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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

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. Lingkungan belajar 

diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, yaitu jasmani, psikomotor, kognitif dan 

afektif. Pendidikan jasmani atau yang lebih dikenal dengan Penjas 

merupakan salah satu mata pelajaran formal, yang telah diberikan mulai 

dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Peranan Pendidikan 

Jasmani adalah sangat penting, yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, bermain dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. 

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus 

membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Permainan bolavoli merupakan salah satu cabang olahraga yang 

populer di masyarakat. Permainan bolavoli banyak disenangi oleh 

kalangan masyarakat dari berbagai tingkatan usia, mulai dari anak-anak, 

remaja dan dewasa. Permainan bolavoli juga disenangi tidak hanya oleh 

kaum adam atau laki-laki saja, melainkan oleh kaum perempuan juga. 

Sudah banyak bukti bahwa permainan bolavoli sering dimainkan di 

sekolah-sekolah, di kantor-kantor maupun di kampung-kampung. 

Permainan bolavoli juga sebagai sarana untuk mendidik, karena dengan 

olahraga bolavoli dapat membentuk pribadi yang jujur, sportif, 

kerjasama, dan tanggung jawab. Semuanya merupakan nilai-nilai yang 

ditanamkan dalam pendidikan. Oleh karena itu permainan bolavoli masuk 

dalam ruanglingkup pendidikan yang dipelajari di sekolah. 
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Permainan bolavoli merupakan permainan olahraga beregu yang 

membutuhkan kerjasama tim dalam sebuah tim tersebut. Selain 

membutuhkan kerjasama tim, permainan bolavoli juga merupakan cabang 

olahraga yang membutuhkan gerak yang kompleks. Gerakan yang 

kompleks yang dibutuhkan dalam permainan bolavoli seperti unsur 

keterampilan fisik, teknik, taktik dan mental. Dari semua unsur tersebut 

sangat menunjang dalam permainan bolavoli. Tentunya permainan yang 

baik akan menjadi lebih menarik. Permainan yang menarik tidak akan 

menimbulkan kejenuhan, sehingga permainan bolavoli dapat berlangsung 

terus menerus secara berkesinambungan.  

Bolavoli adalah sebuah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua 

tim yang terdiri dari enam orang pemain dalam satu tim yang bertujuan 

untuk menjatuhkan bolavoli ke daerah lawan dengan menggunakan 

tangan. Permainan bolavoli dimainkan dengan cara mempertahakan bola 

tidak jatuh ke lantai dan menyebrangkan bola ke daerah lawan melalui 

atas net. Sistem permainan bola menggunakan sistem poin. Dalam 

permainn bolavoli terdiri dari lima set. Dalam setiap set poin yang harus 

diraih tertinggi untuk kemenangan adalah 25 poin kecuali pada set ke 

lima hanya 15 poin.  

Permainan bolavoli mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu. Hal ini dapat diketahui dari peraturan yang dipakai saat ini. Salah 

satu peraturannya seperti, peraturan raly point untuk menentukan set 

pemenang. Dengan peraturan yang terbaru permainan bolavoli dapat 

menghemat waktu. Seiring perkembangan waktu juga permainan bolavoli 

kini semakin digemari.  

Permainan bolavoli memerlukan beberapa teknik. Salah satu teknik 

yang digunakan dalam permainan bolavoli yaitu, servis. Servis 

merupakan salah satu teknik dalam permainan bolavoli yang 

menggunakan power lengan. Dengan kemampuan power lengan yang 

baik, akan mempengaruhi teknik servis tersebut. Permainan bolavoli 

dapat dilangsungkan jika servis berhasil dilakukan dengan baik. Oleh 
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karena itu, teknik servis dan power lengan sangatlah penting dalam 

permainan bolavoli.  

Daya ledak atau power merupakan gabungan antara kekuatan dan 

kecepatan atau pengerahan otot maksimum dengan kecepatan maksimum. 

Power sangat dibutuhkan dalam permainan bolavoli khususnya power 

lengan. Dalam permainan bolavoli power lengan sangat dibutuhkan untuk 

melakukan pukulan smash atau spike. Kemampuan power lengan yang 

prima akan menentukan keras tidaknya suatu pukulan pada bolavoli. 

Pada SMP Negeri 1 Caringin Kabupaten Bogor, bolavoli 

merupakan cabang olahraga yang cukup digemari. Terbukti dengan 

sering dimainkannya oleh setiap kalangan baik siswa, Guru maupun staff 

tenaga kependidikannya.  Meskipun hanya sekedar permainan, namun 

ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam permainan 

bolavoli. Siswa-siswi yang memiliki kelebihan dalam bidang olahraga 

bolavoli dikembangkan dalam ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh 

pihak sekolah. Namun berbeda dengan ekstrakurikuler, dalam kegiatan 

pembelajaran siswa-siswinya cukup beragam. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa kemampuan servis 

bawah  siswa SMP Negeri 1 Caringin Kabupaten Bogor  khususnya kelas 

VIII tahun pelajaran 2017/2018 semester ganjil masih rendah. Hal ini di 

buktikan dengan banyak diantara peserta didik yang belum mampu 

melakukan servis bawah secara sempurna. Salah satu penyebab utama 

kegagalan dari proses pembelajaran adalah kurangnya kemampuan teknik 

dasar servis bawah pada bolavoli. Berdasarkan pada kondisi tersebut, 

maka peneliti mencoba untuk meneliti kemampuan teknik dasar servis 

bawah bolavoli siswa kelas VIII  SMPN 1 Caringin Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Hubungan power lengan 

terhadap kemampuan  servis bawah dalam permainan bolavoli  siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Caringin Kabupaten Bogor.”? 
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B. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang 

dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian 

ini  mengenai hubungan antara power lengan dengan kemampuan servis 

bawah dalam permainan bolavoli siswa kelas VIII SMPN 1 Caringin 

Kabupaten Bogor. 

 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasakan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian adalah apakah terdapat hubungan antara power 

lengan dengan kemampuan  servis bawah dalam permainan bolavoli 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Caringin Kabupaten Bogor ? 

 

D. Tujuan  Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan power 

lengan dengan kemampuan servis bawah dalam permainan bolavoli siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Caringin. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Guru 

          Sebagai tambahan referensi bentuk pembelajaran yang dapat 

digunakan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya materi servis bawah 

pembelajaran bolavoli. 

2. Manfaat Bagi Siswa 

      Meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pokok bahasan  

servis bawah pada pembelajaran bolavoli. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

      Menjadi pengalaman berharga dalam melakukan suatu    

penelitian 


