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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga merupakan suatu hal yang umum yang sering dilakukan sehari-

hari. Aktifitas ini bahkan kerap kali dikaitkan dengan kesehatan. Tak hanya 

berguna untuk kesehatan fisik, olahraga juga dapat meningkatkan kualitas 

hidup seseorang secara keseluruhan. Dan secara harfiah, kata olahraga berasal 

dari kata olah dan raga olah adalah suatu proses kegiatan, sedangkan raga 

adalah badan atau tubuh, jadi olahraga dapat diartikan sebagai suatu kegitan 

yang berkitan dengan menggerakan seluruh tubuh baik untuk kesehatan 

maupun sebagai sarana hiburan. Tujuan oalaharagapun beragam. Akan tetapi 

pada umumnya orang-orang melakukan olahraga dengan tujuan meningkatkan 

kesehatan atau menjaga kesehatan. 

Olahraga juga dapat dilakukan untuk sebagai hobi, mencari keringat, 

membentuk tubuh, mengisi waktu luang, menurunkan berat badan, dan 

mencapai prestasi. Selain dilakukan untuk tujuan tertentu,olahraga mempunyai 

banyak manfaat bagi seseorang yang melakukannya. Dalam hal kesehatan, 

olahraga dapat membantu menjauhkan anda dari berbagai penyakit. Kegiatan 

olahraga juga termuat di dalam dunia pendidikan sebagai salah satu pilar yang 

wajib di laksanakan dalam setiap jenjang sekolah baik dalam KBM (kegiatan 

belajar mengajar) /kegiatan ektrakurikuler sekolah. 

Dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan akan memberikan dan menyempurnakan 

kurikulum yang komprehensif dalam rangka mencapi tujuan pendidikan 

nasional. Nuril Ahmadi (2007: 19) mengatakan, Permainan bolavoli 

merupakan suatu permainan yang komplek yang tidak mudah untuk dilakukan 

oleh setiap orang. Diperlukan pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan 

teknik-teknik lanjutan untuk dapat bermain bolavoli secara efektif. Teknik-

teknik tersebut meliputi: service, passing, smash, dan Pada dasarnya olahraga 

bolavoli juga adalah olahraga yang menyenangkan, menarik, menegangkan, 
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penuh drama dan kejutan maka setiap hal mengenai olahraga bolavoli tidak 

akan habis untuk dibahas. Tidak hanya diluar negeri, di indonesia pun olahraga 

ini selalu ada hal yang menarik untuk diperbincangkan, baik didalam 

pendidikan maupun luar pendidikan banyak sekali peminat atau 

penggemarnya. 

Olahraga bolavoli ini bisa dikatakan olahraga wajib dimainkan kedua 

setelah olahraga sepakbola baik di daerah perkampungan maupun di perkotaan 

olahraga ini sangatlah diterima oleh masyarakat banyak, terlebih saat ini sudah 

banyak lapangan bolavoli didirikan baik lapangan indor ataupun aut door 

dengan demikian memudahkan para peminat olahraga ini bermain dan berlatih. 

Seorang pemain bolavoli untuk bermain dengan baik harus melakukan 

latiahnan-latihan secara teratur, kontinyu dan berkesinambungan. Semakin 

teratur latihan maka semakin baik pula tingkat keterampilan bermainnya. 

Latihan yang teratur akan mengiringi keberhasilan pemain untuk mencapai 

prestasi dan seorang pemain bolavoli dapat bermain dengan baik harus 

memiliki teknik-teknik dasar bolavoli yang baik pula. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang diketahui memiliki banyak 

penggemar olahrga bolavoli, terlebih olahraga bolavoli saat ini sudah sangat 

berkembang selain menjadi olahraga kreatif olahraga bolavoli juga sudah 

menjadi olahraga profesional, bolavoli indonesi sudah bisa bersaing dikawasan 

Asia, namun penampilan timnas bolavoli indonesia masih belum mencapai 

hasil yang maksimal. Jadi saya rasa dengan melihat dasar tersebut maka dalam 

jangka dua atau tiga tahun kedepan maka olahraga tersebut akan jauh lebih 

baik lagi apalagi dengan adanya perkembangan yang menyeluruh sampai ke 

kota atau kabupaten juga pelosok nusantara. Berkembangnya olahraga bolavoli 

tidak hanya di kota-kota besar, akan tetapi Sukabumi juga memiliki atlit-atlit 

yang berprestasi dan berbakat. Perkembangan olahraga bolavoli sukabumi 

sepertinya begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dilihat dari 

pembinaan yang dilakukan sejak usia sekolah dari sekolah dasar ataupun 

menengah  dalam bentuk ektrakurikuler maupun akademi bolavoli. 
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Ektrakurikuler merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan bakat-

bakat siswa yang ada disekolah, supaya olahraga bolavoli di indonesia dapat 

berkembang pesat. Dengan adanya wadah ini diharapkan bolavoli di indonesia 

lebih baik dan lebih mampu bersaing dari mulai usia bawah atau menengah 

dalam suatu kegiatan ektrakurikuler bolavoli seoarang pemain harus benar 

mengusai teknik dasar yang baik terutama passing karena passing menurut 

saya sendiri adalah suatu teknik dasar pendukung dari teknik dasar bolavoli 

yang lainnya. 

