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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 olahragapun 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 bola voli merupakan 

suatu permainan yang komplek yang tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap 

orang. Diperlukan pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan teknik-teknik 
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lanjutan untuk dapat bermain bola voli secara efektif. Teknik-teknik tersebut 

meliputi: service, passing, smash, dan Pada dasarnya olahraga bola voli juga 

adalah olahraga yang menyenangkan, menarik, menegangkan,  penuh drama dan 

kejutan maka setiap hal mengenai olahraga bola voli 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. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Di dalam pendidikan jasmani 

terdapat beberapa cabang olahraga yang dilakukan dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM) di sekolah. Salah satunya yaitu pembelajaran bolavoli. Dalam 

pendidikan jasmani pembelajaran bolavoli dijadikan sebagai alat untuk dapat 

mencapai hasil belajar yang ingin dicapai mencakup kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Permainan bola voli adalah permainan memantulkan bola oleh tangan 

atau lengan dari dua regu yang bermain di atas lapangan yang mempunyai 

ukuran-ukuran tertentu. Lapangan dibagi dua sama besar oleh net yang 

dibentangkan di atas lapangan dengan ukuran ketinggian tertentu. Prinsip 

bermain bola voli adalah menjaga bola jangan sampai yaituh di lapangan lawan 

atau mematikan bola di pihak lawan. Adapun beberapa teknik dasar yang 

digunakan dalam permainan bola voli, yaitu teknik dasar passing, service, spike, 

dan blok. Passing dibagi menjadi dua yaitu passing atas dan passing bawah. 

Passing bawah adalah cara memainkan bola yang datang lebih rendah dari bahu 

dengan menggunakan kedua pergelangan tangan yang dirapatkan Toto Subroto 

dan Yunyun Yudiana, (2014: 57).  

Teknik dasar dalam permainan bola voli yang harus dipelajari salah 

satunya adalah teknik passing bawah, dengan melakukan passing bawah yang 

baik maka permainan dalam bertahan dan menyusun serangan akan lebih baik. 

Menerima servis dari lawan kemudian menyusun serangan dengan melakukan 
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passing bawah yang diakhiri dengan spike maka proses bermain dapat dikatakan 

baik. Dengan hal ini teknik passing bawah menjadi hal dasar yang harus dimiliki 

oleh siswa melalui pembelajaran pendidikan jasmani. Keberhasilan pendidikan 

di sekolah banyak ditentukan oleh keberhasilan belajar mengajar. Tujuan proses 

belajar mengajar pada hakekatnya adalah dapat mencapai hasil belajar yang 

ingin dicapai mencakup afektif, kognitif dan psikomotor, yang diharapkan 

terjadi setelah proses belajar mengajar berakhir. Pendidikan jasmani di sekolah 

bertujuan untuk memupuk bakat dan minat siswa di lingkungan sekolah, dengan 

harapan agar siswa dapat berprestasi secara optimal. Pencapaian prestasi optimal 

memerlukan langkah-langkah pembinaan yang sistematis dan sistemik, antara 

lain dengan mensosialisasikan program pembinaan dan pemanduan bakat sejak 

usia dini (usia anak sekolah). Karena itu peran pendidikan jasmani di lingkungan 

sekolah perlu ditingkatkan baik itu di tingkat SD, manfaat dan pentingnya 

pendidikan dasar untuk memberikan imajinasi dan wawasan serta rangsangan 

sensorik dan motorik otak agar tumbuh dan berkembang dengan baik untuk 

menempuh dan persiapan ke jenjang pendidikan dasar. 

Untuk menguasai permainan bola voli dibutuhkan pembelajaran yang 

continue dan sistematis sesuai dengan prinsip pembelajaran, untuk itu dituntut 

berbagai usaha yang gigih dan motivasi yang tinggi dari siswa yang belajar. 

Tinggi rendah kadar motivasi belajar siswa menentukan tingkat keberhasilan 

belajarnya. Permainan bola voli juga merupakan permainan yang kompleks, 

artinya permainan yang bukan melibatkan keterampilan dasar saja, tetapi sudah 

melibatkan keterampilan yang tinggi yang menuntut keseimbangan, koordinasi 

dan antisipasi. Keterampilan tinggi tersebut bisa diperoleh jika keterampilan 

dasar sudah dimiliki. Itu sebabnya maka tingkat penguasaan keterampilan dasar 

awal siswa berpengaruh dalam proses belajar permainan bola voli.  

Perlu diketahui pula bahwa pendidikan jasmani di sekolah juga 

memerlukan bimbingan langsung oleh guru yang kompeten, 2 tahun kebelakang 

pembelajaran berlangsung daring dan tidak diperbolehkan sama sekali tatap 

muka, belajar di rumah, karena kondisi Covid yang memang menghambat 

keberlangsungan kegiatan belajar siswa, akan tetapi seiring berjalannya waktu 
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saat ini memang sekolah sesuai dengan arahan mentri pendidikan indonesia  

yang memang kondisi daerah yang sudah mulai stabil dari covid diperbolehkan 

untuk melaksanakan tatap muka akan tetapi hanya 30-50% siswa yang datang 

kesekolah, dengan kondisi saat ini, seorang guru pasti ingin mengetahui sejauh 

mana tingkat keberhasilan pembelajaran daring yang dilakasankan tersebut. 

