serta usaha yang 

dilakukakan secara sadar melalui pendidikan untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan siswa untuk tampil sebagai insan sehat baik dalam bertindak, tingkah 

laku, pikiran dan mental. Tujuan dari penjas yaitu mengembangkan keterampilan gerak. 

Gerak tersebut terbagi tiga yaitu:lokomotor, non lokomotor, dan manipulasi. 

 Suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya di dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada bidang studi Pendidikan Jasmani,masih banyak 

guru yang belum memberdayakan seluruh potensinya dalam mengelolah pembelajaran 

baik dalam menguasai materi maupun dalam menggunakan media pembelajaran 

melainkan hanya menggunakan talk and chalk (bebicara dan kapur tulis),sementara 

materi-materi dalam Pendidikan Jasmani  dilakukan tidak hanya didalam ruangan saja 

(kelas) yang dalam arti teori melainkan juga praktek di lapangan. 

Dalam praktek di lapangan sering sekali didapati pembelajaran Pendidikan 

jasmani yang kurang efektif dan efisien. Dalam pengajaran materi, kebanyakan guru 

tidak menggunakan media atau alat bantu yang bisa dimodifikasi. Padahal jika dikaji 

lebih mendalam, dengan menggunakan alat bantu informasi atau pesan yang akan 

disampaikan akan lebih mudah ditangkap dan dicerna siswi sehingga proses 

pembelajaran lebih efektif dan efesien. Hal ini disinyalir karena tidak tersedianya alat 

bantu tersebut dan kurangnya kreativitas para guru. Tidak tersedianya media 



pembelajaran atau alat alat bantu di sekolah, ini menyebabkan menjadi salah satu faktor 

penyebab guru malas dan kurang kreatif dalam mengelola media sarana pembelajaran 

sehingga hanya bermodalkan talk and chalk. 

Fakta yang terjadi adalah guru dianggap sebagai sumber belajar yang paling 

benar. Proses pembelajaran yang terjadi  memposisikan siswa sebagai pendengar 

ceramah guru. Akibatnya proses belajar mengajar cendrung membosankan dan 

menjadikan siswa  malas belajar. Sikap anak didik yang pasif tersebut ternyata tidak 

hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu saja tetapi hampir pada semua mata pelajaran 

termasuk penjas. Sebenarnya banyak cara yang dilakukan untuk  meningkatkan hasil 

belajar penjas siswa salah satunya adalah dengan menggunakan media alat bantu sarana 

pembelajaran yang bisa di modifikasi. Memodifikasi sarana pembelajaran merupakan 

salah satu strategi mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kegiatan proses belajar mengajar pada pembelajaran penjas dapat di ukur dari 

keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan tersebut dapat terlihat 

dari tingkat pemahaman, penguasaan materi dan hasil belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman, penguasan materi dan hasil belajar maka semakin tinggi  pula tingkat 

keberhasillan pembelajaran. 

Pembelajaran bola voli merupakan pembelajaran yang didalamnya terdapat 

beberapa gerak dasar permainan bola voli  pada kurikulum pendidikan jasmani di SMK 

Swasta Bersama Berastagi. Seperti yang dikemukakan oleh Suharno HP (1979:12) 

”bahwa dalam bermain bola voli secara baik dan berprestasi sangat memerlukan 

penguasaan teknik–teknik dasar secara sempurna dan baik. Gerak dasar permainan bola 

voli yaitu: gerak pasing, gerak servis dan smash. 
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Dari beberapa teknik dasar di atas tingkat pemahaman dan kemampuan para 

peserta didik di sekolah sangatlah rendah, khususnya kemampuan dasar untuk melakukan 

passing bawah benar-benar rendah. Pasing bawah merupakan suatu teknik yang paling 

mendasar dalam permainan bola voli. Butuh latihan yang baik agar dapat melakukan 

pasing bawah karena memerlukan kendali yang maksimal terhadap bola, dengan 

mengunakan kedua tangan. 

Hal ini tidaklah segampang yang dibayangkan untuk dilakukan oleh siswa karena 

saat melakukan pasing diperlukan ketepatan waktu ayunan kedua pergelangan tangan 

serta posisi badan yang tepat waktu melakukan pasing. Hal ini disebabkan karena mereka 

belum dapat mengatur kapan seharusnya melakukan passing bawah melainkan mereka 

melakukan pasing bawah sesuai keinginan mereka saja tanpa memikirkan arah bola bola 

tidak terkontrol dengan baik.  

Hal seperti ini banyak dijumpain penulis ketika melakukan pengamatan langsung 

disekolah SMK Swasta Bersama Berastagi. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar siswa 

yaitu rendahnya nilai-nilai siswa yang terlihat pada kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang telah ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran pendidikan jasmani adalah 78. 

