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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI

1. Pembelajaran Penjas di SD

Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan siswa dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Sisdiknas, 2003:14). 

Pembelajaran ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengerahui untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 1995:57). 

Pembelajaran berasal dari kata belajar, dan pengertian belajar menurut 

para ahli mengemukakan beberapa pendapat antara lain menurut Martinis 

Yamin (2005:97) belajar merupakan proses memperoleh kecakapan 

keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut menurut Gage (dalam Yamin 

2005:99) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses dimana organisme 

berubah perilakunya diakibatkan pengalaman. Belajar merupakan salah suatu 

faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan prilaku 

individu. 

Pendidikan jasmani adalah latihan jasmani yang dimanfaatkan, 

dikembangkan, didayagunakan dalam ruang lingkup pendidikan, baik sebagai 

sarana, metode, dan merupakan bagian mutlak dan seluruh proses pendidikan 

(Subagiyo 2008:1.18). Lutan (dalam Nurjaya, 2001:35) juga mengemukakan 

bahwa  pendidikan jasmani memberi kesempatan kepada siswa untuk 
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berpartisipasi dalam aktivitas. Pendidikan jasmani yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam 

hubungan antar orang. 

 Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan 

usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskul 

intelektual, dan sosial (Ateng, 1992:4). Pendidikan jasmani pada dasarnya 

merupakan pendidikan melalui aktifitas jasmani yang dijadikan sebagai media 

untuk mencapai perkembangan individu secara keseluruhan (Suherman 

2000:1). 

Sedangkan bola voli merupakan salah satu materi yang diajarkan di 

sekolah dasar. Menurut BSNP (2009:2), salah satu ruang lingkup mata 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah permainan dan 

olahraga. Lebih lanjut BSNP (2009:9), materi permainan dan olahraga salah 

satunya adalah bola voli. Dalam silabus pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan permainan sepak bola mulai diajarkan di kelas IV. Dalam KTSP 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 2006 permainan bola voli 

merupakan salah satu bagian kegiatan yang pokok yang wajib diajarkan di 

sekolah. 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas V 

No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
6. 6. mempraktikkan berbagai vareasi 

gerak dasar ke dalam permainan 
dan olahraga dengan peraturan 
yang dimodifikasi serta nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya. 

 

6.1 mempraktikkan variasi gerak 
dasar ke dalam modifikasi 
permainan bola besar, serta 
nilai kerjasama, sportivitas dan 
kejujuran 

( sumber : STANDARISI, 2013: 15) 

 Alokasi waktu pembelajaran untuk bola voli kelas V hanya 2 X 2 dalam 

satu semester, artinya dalam satu semester pembelajaran bola voli hanya 2 kali 

pertemuan dan setiap pertemuan 2 X 35 menit. Berikut materi bola voli yang di 

ajarkan untuk anak kelas V SD : 

Seperti sepak bola, bola voli adalah cabang olahraga beregu. Setiap regu 

berjumlah 6 pemain. Permainan  bola voli dilakukan di sebuah lapangan yang 

berbentuk persegi panjang. Lapangan bola dalam ukuran standar adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Lapangan Bola Voli 
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Keterangan gambar: 

1. Panjang lapangan : 18 meter 

2. Lebar lapangan : 9 meter 

3. Lebar garis serang : 3 meter 

4. Tinggi net : 

a. Putera : 2,43 m 

b. Puteri : 2,24 m 

 

Permainan bola voli adalah permainan yang paling digemari setelah sepakbola. 

Dasar-dasar dalam permainan bola voli antara lain, servis, passing, dan smash. 

a. Servis 

Servis dalam permainan bola voli ada dua, dua yaitu servis bawah dan 

servis atas. 

1) Servis bawah 

Cara melakukan servis bawah adalah sebagai berikut. 

a) Berdiri dengan kedua kaki kiri agak kedepan. 

b) Bola dipegang dengan tangan kiri. 

c) Bola dilambungkan ke atas. 

d) Gerakkan tangan kanan ke belakang lewat bawah. 

e) Ayunkan kedepan atas lewat bawah untuk memukul bola. 

