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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan jasmani dan olahraga adalah sebagai salah satu

aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah olahraga. Pelaksanaan 

pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi jangka 

panjang dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia indonesia, 

hasil yang diharapkan itu akan dapat dicapai dalam waktu cukup lama. 

Oleh karena itu pendidikan jasmani dan olahraga terus ditingkatkan dan 

dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan. 

Pendidikan sendiri memiliki banyak pengertian yang berbeda,  

akan tetapi maksud dan tujuanya tetap tertuju pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No:  

20 Tahun 2003. Agar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat 

disampaikan dengan sistematis dan terukur, maka kurikulum perlu 

dikembangkan secara cermat dan teliti yang disesuaikan dengan karakter 

anak bangsa indonesia. 

Salah satu materi pendidikan jasmani adalah permainan bola voli. 

Sedangkan di sekolah dasar ada perbedaanya baik itu jumlah pemain, 

ukuran lapangan, tinggi net, bolanya. Sugiyono (dalam Tegar, 2014:9) 

mengungkapkan permainan bola voli merupakan cabang olah-raga beregu 

yang dimainkan oleh 6 orang dalam setiap regu. Permainan bola voli 
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dilakukan oleh dua regu atau team yang bertanding dengan dipisahkan 

oleh sebuah net di tengah lapangan dan setiap regu atau team terdiri dari 6 

orang yang dibatasi setiap satu setnya terdiri dari 25 poin dan dipimpin 

oleh dua orang wasit. Dalam permainan bola voli setiap pemain harus 

menguasai setiap teknik-teknik dasar bola voli agar dapat bermain secara 

maksimal dan mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu, seorang pemain 

harus diajarkan teknik-teknik dasar bola voli dengan benar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

14 mei 2017 di SDN Kebun Dadap Timur 1 pada saat pembelajaran 

penjaskes terdapat beberapa siswa yang mengaku masih kesulitan dalam 

melakukan teknik-teknik dasar bola voli serta siswa yang sering mengeluh 

sakit pada tangannya, minimnya waktu untuk pembelajaran bola voli, 

minimnya penghargaan nilai piagam olahraga, sehingga menimbulkan 

kurangnya antusiasnya anak terhadap prestasi olahraga. Untuk memotivasi 

siswa, perlu adanya peningkatan yang lebih dalam proses pembelajaran 

jasmani dan olahraga. Sehingga mendorong siswa aktif, kreatif, serta 

menumbuhkan semangat siswa dalam proses belajar teknik-teknik dasar 

permainan bola voli. 

Konsep dasar pendidikan jasmani yang efektif harus dipahami oleh 

mereka yang hendak mengajar pendidikan jasmani khususnya pada guru 

sekolah dasar. Hidayat (2015:154) menyatakan bahwa penyelenggaraan 

program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan hendaknya 

mencerminkan karakteristik - karakteristik program pendidikan jasmani itu 

sendiri, yaitu ”Developmental Appropriate“ (DAP). Artinya yaitu tugas 
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belajar yang di berikan harus memperhatikan  perubahan kemampuan anak 

dan dapat membantu mendorong perubahan  tersebut. 

Dengan demikian tugas mengajar tersebut harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Cahyadi (2015:36) 

menyatakan bahwa aktifitas gerak yang semakin banyak akan 

meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tingkat kebugaran jasmani pun 

akan semakin baik. Oleh sebab itu guru merupakan faktor utama untuk 

keberhasilan yang dituntut untuk menyampaikan bahan ajar bagi siswa 

oleh karena itu guru perlu mendapatkan pengetahuan tentang materi dan 

cara yang tepat untuk menyampaikan kepada siswa. 

Sujarwo (2009:28) berpendapat bahwa teknik dasar merupakan 

suatu gerak dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemain bola voli baik 

dalam gerakan kaki dan juga tubuhnya. Masing-masing individu tidak 

akan sama dalam setiap gerak dasarnya ini, tergantung dari postur tubuh 

dan gerak multilateralnya setiap orang. 

