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ABSTRAK 
Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan hendaknya sejalan dengan proses belajar 

mengajar yang memiliki beberapa unsur, yakni materi, metode pembelajaran, sarana dan 

prasarana yang tersedia dan tenaga pendidik. Peneliti disini akan mengungkapkan pengaruh 

menggunakan media video terhadap kemampuan passing bawah bolavoli siswa kelas VII SMP. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Adakah pengaruh terhadap siswa 

kelas VII SMP dalam pemberian media pembelajaran berupa video dalam kemampuan passing 

bawah bolavoli? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek siswa kelas VII-A SMP 

N 3 Grogol. Desain penelitian yang digunakan yaitu one group pretest posttest design.Penelitian 

dengan jumlah populasi 120 anak. Peneliti mengambil sampel 25 anak dari 120 siswa kelas VII. 

Terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 10 anak perempuan.  

Hasil penelitian ini adalah: (1) kemampuan passing bawah siswa kelas VII-A SMP N 3 

Grogol sebelum diberikan pembelajaran berbasis video mendapatkan nilai rata-rata 13,28, yang 

artinya kemampuan passing bawah siswa  masih rendah. (2) kemampuan passing bawah siswa 

kelas VII-A SMP N 3 Grogol setelah diberikan pembelajaran berbasis video mendapatkan nilai 

rata-rata 16,64, yang artinya terdapat peningkatan terhadap kemampuan passing bawah siswa. 

(3) terbukti dari hasil perhitungan menggunakan SPSS, pembelajaran video berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan passing bawah siswa kelas VII-A SMP N 3 Grogol. 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) kemampuan passing bawah siswa 

kelas VII-A tanpa didukung media pembelajaran berupa video masih kurang aktif dengan nilai 

rata-rata 13,28. (2) kemampuan passing bawah siswa kelas VII-A didukung media pembelajaran 

berupa video meningkat dengan nilai rata-rata 16,64. (3) ada pengaruh menggunakan media 

pembelajaran berupa video terhadap kemampuan passing bawah bolavoli siswa kelas VII-A 

SMP. 

 

KATA KUNCI  : media pembelajaran berupa video dan passing bawah bolavoli 
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I. LATAR BELAKANG 

 Menurut Ngadenan, 

(2012:355), “Pendidikan jasmani 

adalah proses pendidikan via aktivitas 

jasmani, permainan dan olahraga”. 

Maka dari itu, yang digunakan sebagai 

media atau perantara disini adalah 

serangkaian aktivitas jasmani, 

permainan atau mungkin juga cabang 

olahraga. Melalui serangkaian kegiatan 

inilah seorang anak didik, dibina dan 

sekaligus dibentuk. Dikatakan dibina, 

karena yang ditumbuh kembangkan 

adalah potensinya. Dikatakan 

pembentukan, karena akan ada terjadi 

proses pembiasaan melalui seperangkat 

rangsang”. 

Menurut Ahmadi, (2007:19) 

“Bolavoli adalah permainan yang 

tidak mudah untuk dilakukan oleh 

setiap orang, diperlukan pengetahuan 

tentang teknik-teknik lanjutan untuk 

dapat bermain bolavoli.” 

Bolavoli merupakan permainan 

yang banyak diminati oleh 

masyarakat. Di daerah desa maupun 

daerah kota bolavoli dimainkan 

untuk mengisi waktu luang. Mulai 

dari kalangan anak-anak SD sampai 

orang dewasa bermain olahraga ini. 

Dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan hendaknya sejalan 

dengan proses belajar mengajar yang 

memiliki beberapa unsur, yakni 

materi, metode pembelajaran, sarana 

dan prasarana yang tersedia dan 

tenaga pendidik. Seorang guru 

pendidikan jasmani harus mampu 

merancang pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan dan kematangan 

peserta didik, sehingga proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan 

lancar. Munawar, (2015:1) 

Berdasarkan observasi terdapat 

permasalahan metode pembelajaran 

bolavoli yang cenderung ceramah 

yang mengakibatkan kurangnya 

pemahaman siswa tentang teknik 

dasar passing bawah bolavoli, 

tepatnya kelas VII-A. Sehingga 

mendorong peneliti untuk membuat 

media pembelajaran berbasis video. 

Sehingga pembelajaran dapat 

menambah wawasan siswa. 

Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka dapat diungkapkan 

masalah yang diteliti berupa, minat 

dan kemampuan passing siswa 

yang masih rendah. 

 Media pembelajaran adalah 

alat bantu proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau keterampilan 
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pembelajaran sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses 

belajar. Diharapkan siswa kelas 

VII-A SMP N 3 Grogol setelah 

mendapatkan pembelajaran 

berbasis video kemampuan passing 

bawah bolavoli semakin 

meningkat. 

Batasan Masalah 

 Perlu adanya batasan 

masalah mengingat luasnya 

masalah yang ada diidentifikasi, 

maka peneliti membatasi penelitian 

ini tentang :Pengaruh Permainan 

Bola Besar Menggunakan Media 

Video Terhadap Kemampuan 

Passing Bawah Bolavoli Kelas VII 

SMP. 

Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh terhadap siswa 

kelas VII SMP dalam pemberian 

media pembelajaran berupa 

video dalam kemampuan 

passing bawah bolavoli? 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adakah 

pengaruh terhadap siswa kelas 

VII SMP dalam pemberian 

media video dalam kemampuan 

Passing bawah bolavoli. 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa lebih semangat dan 

terpacu dalam mengikuti 

pelajaran disekolah. 

b. Mendapatkan pengetahuan 

baru tentang cara 

meningkatkan penguasaan 

teknik dasar passing bolavoli 

menggunakan media video. 

1. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian dapat 

dipergunakan untuk referensi 

peneltitian selanjutnya yang 

behubungan dengan hal yang 

sama. 

b. Dapat dipergunakan sebagai 

media alternatif bagi guru 

penjas di sekolah dalam 

meningkatkan penguasaan 

teknik atau materi yang lebih 

efektif dan menyenangkan bagi 

siswa yaitu melalui model 

pembelajaran dengan 

menggunakan media video 

sehingga siswa dapat 

meningkatkan keterampilan 

olahraganya. 

II. METODE 

Identifikasi Variabel Penelitian 

menurut Sugiono, (2016:60) 

“Variabel adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau 
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kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Pada penelitian ini variabel 

bebas yang digunakan yaitu latihan 

passing bawah menggunakan video 

dan variabel terikat adalah 

kemampuan passing bawah siswa.  

Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono, (2016:14) 

mengemukakan bahwa metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat 

positivisme. 

Teknik dalam penelitian ini 

menggunakan kuantitatif deduktif. 

Disebut deduktif karena untuk 

menjawab rumusan masalah 

digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis.  

Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP 

N 3 Grogol dan waktu penelitian 

dilakukan pada tanggal 17 Oktober 

sampai 22 Desember 2017  

Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

menurut Arikunto 

(2013:173) populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. 

Jadi populasi adalah 

keseluruhan obyek penelitian 

yang sebagai sumber datanya 

memiliki karekteristik tertentu 

didalam suatu penelitian. 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMP N 3 Grogol tahun 

2017/2018. 

2. Sampel  

menurut Arikunto, 

(2013:174) sampel adalah 

sebagian atau wakil dari 

populasi yang akan diteliti, 

bahwa apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua. 

Sampel dalam penelitian ini 

adalah kelas VII-A SMP N 3 

Grogol tahun 2017/2018 

berjumlah 25 siswa.  

Instrument dan teknik 

pengumpulan data 

Instrument adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam pengumpulan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, cermat, lengkap 

dan sistematis sehinngga lebih 

mudah diolah. Arikunto (2013:262) 

Untuk memperoleh data yang 

diinginkan dan yang sesuai dengan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Moh Riza Musthofa | 13.1.01.09.0324 
FKIP - PENJASKESREK 

simki.unpkediri.ac.id 
  || 6|| 

 
 

apa yang diperlukan peneliti, maka 

diperlukan suatu instrument.  

Pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan tes 

pengukuran yang digunakan untuk 

pengukuran awal (pretest) dan 

pengukuran akhir (posttest). 

Instrument yang digunakan untuk 

mengukur kampuan gerak dasar 

passing bawah bolavoli kelas VII-A 

SMP N 3 Grogol Kab Kediri 

merupakan modifikasi dan 

pengembangan berdasarkan 

instrument yang baku (tes 

kemampuan passing bawah 

individual). Widiastuti, (2015:240) 

1. Tes Passing Bawah 

Testi berdiri di kotak 

ukuran 4,5 x 4,5 meter. Di 

beri waktu selama 1 menit 

untuk melakukan passing 

bawah bolavoli dengan baik 

dan benar sebanyak-

banyaknya. Jika testi 

melakukan passing diluar 

area maka hasilnya tidak 

dihitung. 

Teknik Analisis Data 

1. Prasarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Homogenitas Varians 

c. Uji Keberatan Model 

2. Norma Keputusan 

a. Uji Normalitas dalam 

penelitian ini 

mengunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria uji jika 

signifikansi >0,05 maka 

dinyatakan normal, tetapi 

apabila signifikansi <0,05 

maka data dinyatakan 

tidak normal. 

b. Uji Homogenitas Varians 

dihitung menggunakan uji 

levens test. Kriteria uji 

jika signifikansi >0,05 

maka dapat dinyatakan 

homogen, tetapi jika 

signifikansi <0,05 maka 

dinyatakan tidak 

homogen. 

c. Uji Keberatan Model ini 

dilakukan menggunakan 

uji t dengan kriteria jika 

signifikansi <0,05 

dinyatakan signifikan, 

tetapi jika signifikansi 

>0,05 dinyatakan tidak 

signifikan. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

HASIL 

1. Hasil pretest passing bawah 

Hasil nilai tes passing bawah 

siswa kelas VII-A SMP N 3 

Grogol adalah sebagi berikut. 
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Perolehan rata-rata dari 25 siswa 

adalah 13,28, nilai minimum 

adalah 7 dan nilai maksimum 

adalah 30. 

