
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan

nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup

sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan

yang seimbang.

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktifitas

jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan

dan meningkatkan individu secara organik, neurumuskuler, perseptual,

kognitif dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan

manusia yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu pendidikan Jasmani

memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka

pengalaman belajar melalui aktifitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang

dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana.

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina,

serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (UU SKN 2005).
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Sedangkan menurut Tarigan (2008), olahraga 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.

Menurut Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional, dalam BAB VII pasal 25 menyatakan bahwa:

”Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan
diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan
dengan sistem pendidikan nasional. Pembinaan olahraga pada semua jenjang
pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan
kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Pembinaan ini
dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat
peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler
maupun ekstrakurikuler”.

Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar materi pelajaran yang biasa diberikan

di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk

menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh seluruh siswa dengan

maksud menjaring siswa-siswi yang kompeten sejak dini, sehingga dapat

dilakukan secara berjenjang dan juga memberikan kemungkinan

perkembangan sosial, kultural, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan

sebagai anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan lingkungan

masyarakat.

Menurut Tarigan (2008) bakat merupakan kapasitas seseorang sejak lahir,

yang juga berarti kemampuan terpendam yang dimiliki seseorang sebagai

dasar dari kemampuan nyatanya. Sedangkan menurut Sumadi (2007) bakat
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adalah kemampuan individu untuk melakukan tugas, yang sedikit sekali

tergantung kepada latihan mengenai hal tersebut.

Pengembangan bakat olahraga dikalangan mahasiswa akan lebih berhasil

apabila dibina dan dikelola secara baik. Hal ini dimungkinkan karena pada

tingkat usia mahasiswa mampu diberikan tanggung jawab melaksanakan suatu

konsep program olahraga, Tarigan (2008). Pengembangan bakat

(Ektrakulikuler) yang diadakan di Program Sarjana PGSD UPP-Metro ini

dilakukan 2 kali seminggu selama 1 semester. Salah satu pengembangan

potensi yang dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah

permainan bola voli.

Permainan bola voli merupakan permainan yang cukup populer dan dapat

dimainkan oleh semua golongan. Bola voli adalah olahraga permainan yang

dimainkan oleh dua tim yang berlawanan dan masing-masing tim memiliki

enam orang pemain. Menurut Sudrajat P (2000) permainan bola voli dituntut

memiliki kondisi fisik yang baik. Komponen kondisi fisik tersebut meliputi

kekuatan, kecepatan, kelincahan, reaksi, fleksibilitas, daya tahan, ketepatan,

keseimbangan dan koordinasi. Komponen-komponen tersebut dapat dilatih

agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kesegaran jasmani seseorang.

Permainan bola voli adalah permainan tempo yang cepat, sehingga waktu

untuk memainkan bola sangat terbatas dan bila tidak menguasai teknik dasar

yang benar maka akan memungkinkan kesalahan-kesalahan teknik yang lebih

besar.
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Salah satu teknik dasar bermain bola voli adalah passing bawah. Passing

bawah digunakan untuk menerima bola pertama dari lawan. Passing bawah

merupakan teknik yang sering digunakan karena lebih mudah dalam

mengontrol bola dan kemungkinan bola meleset lebih kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Mahasiswa

Ekstrakurikuler Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro

Tahun Ajaran 2010, pembelajaran materi gerak dasar passing bawah

permainan bola voli masih sangat kurang, secara khusus adalah passing bawah

bola voli. Masih banyak mahasiswa yang belum menguasai keterampilan

gerak dasar passing bawah sehingga tidak dapat bermain bola voli dengan

baik. Kurangnya kemampuan keterampilan gerak dasar ini disebabkan karena

model pembelajaran yang tidak bervariasi.

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut para siswa harus

belajar secara baik dan benar dengan model pembelajaran yang tepat. Latihan

teknik dasar passing bawah dengan model pembelajaran kooperatif dan latihan

teknik dasar passing bawah dengan model pembelajaran ekspositori

merupakan salah satu cara meningkatkan keterampilan passing bawah dengan

pembelajaran berkelompok maupun passing bawah dengan pembelajaran

menyimak. Maka judul dalam penelitian ini adalah ” Perbedaan Model

Pembelajaran Kooperatif dan Ekspositori Terhadap Keterampilan Gerak Dasar

Passing Bawah Bola Voli Pada Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola voli di

Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro Tahun Ajaran 2010.”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keterampilan gerak dasar passing bawah bola voli pada

Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP

Unila-UPP Metro Tahun Ajaran 2010.

2. Belum digunakannya model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran

gerak dasar passing bawah bola voli Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola Voli

di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro Tahun Ajaran 2010.

3. Kemampuan passing bawah bola voli pada Mahasiswa Ekstrakurikuler

Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro Tahun

Ajaran 2010 hasilnya kurang baik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk

memudahkan penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari

penelitian ini, adapun pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Membandingkan antara model pembelajaran kooperatif dan ekspositori

terhadap keterampilan gerak dasar passing bawah bola voli pada

Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP

Unila-UPP Metro Tahun Ajaran 2010.

2. Kemampuan berlatih passing bawah dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif dan ekspositori pada Mahasiswa Ekstrakurikuler
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Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro Tahun

Ajaran 2010.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut :

1. Apakah model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan

gerak dasar passing bawah bola voli pada Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola

Voli di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro Tahun Ajaran

2010.

2. Apakah model pembelajaran ekspositori dapat meningkatkan keterampilan

gerak dasar passing bawah bola voli pada Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola

Voli di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro Tahun Ajaran

2010.

3. Manakah yang lebih baik antara model pembelajaran kooperatif dan

model pembelajaran ekspositori untuk meningkatkan keterampilan gerak

dasar passing bawah bola voli pada Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola Voli

di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP Metro Tahun Ajaran 2010.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran kooperatif terhadap

keterampilan gerak dasar passing bawah bola voli pada Mahasiswa
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Ekstrakurikuler Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP

Metro Tahun Ajaran 2010.

2. Untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran ekspositori terhadap

keterampilan gerak dasar passing bawah bola voli pada Mahasiswa

Ekstrakurikuler Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP Unila-UPP

Metro Tahun Ajaran 2010.

3. Untuk mencari model pembelajaran yang paling efektif antara model

pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran ekspositori untuk

meningkatkan keterampilan gerak dasar passing bawah bola voli pada

Mahasiswa Ekstrakurikuler Bola Voli di Program Sarjana PGSD FKIP

Unila-UPP Metro Tahun Ajaran 2010.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat bagi :

1. Siswa

Siswa dapat meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli sehingga

siswa dapat bermain bola voli dengan baik.

2. Peneliti

Peneliti dapat mengetahui secara empiris model pembelajaran mana yang

lebih efektif dalam pembelajaran gerak dasar passing bawah bola voli.

3. Guru

Sebagai salah satu acuan untuk mengajarkan permainan bola voli dengan

memilih model pembelajaran yang paling efektif.


