
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Belajar dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

Pendidikan merupakan aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan

kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi yang ada pada

dirinya baik rohani (pikir, rasa, karsa, cipta dan budinurani) dan jasmani

(panca indra serta keterampilan-keterampilan) sesuai dengan nilai-nilai

didalam masyarakat dan kebudayaan.

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa:

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara”.

Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah merupakan usaha

integral dalam rangka pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup.

Pendidikan luar sekolah tidak skalah pentingnya dari pendidikan

sekolah. Pendidikan luar sekolah meliputi bidang pendidikan

masyarakat, keolahragaan, kepemudaan dan kebudayaan. Khususnya
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dalam bidang keolahragaan melalui pendidikan jasmani yang bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani,

pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak.

Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku akibat dari

pengalaman dan latihan. Menurut Hilgard dalam Wina (2006:110)

mengungkapkan bahwa belajar adalah proses perubahan melalui

kegiatan atau prosedur latihan, baik latihan di dalam laboratorium

maupun dalam lingkungan ilmiah.

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:295) belajar adalah

kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan

dengan cara mengolah bahan belajar. Dalam bukunya yang berjudul

Belajar dan Pembelajaran, Dimyati dan Mudjiono mengemukakan

pandangan yang berbeda tentang belajar yang dikemukakan oleh

beberapa ahli yaitu:

a. Belajar menurut pandangan Skiner

Belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka

responsnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka

responsnya menurun.
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b. Belajar menurut Gagne

Belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa

kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan,

pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah

dari stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan proses kognitif yang

dilakukan oleh pebelajar.

c. Belajar menurut pandangan Piaget

Pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab individu melakukan

interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Dengan adanya interaksi

dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang.

d. Belajar menurut Rogers

Menurut pendapatnya, praktek pendidikan menitikberatkan pada segi

pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut ditandai

oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan

pelajaran.

Jadi dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan belajar

merupakan interaksi antara proses kognitif siswa dengan stimulus

lingkungan yang menghasilkan suatu hasil belajar yang terdiri dari

informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, strategi

kognitif dan sikap.

2. Pengertian Pembelajaran

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:297) pembelajaran adalah

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk
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membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada

penyediaan sumber belajar.

Pembelajaran merupakan proses penambahan informasi dan

kemampuan baru yang menempatkan peserta didik sebagai sumber

belajar. Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran,

akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai.

Pada BAB IV pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005

dikatakan bahwa:

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.
Wina (2006)

3. Tujuan Belajar dan Pembelajaran

Belajar  merupakan proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam

proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau

keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah

mereka melakukan proses pembelajaran tertentu.
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Gambar 1.

Sumber : Wina Sanjaya (2006:57)

Banyak ahli yang telah mengemukakan pengertian  tujuan pembelajaran

dalam bentuk definisi. Menurut Wina (2006:66) tujuan pembelajaran dapat

didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik

setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu

dalam satu kali pertemuan. Sedangkan menurut Dick & Carey dalam Wina

(2006:110) tujuan pembelajaran juga dapat diistilahkan dengan pencapaian

kompetensi atau indikator hasil belajar. Artinya adalah hasil yang

diperoleh siswa setelah mereka mengikuti proses pembelajaran.

Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam,

tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa : (1) tujuan

pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada
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siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) tujuan dirumuskan

dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik.

Dalam merumuskan tujuan pembelajaran sebaiknya mengandung unsur

ABCD, yaitu Audience (siapa yang harus memiliki kemampuan), Behavior

(perilaku yang bagaiman yang diharapkan dapat dimiliki), Condition

(dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan

kemampuan sebagai hasil belajar yang diperolehnya), dan Degree(

kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas

minimal). Wina (2006:86).

Dalam pendidikan jasmani, tujuan pembelajaran akan tercapai jika peserta

didik aktif atau mengalami sendiri pelaksanaan tugas-tugas ajar. Lutan

(2000) menyebutkan bagian terpenting dari proses belajar mengajar

pendidikan jasmani adalah menyiapkan siswa agar segera memusatkan

perhatiannya pada tugas yang akan diberikan.