2. Hasil posttest passing bawah 

Hasil nilai tes passing bawah 

siswa kelas VII-A SMP N 3 

Grogol setelah diberikan 

perlakuan adalah sebagai berikut. 

Perolehan rata-rata dari 25 siswa 

adalah 16,64, nilai minimum 

adalah 5 dan nilai maksimum 

adalah 36. 

3. Hasil uji normalitas 

Dari data hasil pengujian 

normalitas yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa Signifikansi 

adalah 0,360. Berdasarkan 

ketentuan apabila nilai Sig. > 0.05 

maka dapat diartikan bahwa 

populasi berdistribusi normal. 

4. Hasi uji homogenitas varians 

Dari data hasil pengujian 

perhitungan homogenitas yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil 

signifikasi yaitu 550 ≥ 0.05 

sehingga dapat disimpulkan 

sampel berasal dari populasi yang 

memiliki varian homogen. 

5. Hasil uji t 

Dari data hasil perhitungan 

keberatan model yang dilakukan, 

diperoleh signifikansi yaitu 

0,00<0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan. 

Berdasarkan data di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berbasis video memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan passing bawah siswa kelas 

VII-A, karena perolehan rata-rata posttest 

lebih tinggi dari perolehan rata-rata 

pretest, total skor adalah posttest 16,64 

dan skor pretest 13,28. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, 

deskripsi, pengujian hasil data, dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Media pembelajaran berupa video 

sangat berpengaruh terhadapat 

kemampuan passing bawah 

bolavoli siswa kelas VII-A SMP N 

3 Grogol. Terbukti dari hasil 

posttest lebih tinggi dari hasil 

pretest, yaitu posttest (16,64), 

sedangkan pretest (13,28). dari data 

tersebut dapat diketahui video 

berpengaruh terhadap kemampuan 

passing bawah siswa. 

2. Media pembelajaran berupa video 

berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan passing bawah 

bolavoli siswa kelas VII-A SMP N 

3 Grogol. Terbukti dari hasil 
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perhitungan menggunakan SPSS 

video berpengaruh signifikan untuk 

meningkatkan kemampuan passing 

bawah bolavoli siswa. 

IMPLIKASI 

Berdasarkan simpulan di atas, 

dapat dikemukakan implikasi hasil 

penelititan sebagai berikut : 

a. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan untuk memilih model dan 

didukung media pembelajaran yang 

cocok untuk pelajaran Pendidikan 

Jasmani Dan Kesehatan yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, sarana dan 

prasarana pembelajaran dan 

karateristrik siswa. 

b. Praktis 

1. Guru 

Dapat menjadi sumber 

informasi dan referensi guru 

untuk mengembangkan proses 

pembelajaran khususnya 

pelajaran Pendidikan Jasmani 

Dan Kesehatan dengan 

menggunakan model 

pembelajaran berbasis video. 

2. Siswa  

Temuan penelitian ini 

diharapkan dapat  

meningkatkan perhatian, fokus 

belajar dan memudahkan siswa 

dalam memahami materi 

khususnya mata pelajaran 

Penjaskes. 

3. Sekolah 

Temuan penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan 

sebagai penentu kebijakan 

dalam peningkatan mutu 

pembelajaran. 

4. Peneliti 

Temuan penelitian ini 

digunakan sebagai sarana 

meningkatkan kemampuan 

dalam proses belajar menjadi 

seorang guru yang berkompeten 

di bidang pendidikan sekolah. 

SARAN 

1. Bagi guru, hendaknya 

menggunakan video sebagai 

media untuk menarik minat 

siswa dan juga untuk 

meningkatkan kemampuan 

passing bawah mereka karena 

video berpengaruh signifikan 

dalam meningkatkan passing 

bawah dan guru penjaskes juga 

harus kreatif memberi materi 

dalam proses belajar mengajar 

agar siswa dapat belajar. Agar 

lebih tertarik untuk 

mempelajari materi. 
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2. Para siswa harus 

memperhatikan intruksi yang 

diberikan oleh guru, karena 

penjelasan dan intruksi yang 

diberikan guru akan 

memudahkan siswa untuk 

memahami pelajaran. Para 

siswa diminta untuk memahami 

isi dari video pembelajaran 

tersebut. Para siswa juga 

diminta untuk mempraktikkan 

passing bawah sesuai dengan 

yang ada di video. 

3. Peneliti lain juga bisa 

menggunakan media ini untuk 

penelitian selanjutnya dengan 

keterampilan yang berbeda 

dengan cara yang lebih 

menarik. Dalam penelitian ada, 

ada beberapa kesalahan dan 

kelemahan dalam beberapa 

aspek. Penelitian lainnya dapat 

memperbaiki penelitian 

selanjutnya dan memberikan 

cara terbaru dalam memberikan 

proses belajar mengajar.  
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