 

Gambar 2.2  cara melakukan servis bawah 
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2) Servis atas 

Cara-cara melakukan servis atas adalah sebagai berikut. 

a) Bola dipegang dengan tangan kiri. 

b) Telapak tangan menghadap ke arah bola dan tangan 

ditegangkan. 

c) Bola dapat dipukul dengan jari-jari terbuka dan tergenggam. 

d) Sesudah memukul kaki kanan melangkah untuk masuk 

lapangan. 

 

Gambar 2.3 cara melakukan servis atas 

b. Passing 

Passing dalam permainan bola voli ada dua, yaitu passing atas dan 

passing bawah. 

1) Passing atas 

a) Tahap persiapan 

 Berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu. 

 Jari tangan dibuka melengkung kedalam. 

 Pergelangan tangan ditekuk. 

 Lengan dibengkokkan di muka dahi. 

b) Tahap gerakan 

 Dorong kedua lengan saat datangnya bola. 
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 Usahakan bola yang didorong mengenai jari-jari tangan. 

 Bola yang didorong berada ditengah-tengah atas wajah. 

c) Tahap akhir 

 Tumit diangkat. 

 Pinggul dan lutut naik serta lengan lurus ke atas. 

 Pandangan mengikuti arah datangnya bola. 

 

Gambar 2.4 cara melakukan passing atas 

2) Passing bawah 

a) Tahap persiapan 

 Sikap kaki kuda-kuda dengan lutut sedikit dilipat. 

 Badan agak condong ke depan. 

 Berat badan bertumpu pada kedua kaki. 

b) Tahap gerakan 

 Saat bola datang, kedua lengan diturunkan ke bawah. 

 Salah satu telapak tangan memegang telapak tangan 

yang lain. 

 Bola yang datang dipukul antara pergelangan tangan dan 

siku. 

 Sewaktu bola datang, badan menghadap kearah bola. 
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c) Tahap akhir 

 Tumit diangkat. 

 Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. 

 Pandangan ke arah gerakan bola. 

 

Gambar 2.5 cara melakukan passing bawah 

2. Pengertian Gerak Dasar 

 Gerak dasar pada dasarnya bawaan alami pada setiap manusia, akan 

tetapi untuk melakukan secara sempurna membutuhkan bimbingan atau 

bantuan oleh orang lain. Gerak dasar adalah sikap sempurna yang menjadi 

patokan untuk mengawali dan mengakhiri suatu gerakan. Pada umumnya gerak 

dasar sendiri terdiri dari : jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerak dasar ini sangat 

penting dalam menunjang kemampuan aktivitas hidup sehari-hari secara 

mandiri. Gerakan tersebut merupakan gerakan fundamental yang harus 

dikuasai setiap orang (Utari, 2015:280). 

 Sedangkan menurut Pangrazi (dalam Bakhtiar, 2015:4) sangat penting 

mempelajari keterampilan gerak dasar pada usia dini karena apabila kurang 

cukup diajarkan tentang keterampilan gerak dasar, anak akan mengalami 

berbagai hambatan dalam mempelajari dan melakukan berbagai keterampilan 
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gerak yang lebih sulit di kemudian hari, seperti mempelajari keterampilan 

teknik olahraga (sport skill) nantinya. 

 Gerak dasar yang paling sering dilakukan oleh anak dalam setiap 

aktivitasnya adalah gerak dasar lokomotor yang terdiri atas gerakan jalan, lari, 

lompat dan loncat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dari usia anak-anak 

sampai usia dewasa selalu melakukan kegiatan gerak dasar lokomotor 

(Kharisma, 2016:230). 