4. Prinsip-Prinsip Belajar dan Pembelajaran

Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dan mengungkap

batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan

pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar dapat

membantu guru dalam memilih tindakan yang  tepat. Banyak teori dan

prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang satu dengan

yang lain memiliki persamaan dan juga perbedaan.
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Gambar 2. Perencanaan Pembelajaran
Sumber: Rusli Lutan (2000:8)

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:41-50) terdapat 7 kategori prinsip-

prinsip belajar, antara lain :

a. Perhatian dan Motivasi
Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar.
Dari teori belajar pengolah informasi terungkap bahwa tanpa adanya
perhatian tak mungkin terjadi belajar.
Selain itu, motivasi juga mempunyai peranan penting  dalam kegiatan
belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan
aktivitas seseorang.

b. Keaktifan
Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat
aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar
menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Guru sekedar
pembimbing dan pengarah.

c. Keterlibatan Langsung atau Berpengalaman
Belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung.
Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar
mengamati secara langsung tetapi harus menghayati, terlibat lagsung
dalam perbuatan, dan bertanggungjawab terhadap hasil belajarnya.

d. Pengulangan
Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri
atas daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan,
berpikir dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan maka
daya-daya tersebut akan berkembang dan akan menjadi sempurna.

e. Tantangan
Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi suatu
hambatan dalam belajar maka bahan belajar haruslah menantang.
Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa

Tujuan

Evaluasi

Proses Belajar
Mengajar

Metode/Gaya
Mengajar

Substansi
Tugas Ajar
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bergairah untuk mengatasinya dan membuat siswa tertantang untuk
mempelajarinya.

f. Balikan dan Penguatan
Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan
mendapatkan hasil yang baik. Apabila hasil yang baik akan merupakan
balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha
selanjutnya.

g. Perbedaan Individual
Perbedaan individu ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa,
karena perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya
pembelajaran.

B. Hakikat Keterampilan Gerak

1. Pengertian Keterampilan Gerak

Menurut Tarigan (2009) Keterampilan gerak merupakan kemampuan

untuk melakukan gerakan secara efisien dan efektif. Keterampilan

gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas

bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Makin kompleks

pola gerak yang harus dilakukan, makin kompleks juga koordinasi dan

kontrol tubuh yang harus dilakukan; dan ini berarti makin sulit juga

untuk dilakukan.

Gambar 3. Kegiatan Belajar Mengajar
Sumber: Rusli Lutan (2000:27)
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Kemampuan keterampilan gerak atau motorik merupakan suatu tingkat

(kapasitas) kemahiran atau penguasaan yang berkaitan erat dengan

gerak anggota tubuh. Yang menjadi faktor utama dalam penguasaan

unsur keterampilan kemampuan motorik adalah tergantung pada

kemampuan dasar seseorang. Kemampuan seseorang itu akan berperan

sebagai pengembangan penguasaan keterampilan gerak motorik

menjadi tingkat mahir. Kemampuan motorik gerak ini adalah proses

dimana seorang individu mengembangkan kemampuan geraknya

menjadi respon yang terkoordinasi, terkontrol, dan teratur.

Keterampilan gerak atau motorik diperoleh dari proses belajar yaitu

dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-

ulang dengan kesadaran fikir akan benar tidaknya gerakan yang telah

dilakukan. Belajar gerak dapat diartikan sebagai perubahan tempat,

posisi, kecepatan tubuh atau bagian tubuh manusia yang terjadi dalam

suatu dimensi ruang dan waktu serta dapat diamati secara objektif.

Dalam belajar gerak, latihan merupakan suatu proses yang paling

utama dalam rangka penugasan keterampilan gerak.

Menurut Fitts dan Posner yang dikutif oleh Lutan (1988:305) belajar

keterampilan gerak berlangsung dalam beberapa tahap yaitu: (1) Tahap

Kognitif (2) Tahap Asosiatif (3) Tahap Otomatisasi. Sedangkan

menurut Rink yang dikutif oleh Adang Suherman (2000:35)

keterampilan gerak adalah perkembangan gerak yang terampil, gerak

terampil tersebut adalah:



17

a. Efektif
Efektif  adalah gerakan yang sesuai dengan produk yang
diinginkannya atau dengan kata lain product oriented.

b. Efisien
Efisien adalah gerakan yang sesuai dengan proses yang seharusnya
dilakukan atau process oriented.

c. Adaptif
Adaptif adalah gerakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi
lingkungan di mana gerak tersebut dilakukan.