Menurut hasil obsevasi dari tiga sekolah yang sudah saya kunjungi pada 

hari Senin 11-14 Mei 2020 permasalahannya kebanyakan di  teknik dasar yang 

kurang dan tingkat kehadiran siswa ketika mengikuti ektakurikuler. Observasi 

saya pertama dimulai dari sekolah SMA Negeri 1 Lengkong permasalahan 

pertama yang di dapat adalah mengenai passing yang masih kurang baik 

terutama passing atas akan tetapi ketika ditindaklanjuti dan saya meminta 

untuk meneliti dan memeberikan solusi terkait permasalahan tersebut kepala 

sekolah dan guru ektrakurikuler tidak mengijinkan untuk meneliti disekolah 

tersebut dengan alasan tidak disebutkan.  

Kemudian saya berlanjut mencari permaslahan berikutnya kesekolah 

swasta tersekat yang sederjat yaitu sekolah MA Al-Haddad bojong haur 

permasalahan yang didapat adalah kurangnya minat yang di miliki siswa atau 

tingkat kehadirannya tidak konsisten terhadap ektrakurikuler tersebut menurut 

guru ektrakurikuler yang bersangkutan Bapak Elvan S.Pd itu dikarnakan 

kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dalam kegiatan 

ektrakurikuler tersebut dan ketika ditindaklanjuti atau saya meminta untuk 

meneliti dan memeberikan solusi terkait permasalahan tersebut kepada guru 

ektrakurikuler menolak untuk meneliti disekolah tersebut dengan alasan 

ketidak siapan dirinya selaku guru ektrakurikuler yang saat ini memiliki 

kesibukan. Setelah melakukan observasi dari dua sekolah tersebut saya 

berlanjut di sekolah lain yaitu sekolah MA Al-Hidayah Sekarwangi-Cibadak 

Kab Sukabumi. 
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Dari hasil observasi dilapangan peneliti memperoleh keterangan.  

Pembina Ekstrakurikuler blavoli yaitu Bapak Dede Ivan Supandi, S.Pd 

mengungkapakan bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di MA 

Al-Hidayah teknik dasar permainan bolavoli telah diajarkan dan dilatih 

dengan cukup baik dan cukup benar akan tetapi belum menunjukkan hasil 

yang maksimal dan dilihat dari prestasi yang didapat belum ada satu pun 

kejuaraan yang di dapat selama 2 tahun kebelakang ini. Masih banyak peserta 

ekstrakurikuler yang belum mampu melakukan teknik dasar dengan benar, 

yaitu pada saat passing terutama saat menerima bola pertama dan kembalian 

dari lawan arahnya sangat beragam ada yang melenceng ke arah kiri, kekanan 

dan tidak menyebrangi net dan itu diakui oleh guru ektrakurikulernya.  

Pengusaan teknik dasar passing sangatlah penting karena, passing sangat 

mempengaruhi kualitas keseimbangan saat bertanding, banyak sekali siswa 

yang mengalami keterbatasan mengumpan bola kepada teman saat bertanding 

terutama teknik dasar paling dasar yaitu passing bawah, akibatnya bola yang 

didapat seharusnya saling mengumpan 3 sentuhan dengan teman untuk 

mengahsilkan poin itu tidak berjalan karena keterbatasan passing teresbut 

Untuk meningkatkan kualitas passing bawah yang dimiliki oleh ektrakurikuler 

bolavoli MA Al-Hidayah. maka peneliti memberika atau menawarkan solusi 

dengan menggunakan metode bola pantul. Dan ketika ditindaklanjuti atau saya 

meminta untuk meneliti dan memeberikan solusi terkait permasalahan tersebut 

kepada pihak sekolah dan guru memberikan izin untuk melaksanakan 

penelitian di sekolah MA Al-Hidayah.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Permainan Bola Pantul Terhadap 

Keterampilan Passing Bawah Bolavoli Peserta Ekstrakurikuler MA Al-

Hidayah Sekarwangi-Cibadak Kab Sukabumi”. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: apakah terdapat Pengaruh permainan bola pantul terhadap 

keterampilan passing bawah bolavoli pada ekstrakurikuler MA Al-Hidayah 

Sekarwangi-Cibadak Kab Sukabumi?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ” Pengaruh permainan bola pantul terhadap keterampilan 

passing bawah bolavoli pada ekstrakurikuler MA Al-Hidayah Sekarwangi-

Cibadak Kab Sukabumi”. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mendapat temuan baru tentang bagaimana meningkatkan 

keterampilan passing bawah permainan bolavoli dengan menggunakan 

metode bermain bola pantul. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pijakan untuk 

mengembangkan penelitian-penelitian sejenis. 

2. Manfaat segi praktis 

a. Bagi Peserta didik 

1. Peserta didik tidak takut dalam melakukan passing bawah. 

2. Meningkatkan keterampilan gerak peserta didik terutama dalam 

penguasan teknik passing bawah. 

b. Bagi Guru 

1. Untuk mencari alternatif pembelajaran yang lebih mudah, 

efektif, dan kreatif sehingga peserta didik lebih antusias 

mengikuti pembelajaran Olahraga. 

2. Untuk mengetahui hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik 

sebelum dan sesudah menggunakan metode bermain bola 

pantul. 
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c. Bagi sekolah 

Menciptakan situasi yang kondusif untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran mata pelajaran olahraga khususnya bolavoli materi 

passsing bawah. 

 