Namun masih banyak siswa yang mempunyai nilai dibawah rata-rata 65. Seperti halnya 

dari 30 siswa kelas XI BM semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 yang mencapai 

ketuntasan belajar hanya 5 siswa (16.67%) dan 25 siswa ( 83.33%) siswa lainnya belum 

mencapai ketuntasan. 

(Sumber Guru Penjas SMK Swasta Bersama Berastagi: Kalvin Tarigan.) 

Sedangkan dalam pengamatan penulis yang terjadi di SMK Swasta Bersama 

Berastagi tempat penulis melakukan penelitian masi diperlukan bahkan belum terlihat 
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adanya guru penjas di SMK tersebut melakukan bentuk pembelajaran di SMK yang 

mempraktekkan gerakan dasar yang bervariasi dan memodifikasi alat dan sarana 

prasarana pembelajaran dan permainan bola voli. 

Pada materi pembelajaran bola voli teknik dasar yang paling sulit dipahami oleh 

siswi untuk mempraktekkannya dengan tepat adalah teknik pasing. Dimana siswi kadang 

terlihat kesulitan untuk meletakkan kedua pergelangan tangannya dengan tepat pada bola 

voli  saat akan melakukan pasing bawah. Karena masih banyak siswa yang kadang ragu-

ragu pada saat akan  melakukan pasing bawah. Serta siswi juga kadang tidak melakukan 

teknik pasing sesuai dengan proses yang sebenarnya misalnya posisi badan yang tepat 

pada waktu melakukan pasing, cara menapakkan kedua pergelangan tangannya serta 

ayunan kedua tangannya sesuai dengan teknik yang benar yang harus dilakukan. Kadang 

siswi kurang begitu paham mengenai masalah itu.  

Sebenarnya anak ingin bermain melakukan permainan bola voli sehingga dapat 

membuat mereka beraktifitas secara optimal dan menyenangkan. Tetapi, ini tentu tidak 

mungkin jika mereka menggunakan alat dan sarana prasarana dengan ukuran yang sama. 

Pada penelitian ini penulis mencoba mengajarkan gerak passing bawah pada 

pembelajaran bola voli dengan menggunakan media alat pembelajaran berupa alat-alat 

yang dimodifikasi terlebih dahulu. Penggunaan alat-alat yang di modifikasi tersebut 

untuk mempermudah siswi dalam mempelajari gerak passing dan di sesuaikan dengan 

tingkat perubahan kemampuan anak sehingga anak tidak merasa takut lagi untuk 

melakukan olahraga permainan bola voli tersebut khususnya bagi pemula tetapi 

sebaliknya menjadi termotivasi dan lebih berani untuk melakukan gerakan yang diajarkan 
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sehingga hal ini akan membuat anak menjadi lebih aktif untuk bergerak, bila anak sudah 

aktif maka tujuan dari pembelajaran pun akan cepat tercapai. 

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat 

digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani di SMK 

Swasta Bersama Berastagi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pasing Bawah Pada Bola Voli 

Melalui Modifikasi Sarana Pembelajaran Pada Siswi Kelas XI SMK SWASTA 

BERSAMA Berastagi Kabupaten KARO Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah antara lain 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran 

pendidikan jasmani, 2) Apa saja yang dapat dimodifikasi sarana pembelajaran bola voli? 

3) Siswi kurang dilatih dalam berpikir kreatif sehingga aktifitas belajar siswi masih 

rendah, 4) Apakah ada pengaruh modifikasi sarana pembelajaran terhadap hasil pasing 

bawah bola voli bola voli pada kelas XI SMK Swasta Bersama Berastagi Tahun Ajaran 

2013/2014? 5) Pengetahuan dasar siswa rendah dalam mempelajari keterampilan pasing 

bawah permainan bola voli. 

 

C. Pembatasan Masalah 
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Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pembelajaran bola voli maka 

penelitian ini akan dibatasi pada masalah modifikasi sarana pembelajaran bola voli 

terhadap hasil pasing bawah pada pembelajaran bola voli di SMK Swasta Bersama 

Berastagi Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

D. Rumusan Masalah 

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

modifikasi sarana pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah pada 

bola voli dikelas XI SMK Swasta Bersama Berastagi Tahun Ajaran 2013/2014? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

atau peningkatan hasil belajar passing bawah bola voli pada siswa kelas XI SMK Swasta 

Bersama Berastagi Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil belajar teknik dasar permainan bola voli antara belajar dengan 

menggunakan alat dan sarana prasarana yang dimodifikasi dan yang tidak di modifikasi. 

2. Mengetahuinya gambaran metode proses belajar mengajar yang lebih efektif dalam 

penelitian ini. 

3.  Lebih meningkatkannya kualitas proses belajar mengajar dalam penerapan disiplin ilmu.  
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