2. Klasifikasi Keterampilan Gerak

Menurut Lutan (1988:96) keterampilan  gerak dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

a. Keterampilan kasar (gross skill) dan Keterampilan halus (fine skill)
Perbedaan keterampilan ini adalah pada ukuran besar otot yang
terlibat, jumlah tenaga yang dikeluarkan, atau lebarnya ruang yang
digunakan untuk melaksanakan gerakannya. Keterampilan kasar
lebih membutuhkan pengorganisasian otot-otot besar disertai
pengerahan tenaga yang banyak. Sedangkan keterampilan halus
lebih mempergunakan otot-otot kecil dan sering membutuhkan
kecermatan dan koordinasi mata-tangan.

b. Keterampilan diskrit, serial dan kontinus
Keterampilan diskrit adalah segala keterampilan yang dapat
dikenal saat permulaanya dan saat berakhir. Keterampilan serial
adalah aksi diskrit menjadi satu. Sedangkan keterampilan kontinus
tidak mengenal saat mulai dan berakhir. Klasifikasi gerak ini
cenderung ditinjau dari gejala penampilannya.

c. Keterampilan ”terbuka” (open skill) dan keterampilan ”tertutup”
(closed skill)
Penggolongan keterampilan ini berdasarkan seberapa jauh
lingkungan dapat diprediksi selama peragaan gerak. Keterampilan
terbuka adalah keterampilan dimana lingkungan selalu berubah-
ubah atau sukar diprediksi, sehingga si pelaku tidak dapat
merencanakan secara efektif respons yang serasi. Sedangkan
keterampilan tertutup adalah keterampilan di mana  faktor
lingkungan dapat diprediksi.
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3. Unsur-Unsur Keterampilan Gerak

Dalam Tarigan (2009) secara garis besar ada 3 kelompok yang

membentuk keterampilan gerak:

a. Kemampuan fisik
Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan, kualitasnya perlu
baik agar gerakan bisan terampil. Dalam unsur fisik ini, yang
membentuk keterampilan gerak meliputi kekuatan, ketahanan,
kecepatan, fleksibilitas, agilitas, power, stamina, keseimbangan
dan kinetic sence.

b. Kemampuan mental
Unsur-unsur kemampuan yang termasuk dalam kemampuan mental
meliputi:
1. Kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan
2. Kecepatan memahami rangsangan (stimulus)
3. Kecepatan membuat keputusan
4. Kemampuan memahami hubungan jarak
5. Kemampuan manaksir objek yang bergerak
6. Kemampuan menaksir irama
7. Kemampuan mengingat gerakana
8. Kemampuan memahami mekanika gerakan
9. Kemampuan berkonsentrasi

c. Kemampuan emosional
Kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan
gerak terhadap kualitas penampilannya adalah kemampuan
mengendalikan emosi dan perasaan.

C. Model Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 589) model berarti pola,

contoh, acuan, ragam, dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.

Menurut Soekamto dan Winataputra (1997: 101) model pembelajaran adalah

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran
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dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas

pembelajaran.

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar, yang dirancang

berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada implementasi kurikulum

dan implikasinya pada tingkat operasional dalam pembelajaran.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut model pembelajaran dapat

diartikan sebagai penerapan konsep-konsep tertentu dalam pembelajaran

yang harus dikerjakan menurut langkah-langkah yang teratur dan bertahap,

sistematis dan terorganisir, agar mencapai pengalaman belajar dan tujuan

belajar tertentu, sekaligus merupakan pedoman bagi para pembelajar dalam

pelaksanaan aktivitas pembelajaran.

Gambar 4. Aktivitas belajar-mengajar
Sumber: Rusli Lutan (2000:66)

Untuk itu jelaslah bahwa guru Pendidikan Jasmani perlu menerapkan model-

model pembelajaran yang berbeda dalam rangka upaya meningkatkan mutu
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pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah yang menarik, inovatif, kreatif,

dan disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik agar tercapainya

keberhasilan pembelajaran.

D. Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan setting

kelompok-kelompok kecil sebagai wadah siswa untuk bekerjasama dan

memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman

sebayanya. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Robert E. Slavin (2009:4) pembelajaran kooperatif adalah metode

pembelajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil

untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi

pelajaran.