 Sedangkan Menurut Arifin (2013:04) menyebutkan bahwa gerak dasar 

merupakan dasar macam-macam keterampilan yang sangat perlu adanya 

bimbingan, latihan, dan pengembangan agar anak dapat melaksanakan dengan 

tangkas. Hal ini dapat membantu anak untuk melepaskan diri dari 

ketergantungan kepada orang lain dan juga merupakan bagian dari 

perkembangan intelektual. 

Gerak dasar disekolah dasar itu dibagi menjadi beberapa katagori : 

a. Gerak lokomotor 

 Gerak dasar lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dari satu tempat 

ketempat lain. Gerak lokomotor yang diajarkan pada siswa sekolah dasar 

diantara lain adalah jalan, lari, dan lompat. 

Gerak berjalan menurut FFKG (Forum Kelompok Kerja Guru) PJOK 

(dalam Agustini, 2016:230) adalah seluruh telapak kaki menempel pada lantai. 

Sikap pandangan kedepan, dengan tangan lurus disamping badan dan ayunan 

tangan rileks. 
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Gerak lari menurut Tomo (dalam Agustini, 2016:230) adalah gerakan 

kaki diangakat kedepan dan dihentakkan dengan kuat, gerakan kaki dan tangan 

berlawanan, gerakan kaki dan lengan harus santai sesuai dengan irama 

hentakan kaki dan gerakan lengan dekat dengan badan dan ayunan lengan 

membentuk sudut 90 derajat. 

Gerakan melompat menurut Edy (dalam Agustini, 2016:30) menyatakan 

melompat tanpa awalan dengan tolakan dua kaki mendatar mempunyai 

langkah-langkah sebagai berikut, mula-mula berdiri pada sikap jongkok dan 

ujung kaki jinjit, lalu tangan diayun kedepan mengikuti tolakan kedua kaki. 

Lakukan gerakan mendarat dengan kedua kaki bersamaan dan kedua lutut 

mengeper. 

b. Gerak Non Lokomotor 

Gerak non lokomotor merupakan gerak yang dilakukan ditempat, 

misalnya: membungkuk, membalik, meliuk, dan sebagainya. Rismayanthi 

(2013:66) mengemukakan bahwa gerak non lokomotor sering dikaitkan dengan 

keseimbangan atau kestabilan tubuh, yaitu gerakan yang membutuhkan 

keseimbangan pada taraf tertentu. 

c. Gerak manipulatif 

Gerak dasar manipulatif merupakan gerak untuk bertindak melakukan 

sesuatu bentuk gerak dari anggota badan secara lebih terampil, misalnya: 

menendang, melempar, menangkap, dan sebagainya. 

Agustin (2017:42) menyatakan gerakan menendang merupakan, salah 

satu gerak dasar manipulatif yang memiliki arah dan tujuan, geraknya dengan 

cara  mengayunkan kaki kearah tertentu. gerakan yang dilakukan pada saat 
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menendang adalah menggunakan kekuatan dan posisi kaki saat menendang 

memerlukan koordinasi beberapa unsur gerakan, misalnya gerakan 

pergelanagan kaki, bahu kaki, maupun punggung kaki yang harus 

menyesuaikan dan mengatur gerak kaki sebelum menendang dengan tepat. 

3. Permainan Bola Voli 

a. Hakikat permainan bola voli 

 Pada dasarnya permainan bola voli adalah sebuah permainan yang 

dimainkan oleh dua team dengan masing-masing team memiliki enam orang 

anggota atau pemain dalam satu team. Meskipun sekarang bola voli sendiri 

dikembangkan menjadi permainan bola voli dua lawan dua atau yang biasa 

disebut dengan permainan bola voli pantai. Bola voli adalah “olahraga yang 

dimainkan oleh dua tim dalam satu lapangan yang dipisahkan oleh sebuah net” 

PBVSI (dalam Angraini, 2014:83). 