Karena pembelajaran di rumah atau daring beda halnya dengan di sekolah yang 

memang menggunakan fasilitas olahraga atau sarana prasarana yang cukup baik 

beda halnya dirumah hanya menggunakan alat seadanya atau modifikasi.  

Dalam sistem pembelajaran siswa perlu juga arahan atau penjelasan akan 

tetapi kondisi yang memang terbatas oleh keadaan covid yang belum kunjung 

usai hanya diberikan lewat video pembelajaran yang di berikan dengan 

menggunakan media telekomunikasi berupa whatsapp atau video youtube dan 

juga lembar kerja siswa, dalam hal ini peneliti perlu mengetahui sejauh mana 

tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan saat daring tersebut untuk 

menjadikan bahan acuan nantinya ketika pembelajaran normal kembali apa yang 

harus dilakukan oleh guru, apa yang perlu diperbaiki, dan metode apa yang 

harusnya diberikan ketika pembelajaran nanti sudah normal seperti biasanya 

dalam materi pembelajaran bola voli. 

Selain alasan pembelajaran pasca online peneliti juga mendasari 

penelitian dengan tingkat keterampilan saat berlangsung pembelajaran yang 

memang tujuannya untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan seorang guru 

dalam menyampaikan materi bola voli khususnya passing bawah yang menjadi 

teknik dasar yang diharuskan di kuasai oleh siswa untuk penilaian keterampilan 

pembelaran. Terdapat dua aspek penilaian yang dilakukan ditingkat sekolah 

dasar yaitu pengetahuan dan keterampilan yang memang salah satu unsur 

penting untuk pembelajaran olahraga, di akhir pembelajaran seorang guru harus 

melakukan penilaian keterampilan peserta didik. 

Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari Cikembar Kabupaten Sukabumi, 

saat ini berlangsung pembelajaran yang memang seperti dijelaskan diatas yaitu 

pembelajaran bola voli yang memang mengacu pada kurikulum saat ini di satuan 

pendidikan khususnya sekolah dasar ditekankan harus menguasai teknik dasar 
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dalam permainan, mengapa? Karena orientasinya keterampilan dasar itu berguna 

untuk siswa belajar di jenjang berikutnya dan juga untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembelajaran bola voli maka perlulah dilakukan penelitian. Tujuan 

dari penelitian ini dilaksankan yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuan siswa dalam pemebelajaran bola voli yang dilakukan supaya 

kedepannya guru olahraga dapat memperbaiki kekurangan-kekuraungan yang 

didapatkan untuk di jadikan bahan perbaikan dengan memberikan program 

latihan yang lebih baik kembali dengan melihat hasil survei yang dilakukan. 

Peneliti mengambil penelitian dengan satu teknik dasar yang memang menjadi 

titik berat berjalannya suatu pertandingan bola voli yaitu passing, yaitu hanya 

teknik passing bawah saja karena teknik tersebut adalah teknik yang sangat 

menujang sekali bagi olahraga bola voli jika tidak mengusai teknik passing 

utamanya passing bawah maka permainan bola voli tidak akan berjalan dengan 

baik. 

Atas dasar permasalahan uraian diatas, peneliti memandang penting 

untuk melakukan penelitian tingkat keterampilan dasar passing bawah bola voli 

siswa. Sehingga manfaat dari penelitian ini dapat sebagai acuan guru untuk 

menjadikan suatu tolak ukur kualitas kemampuan keterampilan dasar siswa. 

Tingkat Keterampilan dasar bola voli dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 

siswa kelas V dan pada teknik passing bawah. Berdasarkan uraian di atas peneliti 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai “Tingkat Keberhasilan 

Dalam Pembelajaran Passing Bawah Bola voli Siswa Kelas V Pasca Online 

Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari Kecamatan Cikembar  Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2021/2022”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: Bagaimana tingkat keberhasilan materi passing bawah 

bola voli pada siswa kelas V pasca online di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari 

Cikembar Kabupaten Sukabumi?. 
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C. Batasan Masalah  

Untuk menghindari terjadinya ketidak seimbangan dan agar 

permasalahan ini tidak menjadi luas, maka perlu adanya pembatasan-

pembatasan sehingga ruang lingkup penelitian ini menjadi jelas dan tepat pada 

sasaran. Berdasarkan uraian identifikasi di atas, maka permasalahan akan 

dibatasi pada tingkat keberhasilan passing bawah bola voli kelas V pasca online 

di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari Cikembar Kabupaten Sukabumi. 

 

D. Tujuan Penilitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: Untuk mengetahui tingkat keberhasilan passing bawah bola voli pada 

siswa kelas V Pasca Online daring di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari 

Cikembar Kabupaten Sukabumi. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan 

penulis melalui penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis, yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi dalam proses langkah 

awal pembelajaran mulai usia dini, khususnya pembelajaran bola voli. 

b. Untuk memperoleh pemahaman dan gambaran mengenai pengaruh 

belajar belajar daring terhadap hasil belajar passing bawah dalam 

pembelajaran bola voli. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau acuan 

bagi para pendidik di mata pelajaran bola voli agar melakukan proses 

pembelajaran ini. 

b. Dapat dijadikan landasan untuk mendiagnosa terhadap kekurangan-

kekurangan mengenai peningkatan hasil belajar passing bawah dalam 

pembelajaran bola voli. 