Model pembelajaran kooperatif terdapat beberapa tipe, antara lain adalah

Jigsaw, NHT (Number Heads Together), STAD (Students Teams

Achievement Divisions), TAI (Team Assisted Individualization atau Team

Accelerated Instruction), TGT (Team Games Tournament), CIRC

(Cooperative Integrated Reading and Composition), dan Problem Solving.

Istilah kooperatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dapat dikatakan

juga problem solving atau pemecahan masalah. Menurut Adang (1996:87)

problem solving adalah siswa memecahkan masalah baik secara individu
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maupun kelompok. Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa

sebagai cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah.

Dalam metode pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama

dalam kelompok kecil untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru.

Cara belajar kooperatif jarang sekali menggantikan pengajaran yang

diberikan oleh guru, tetapi lebih seringnya menggantikan peraturan tempat

duduk yang individual, cara belajar individual dan dorongan yang

individual. Apabila diatur dengan baik, siswa-siswa dalam kelompok

kooperatif akan belajar satu sama lain untuk memastikan bahwa tiap orang

dalam kelompok telah menguasai konsep-konsep yang telah dipikirkan.

Banyak ahli berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif unggul

dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Pembelajaran

kooperatif juga memberikan efek terhadap sikap penerimaan perbedaan

antar-individu, baik ras, keragaman budaya, gender, sosial-ekonomi, dll.

Selain itu yang terpenting, pembelajaran kooperatif mengajarkan

keterampilan bekerja sama dalam kelompok atau teamwork. Keterampilan

ini sangat dibutuhkan anak saat nanti lepas ke tengah masyarakat.

Isjoni (2009:81) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif

adalah sebagai berikut:

(1) guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi empat
bagian, (2) sebelum bahan pelajaran diberikan, guru memberikan
pengenalan mengenai topik yang akan dibahan dalam bahan pelajaran saat
itu, (3) siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, (4)siswa mengerjakan
bagian mereka masing-masing, (5) setelah selesai, siswa saling melengkapi
dan berinteraksi antara satu dengan lainnya mengenai bagian yang
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dikerjakan masing-masing, (6) kegiatan ini diakhiri dengan diskusi
mengenai topik dalam bahan pelajaran tersebut.

Para ahli dalam bidang pendidikan jasmani telah mengembangkan langkah-

langkah penerapan problem solving dalam mengajar pendidikan jasmani.

Salah satu langkah penerapan problem solving menurut Pangrazi dan Daver

dalam Adang (1996:88) adalah

(1) menetapkan masalah (2) meningkatkan variasi dan kedalaman gerakan
(3) mengembangkan kualitas gerak (4) membuat urutan dan kombinasi pola
gerak (5) memasukkan aktivitas patner dan aktivitas kelompok.

Menurut Johnson & Johnson (1989) dalam Anita (2002:7) suasana

pembelajaran kooperatif menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, hubungan

yang positif, dan penyesuaian psikologis yang lebih baik daripada suasana

belajar yang penuh dengan persaingan dan memisah-misahkan siswa.

Gambar 5. Latihan Passing Bawah Melalui Net
Sumber: Roji (2004:20)

Jadi pembelajaran kooperatif dapat membantu membuat perbedaan menjadi

bahan pembelajaran dan bukannya menjadi masalah. Pembelajaran
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kooperatif juga memiliki dampak yang positif untuk siswa yang hasilnya

belajarnya rendah sehingga mampu memberikan peningkatan hasil belajar

yang signifikan.

E. Model Pembelajaran Ekspositori

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang digunakan

dengan memberikan definisi, prinsip dan konsep materi pembelajaran serta

memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk

ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan. Model pembelajaran

ekspositori merupakan model pembelajaran yang mengarah kepada

tersampainya isi pelajaran kepada siswa secara langsung.

Wina (2006) menjelaskan pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari

pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered

approach). Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini guru memegang

peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi

pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran yang

disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik.