 Menurut Permana (dalam Angraini, 2014:83) menyatakan bahwa, 

bolavoli “adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dan setiap tim terdiri 

dari enam pemain, tim tersebut misalnya tim A dan tim B. Untuk memulai 

permainan, tim pertama yang akan melakukan serve dipilih melalui “lempar 

koin”. Bola voli merupakan suatu permainan yang kompleks yang tidak mudah 

untuk oleh setiap orang. Diperlukan pengetahuan teknik dasar dan teknik 

lanjutan untuk dapat bermain bola voli secara efektif, teknik-teknik tersebut 

meliputi servis, passing, smash dan sebagainya. Nuril (dalam Hadi, 2013:592). 
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 Olahraga bola voli sendiri dinaungi oleh FIVB (Federation internationale 

de Volly Ball) sebagai induk organisasi iternasional, sedangkan di Indonesia 

bola voli dinaungi oleh PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia). 

b. Sejarah Permainan Bola Voli 

 Permaian bola voli sendiri ditemukan pada tanggal 9 Februari 1895 di 

Holyoke, Massachusetts (Amerika Serikat) oleh William G morgan seorang 

instruktur pendidikan jasmani pada Young Men Cristisn Association di kota 

Holyoke, yang pada mulanya dikenal dengan olahraga reaksi dan tertutup. 

 Pemainan bola voli sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1928, guru-

guru pendidikan jasmani didatangkan dari negara belanda untuk 

mengembangkan olahraga umunnya dan bola voli pada khususnya. Permainan 

bola voli merupakan suatu permainan yang kompleks yang tidak bisa 

dimainkan atau dilakukan oleh individu, tetapi bola voli adalah permainan 

yang dapat dilakukan beregu atau team. 

 Perkembangan bola voli sangat pesat dikalangan masyarakat indonesia 

hingga berdirilah banyak klub-klub bola voli. Menurut Suhadi Sujarwo 

(2009:10) Perkembangan permainan bola voli sampai saat ini di Indonesia 

menduduki urutan ke tiga setelah sepak bola dan  bulu  tangkis. Perkembangan  

bola voli  di  negeri Indonesia  sangat  menonjol  saat  menjelang  even  Asian 

Games pada tahun 1962 dan Ganevo I pada tahun 1963 di Jakarta, baik bola 

voli untuk laki-laki maupun perempuan yaitu:  meraih  Juara  III  Putri  dan  IV  

Putra. 
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c. Aturan permainan bola voli 

 Aturan dasar bola voli sendiri, bola boleh dimainkan atau dipantulkan 

dengan temannya secara bergantian tiga kali berturut-turut sebelum 

diseberangkan kepada team lawan. Ukuran lapangan untuk bola voli sendiri 

sekarang ini terdiri dari dua jenis, yaitu ukuran lapangan voli dengan standart 

nasional yang ditetapkan oleh PBVSI dan ukuran lapangan bola voli standart 

internasional sesuai ketetapan FIVB (Federation Internationale de Vollyball). 

Standart ukuran lapangan bola voli panjang 18meter, lebar lapangan 9 meter, 

dan lebar garis serang 3 meter serta lebar net bola voli 1 meter sedangkan 

Tinggi net dalam permainan bola voli untuk putra dan putri juga berbeda, 

untuk putra 2.43 meter dan untuk putri 2.24 meter. 

d. Teknik dasar bola voli 

 Sebagai suatu olahraga permainan, dalam permainan bola voli terdapat 

teknik-teknik dasar yang harus dimiliki oleh setiap seorang pemain bola voli. 

Permainan bola voli sendiri termasuk jenis olahraga yang memerlukan latihan 

yang teratur, karena permainan bola voli mengandung berbagai macam unsur 

gerak. 

 Suhadi 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. 
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Menurut Pinton Setya Mustofa (2016:160) bahwa permainan bola voli 

teknik merupakan hal yang harus dikuasai bagi setiap pemain. Sebab 

permainan bola voli dapat berjalan atau tidak, dipengaruhi oleh teknik. Dalam 

permainan bola voli ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap 

pemain yang akan bermain bola voli. Berikut adalah keempat teknik dasar 

yang ada didalam permainan bola voli tersebut: 

1. Servis 

Servis merupakan tindakan menempatkan bola kedalam permainan. 