Faridha (dalam M. Taufiq Hidayat, 2015:154) adalah tehnik dasar 

bola voli terdiri atas bermacam-macam gerakan. Gerakan yang dimaksud 

disini adalah gerakan dengan tehnik dasar yang dilakukan dengan benar. 

Penguasaan teknik dasar permainan bola voli antara lain, setup, passing, 

smash, dan block. Dari keempat teknik dasar tersebut, salah satu yang 

tidak dapat diabaikan adalah passing yang merupakan kemampuan 

memperhatikan dan mengantisipasi serangan lawan supaya dapat 

mengadakan pertahanan yang akurat, tepat dan aktif. 
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Peneliti ingin mencoba meneliti dan mengembangkan model-model 

permainan dalam pembelajaran gerak dasar permainan bola voli di sekolah 

dasar agar materi gerak dasar bola voli disukai oleh siswa. Agara peneliti 

memperoleh data serta kondisi sesungguhnya di SDN Kebun Dadap Timur 

1 maka peneliti melakukan observasi kesekolah dengan melakukan 

wawancara kepada guru dan siswa. 

Analisis kebutuhan dilapangan diperoleh data sebagai berikut : (1) 

Minimnya waktu proses pembelajaran bola voli, (2) Sarana dan prasarana 

yang masih kurang memadai untuk proses pembelajaran bola voli, (3) 

Belum diketahui tingkat keterampilan bermain bola voli kelas V SDN 

Kebun Dadap Timur 1. Maka peneliti menawarkan untuk menggunakan 

model-model permainan yang nantinya akan dikemas dalam bentuk video. 

B. Rumusan Masalah 

Dari  latar  belakang  tersebut  maka  rumusan  masalahnya  

sebagai  berikut :  

Bagaimana pengembangan gerak dasar permainan bola voli untuk anak 

sekolah dasar ? 

 
C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

 Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari 

penelitian ini  adalah  untuk menghasilkan produk dan gerak dasar 

permainan bola voli untuk siswa SD. Dimana pada permainan bola voli 

sendiri sangat jarang untuk dikembangkan lebih lanjut dan 

memaksimalkan pembelajaran penjas agar lebih efektif. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran  

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam bentuk CD (Compact 

Disk) yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

1. Produk media pembelajaran berbasis komputer ini berupa CD 

pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara 

langsung dan aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Produk ini berisi materi tentang gerak dasar permainan bola 

voli untuk peserta didik kelas V anak sekolah dasar. 

3. Produk ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar 

mandiri bagi peserta didik. 

4. Produk ini disimpan dalam bentuk kepingan CD dan dapat 

dijalankan dengan program komputer dengan spesifikasi 

rendah. 

Media pembelajaran ini berbentuk CD (Compact Disk) ini 

merupakan bahan pendamping pembelajaran. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini diharapkan mampu memfasilitasi permainan bola voli 

yang lebih bervariasi serta efektif sehingga siswa tidak mudah mengalami 

cidera. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi penelitian pengembangan gerak dasar bola voli ini pada 

pembelajaran adalah :  

1. Pertimbangan pengembangan gerak dasar permainan dikarenakan 

keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah. 

2. Pertimbangan lain yaitu minimnya variasi permainan yang 

diberikan oleh pengajar. 

3. Siswa lebih suka diberikan permainan pada saat pembelajaran. 
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Pengembangan gerak dasar bola voli ini terdapat beberapa  

keterbatasan antara lain : 

1. Materi yang dikembangkan hanya pembelajaran gerak dasar 

permainan bola voli saja. 

2. Pengembangan permainan yang di kembangkan oleh peneliti 

terbatas pada kelas V SD saja. 

G.  Definisi operasional 

Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui 

pendidikan dan latihan. 

2. Permainan 

Permainan merupakan sarana yang sangat berarti bagi 

tercapainya tujuan pendidikan jasmani, dengan suasana gembira 

akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. 

3. Bola voli 

Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh 

dua grup berlawanan yang secara garis besar dapat di 

kelompokkan dalam perlombaan. 

 

 