Pembelajaran ekspositori menekankan pada proses bertutur, materi pelajaran

diberikan secara langsung dan peran siswa adalah menyimak. Secara

langsung disini maksudnya adalah proses penyampaian materi dilakukan

secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud

agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.
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Tahapan pembelajaran dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah

sebagai berikut: (1) pada tahap pendahuluan guru menyampaikan pokok-

pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai, siswa mengikuti dengan mencatat bila perlu, (2) pada tahap

penyajian atas materi guru menyampaikan materi pembelajaran dengan

ceramah dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan demostrasi untuk

memperjelas materi yang disajikan dan diakhiri dengan penyampaian

ringkasan atau latihan, (3) pada tahap penutup guru melaksanakan evaluasi

berupa tes.

Istilah model pembelajaran ekspositori dalam pembelajaran pendidikan

jasmani, dapat dikatakan juga sebagai gaya komando. Menurut Lutan

(2000:31) gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling

bergantung pada guru. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan

sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan

memantau kemajuan belajar.

Pada dasarnya gaya komando ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan

latihan. Gaya komando dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku,

kemudian siswa mencontoh dan melakukannya berulang kali.



25

Gambar 6. Latihan Passing Bawah Dari Sikap Duduk
Sumber: Roji (2000:19)

Prinsip dari pembelajaran ekspositori adalah (1) berorientasi pada tujuan (2)

Komunikasi yang efektif (3) kesiapan siswa (4) berkelanjutan. Pembelajaran

dengan menggunakan metode ekspositori cenderung berpusat pada guru,

guru aktif memberikan penjelasan atau informasi pembelajaran secara

terperinci tentang materi pembelajaran.

F. Permainan Bola Voli

1. Pengertian Bola Voli

Bola voli adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua

grup/tim berlawanan. Masing-masing tim memiliki enam orang

pemain. Tiap tim berusaha menempatkan bola di daerah lawan agar

mendapat angka (point). Regu yang pertama mencapai angka 25

adalah regu yang menang.
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Menurut Agus (2004:35) permainan bola voli adalah suatu permainan

yang menggunakan bola untuk divoli atau dipantulkan di udara secara

hilir mudik di atas net atau jaring, dengan maksud dapat menjatuhkan

bola di dalam lapangan lawan.

Permainan bola voli adalah olahraga beregu yang dimainkan oleh dua

regu disetiap lapangan dengan dipisahkan oleh net. Tujuan dari

permainan ini adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh

menyentuh lantai daerah lawan dan mencegah agar bola yang sama

(dilewatkan) tidak tersentuh lantai dalam lapangan sendiri. Bola boleh

dimainkan/dipantulkan dengan temannya secara bergantian tiga kali

berturut-turut sebelum diseberangkan ke daerah lawan.

Sebagai olahraga pendidikan bola voli berguna dalam pemeliharaan

kesegaran jasmani dan juga berperan dalam pembentukan kerjasama

siswa. Sebagaimana seperti cabang-cabang olahraga yang lain, bola

voli juga dapat digunakan untuk pembinaan sportifitas dan

pengembangan sifat-sifat positif lainnya.

2. Teknik Dasar Permainan Bola Voli

Permainan bola voli termasuk jenis permainan yang memerlukan

latihan yang teratur dan terarah, karena permainan bola voli

mengandung berbagai macam unsur gerak. Seperti cabang olahraga

lain, permainan bola voli memerlukan teknik dasar yang harus dikuasai

dengan baik dan benar.



27

Menurut Imam teknik adalah kemampuan untuk memanfaatkan prinsip

atau teori dalam meningkatkan keterampilan dengan cara yang efisien.

Teknik adalah proses melahirkan dan pembuktian dalam praktek

dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam

permainan bola voli. Teknik dasar adalah cara melakukan sesuatu

untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien sesuai dengan

peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan

yang dimaksud dengan teknik dasar permainan bola voli adalah suatu

proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek

dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam

cabang permainan bola voli.

Permainan bola voli dituntut dapat melakukan gerakan yang

terangkum dalam berbagai teknik dengan benar. Jika teknik dapat

dikuasai dengan benar maka dalam bermain akan mudah

mengkombinasikan dan mengembangkan berbagai macam gerakan.

Keterampilan memainkan bola secara individu oleh masing-masing

pemain merupakan metode dasar dalam permainan bola voli.