Dimana dilakukan oleh pemain belakang, dilakukan dari daerah belakang 

garis melewati net ke daerah lawan dengan cara memukul bola dengan 

sebelah tangan.  

Suhadi Sujarwo (2009:29) menyatakan servis merupakan tindakan 

menempatkan bola kedalam permainan. Dalam melakukan servis ada 

beberapa macam cara atau model, yaitu: (A) servis bawah/underhand (B) 

servis atas/overhead serve (C) servis lompat/jump serve. Pada umumnya 

servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu 

permainan, tapi jika ditinjau dari sudut taktik servis merupakan suatu 

serangan awal untuk mendapatkan nilai atau poin agar suatu team berhasil 

meraih kemenangan. 

2. Passing 

Passing merupakan usaha atau upaya seorang pemain mendapatkan 

bola dengan menggunakan teknik tertentu, yang bertujuan untuk 

mendapatkan bola kemudian diteruskan kepada teman dan selanjutnya diolah 

di area lapang sendiri. Menurut Harsoyo dan Purnama (2014:48) Passing 
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merupakan gerakan yang sederhana namun sulit untuk dipelajari, lebih-lebih 

untuk siswa yang baru mulai latihan, karenanya perlu ditelusuri faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar passing. 

Passing sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu passing bawah dan 

passing atas. Suhadi Sujarwo (2009:34) menyatakan passing bawah 

merupakan suatu teknik menerima bola dengan menggunakan kedua tangan. 

Sedangakan passing atas menurut Suhadi Sujarwo (2009:37) menyatakan 

suatu teknik dasar dalam permainan bola voli dimana didalam permainan 

yang sesungguhnya akan digunakan sebagai teknik pemberian atau penyajian 

bola kepada teman untuk dipukul atau di smash ke daerah lawan. 

3. Smash 

Smash adalah bentuk serangan yang paling banyak digunakan dalam 

permainan bola voli supaya mendapatkan banyak poin. Suhadi Sujarwo 

(2009:40) menyatakan bahwa teknik dasar ini merupakan teknik dasar yang 

sangat disukai oleh pemain atau atlet bola voli, karena teknik inilah yang 

sangat memiliki seni dalam permainan bola voli dimana seorang pemain bola 

voli  harus mampu melewatkan bola voli di atas net, dengan loncatan 

setinggi-tingginya untuk dapat melewati blok dan masuk kesasaran yaitu 

daerah pertahanan lawan. 

Sedangkan menurut Suarsana (2013:3) menyatakan bahwa Smash 

merupakan salah satu teknik dalam permainan bola voli untuk memulai suatu 

rally permainan, melampaui net sebagai petanda permainan sudah semakin 

seru. 
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4. Block 

Block adalah mencegah serangan lawan dengan cara membendung. 

Teknik membendung yaitu bagian dari pertahanan yang harus dimiliki oleh 

setiap pemain bola voli. Menurut Sujarwo (2009:43) menyatakan block atau 

bendungan merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli 

yang harus dikuasai dalam permainan bola voli, terutama teknik ini sangat 

dibutuhkan saat lawan memiliki spike atau serangan smash yang baik. 

Sedangkan menurut Mutohir (dalam Nugroho 2015:40) bendungan atau 

blocking adalah salah satu upaya untuk menghadang serangan, oleh salah satu 

atau lebih pemain agar serangan lawan dapat dimatikan. Apabila blok atau 

bendungan dilakukan dengan baik akan sangat menguntungkan bagi team. 