Teknik dasar permainan bola voli selalu berkembang sesuai dengan

perkembangan pengetahuan dan teknologi. Adapun teknik-teknik

dalam permainan bola voli meliputi :

1. Teknik tanpa bola

a. Sikap siap

b. Pengambilan posisi yang tepat dan benar
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c. Langkah kaki gerak ke depan, ke belakang, ke samping kiri dan

ke samping kanan

d. Langkah kaki untuk awalan smash dan awalan block

e. Bergulir ke samping dan bergulir ke belakang

f. Gerak meluncur

g. Gerak tipuan

2. Teknik dengan bola

a. Servis

b. Passing

c. Umpan

d. Smash

e. Blocking (bendungan)

G. Teknik Dasar Passing Bawah

Menurut Maspaite (1993) passing adalah mengoperkan bola kepada teman

sendiri dalam satu regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal

untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. Menurut Agus

(2004:37) passing adalah usaha seorang pemain bola voli dengan

menggunakan teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkan

kepada teman seregunya.

Ada dua macam passing yang biasa dimainkan ialah passing atas dan

passing bawah. Passing bawah merupakan teknik dasar bola voli. Teknik ini

digunakan untuk menerima servis, menerima spike, memukul bola setinggi

pinggang ke bawah dan memukul bola yang memantul dari net.
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Passing bawah merupakan awal dari sebuah penyerangan dalam bola voli.

Keberhasilan penyerangan tergantung dari baik buruknya passing bawah.

Apabila bola yang dioperkan jelek, maka pengumpan akan mengalami

kesulitan untuk menempatkan bola yang baik untuk para penyerang.

Gambar 7. Passing Bawah Bola Voli.
Sumber: Barbara L.Viera (2000:20)

Barbara L.Viera (200: 20) menjelaskan bahwa dasar bagi pelaksanaan

passing bawah yang baik adalah (a) gerakan mengambil bola, (b) mengatur

posisi tubuh, (c) memukul bola, dan (d) mengarahkan bola ke arah sasaran.

Ketika melakukan passing bawah, telapak tangan harus disatukan dengan

ibu jari dalam posisi sejajar. Kedua sikut diputar ke arah dalam sehingga

bagian lengan datar dan menghadap ke atas. Landasan yang terbuat dari

tangan tersebut harus sedatar mungkin. Tangan juga harus sejajar dengan

paha dan tahan kedua tangan jauh dari tubuh kita. Kita harus berusaha

menempatkan tubuh di belakang bola, redam kekuatan bola, dan arahkan

bola ke sasaran dengan menggunakan tubuh, melalui gerakan mengulurkan

kaki sambil menyentuhkan bola dengan sedikit atau tanpa mengayunkan

lengan (gerakan mendorong).
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Gambar 8. Teknik Dasar Passing Bawah
Sumber: Roji (2000:16)

H. Kerangka Pikir

Belajar adalah kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku

dan keterampilan dengan cara mengolah bahan ajar. Dalam kegiatan belajar

mengajar, diperlukan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran

adalah penerapan konsep-konsep tertentu dalam pembelajaran yang harus

dilakukan menurut langkah-langkah yang teratur, bertahap, sistematis, dan

teroganisir agar mencapai pengalaman belajar dalam pelaksanaan aktivitas

belajar. Untuk itu jelaslah bahwa guru pendidikan jasmani perlu menerapkan

model pembelajaran yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran
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ekspositori menekankan pada proses bertutur, materi pelajaran diberikan

secara langsung dan peran siswa adalah menyimak.

Dalam permainan bola voli penguasaan teknik dasar passing bawah

merupakan hal yang sangat penting. Passing bawah merupakan awal dari

sebuah penyerangan dalam bola voli. Keberhasilan penyerangan tergantung

dari baik buruknya passing bawah. Apabila bola yang dioperkan jelek, maka

pengumpan akan mengalami kesulitan untuk menempatkan bola yang baik

untuk para penyerang.

Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan tersebut perlunya 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 penguasaan teknik dasar passing bawah.

I. Hipotesis

Hipotesis adalah alat yang sangat besar kegunaanya dalam penyelidikan

ilmiah karena dapat menjadi penuntun ke arah proses penelitian untuk

menjelaskan permasalahan yang harus dicari pemecahannya. Dalam

penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Ada perbedaan yang signifikan dari model pembelajaran kooperatif

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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H2 : Ada perbedaan yang signifikan dari 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.

H3 : Model pembelajaran kooperatif lebih baik hasilnya dibandingkan

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.