 

4. Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

 Anak sekolah dasar pada umumnya anak yang masih rentang usia dan 

masih mempunyai pemikiran yang sangat labil dan memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi, perkembangan dan karakteristik anak sekolah dasar sendiri 

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karakter anak pada kelas 

rendah berbeda dengan anak pada kelas tinggi, hal ini dapat dilihat dalam 

proses pembelajaran. Proses tumbuh kembang anak sekolah dasar akan 

mempengaruhi kehidupan mereka pada masa yang akan datang oleh sebab itu 

kesehatan jasmani dan perkembangan motorik anak harus dijaga dengan baik. 

Menurut Hartati (dalam Meriyati, 2016:50) anak usia dini memiliki 

karakteristik yang khas yaitu : a) anak memiliki sifat egosentris, b) anak 

memiliki keingintahuan yang cukup besar, c) anak adalah mahluk social, d) 
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anak bersifat unik, e) anak memiliki imajinasi dan fantasi, f) anak memiliki 

daya konsentrasi yang pendek. 

 Sedangkan menurut Sukintaka (dalam Arifin, 2016:3) menjelaskan 

bahwa karakteristik jasmani dan tahap perkembangan motorik anak umur 6-

12 tahun (kelas I-VI) yaitu: Karakteristik jasmani anak umur 6-8 tahun (kelas 

I-II) antara lain: (1) waktu reaksi lambat, koordinasi jelek, membutuhkan 

banyak variasi otot besar, senang kejar-mengejar, berkelahi, berburu, dan 

memanjat, (2) aktif, energik dan senang kepada suara, (3) tulang lembek dan 

mudah berubah bentuk, (4) jantung mudah dalam keadaan menbahayakan, (5) 

rasa untuk mempertimbangkan dan pemahaman berkembang, (6) koordinasi 

mata dan tangan berkembang, masih tetap belum dapat menggunakan otot-

otot halus dengan baik, (7) kesehatan umum tidak menentu, mudah 

terpengaruh terhadap penyakit, dan daya perlawanannya rendah. 

 Sedangkan pada umur 6-8 tahun tahap kemampuan motoriknya antara 

lain: (a) keteampilan dalam menggunakan mekanika tubuh yang baik dalam 

berbaring, duduk, berjalan dan berlari, (b) mengembangkan keseimbangan 

otot terdon dan kekuatan otot untuk membentuk  tubuh yang layak dan benar, 

(c) mengembangkan keterampilan dan relaksasi, (d) mengembangkan latihan 

kekuatan, kecepatan, kelincahan dan daya tahan untuk berpatisipasi dalam 

aktivitas. 

 Karakteristik jasmani umur 9-10 tahun (kelas III dan IV) yang dimiliki 

antara lain: (1) perbaikan koordinasi dalam keterampilan gerak, (2) daya 

tahan berkembang, (3) pertumbuhan tetap, (4) koordinasi mata dan tangan 
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baik, (5) sikap tubuh yang tidak baik mungkin diperlihatkan, (6) perbedaan 

jenis kelamin tidak menimbulkan konsekuensi yang besar, (7) secara 

fisiologik putri pada umumnya mencapai kematangan lebih dahulu daripada 

anak laki-laki, (8) gigi tetap mulai tumbuh, (9) perbedaan secara perorangan 

dapat dibedakan dengan nyata, (10) kecelakaan cenderung memacu mobilitas. 

Sedangkan pada umur 9-10 tahun, tahap kemampuan motorik yang dimiliki 

antara lain: (1) belajar rileks bila merasa lelah, (2) belajar tentang masalah-

masalah hambatan gizi, (3) dapat menggunakan mekanika tubuh yang baik, 

(4) mengatasi kekurangan sebaik mungkin, (5) berusaha untuk menguasai 

keterampilan sebaik mungkin, (6) memperbanyak kegiatan untuk 

meningkatkan kemampuan jasmani dengan latihan-latihan dasar, (7) 

mengembangkan kekuatan otot, daya tahan otot, dan kelentukan. 

 Menurut Rosyid (dalam Kemenpora, 2014:9) mengungkapkan ada tiga 

ciri utama yang menonjol pada masa SD yakni: 1) dorongan yang besar untuk 

berhubungan dengan kelompok sebaya; 2) dorongan ingin tahu tentan dunia 

sekitarnya; 3) pertumbuhan fisik mendorong anak untuk menyenangi 

permainan yang dapat mengarah ke dunia pekerjaan. Sedangakan Kemenpora 

(2014:9) berpendapat bahwa karakteristik anak SD lebih senang bermaian dan 

dalam menerima pembelajaran harus dalam suasana yang menyenangkan agar 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik 

anak sekolah dasar masih sangat rentan dan penting bagi guru untuk menjaga 

kesehatan jasmani pada anak sekolah dasar dengan cara mengembangkan 

keterampilan gerak dasar sejak dini semenarik mungkin. 
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat diterima 

dan dipertanggungjawabkan kebenarannya maka dalam penelitian ini 

diperlukan kajian empiris atau penelitian terdahulu. Berkenan pada hal 

tersebut penelitian ini menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini yaitu 

penelitian dilakukan oleh Herminata (2015) dengan judul “Pengembangan 

Pembelajaran Bola Voli Melalui Permainan Micro Volley Back dalam 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Siswa Kelas V 

SD Negeri Jembangan 01 Kecamatan Batangan”.  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, permainan micro 

volley back efektif untuk digunakan pada uji skala kecil atau kelompok kecil. 

Persamaan dari penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

berkaitan dengan pengembangan bola voli untuk siswa SD kelas V dan 

perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu uji skala kecil menggunakan 

8 peserta didik dan 18 skala besar sedangkan yang peneliti akan lakukan 

menggunakan 6 paserta didik dan skala besar menggunakan seluruh peserta 

didik kelas V SD. 

Selanjutnya penelitian relevan yang dijadikan rujukan yaitu penelitian 

oleh Risalian (2014) tentang “Pengembangan Model Pembelajaran Passing 

Bawah Bola Voli Melalui Permainan Tavol Untuk Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Wirosari”. 
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Hasil dari penelitian bahwa model permainan tavol ini dapat digunakan 

sebagai alternatif model pembelajaran penjasorkes bagi siswa. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah pengembangan pembelajaran passing bawah bola voli 

dan perbedan penelitian terdahulu mengembangkan model pembelajaran 

passing bawah saja serta di peruntukkan untuk siswa SMP kelas VII, 

sedangkan penelitian yang dilakukan adalah pengembangan gerak dasar bola 

voli untuk anak Sekolah Dasar. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  2.2  kerangka pikir pengembangan gerak dasar bola voli 

Analisis Kebutuhan 

Tindakan 

1. Kurangnya pengembangan pembelajaran. 
 

2. Kurangnya memotifasi siswa untuk 
melakukan olahraga. 
 

3. Sumber pendidikan sangat terbatas. 
 

4. Guru terpaku pada buku panduan. 

1. Analisis : Mengidentifikasi masalah 
pembelajaran penjas tentang gerak dasar 
permainan bola voli kemudian peneliti 
mengemas dalam bentuk video. 
 

2. Desain : Membuat rancangan produk yang 
akan dikembangkan. 
 

3. Pengembangan : a). menyusun desain 
produk tentang gerak dasar permainan 
bola voli. b). Validasi kepada pakar atletik 
untuk menentukan kelayakan produk. 
 

4. Implementasi : Melakukan uji coba kecil 
dan besar untuk mengetahui kelayakan. 
 

5. Evaluasi : menganalisa media pada tahap 
implementasi masih terdapat kekurangan 
dan kelemahan atau tidak. Apabila sudah 
tidak terdapat revisi lagi, maka media 
layak digunakan. 

Kondisi akhir 

Pengembangan model-model permainan 

gerak dasar permainan bola voli yang akan di 

kemas dalam bentuk video 




