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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan awal peneliti di MA Al-Khidmah Ngronggot
tentang kemampuan passing bawah pada permainan bolavoli, hasil pengamatan awal ditemukan
kemampuan siswa dalam melakukan passing bawah masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari
minat siswa saat diberikan materi mengenai permainan bolavoli dan tidak adanya motivasi siswa
dalam melakukan praktek dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
tindakan kelas (PTK), yang menggunakan data pengamatan secara langsung terhadap proses
pembelajaran. Subjek penelitian adalah siswa putri kelas X MA AL-Khidmah Ngronggot yang
berjumlah 21 siswa. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Berdasarkan analisa data, didapatkan bahwa keterampilan melakukan passing bawah pada siklus I
mendapat rata-rata 44,4444% ini dalam kategori kurang, sedangkan siklus ke II mendapatkan
78,57143 % yang berkategori cukup. Di tes psikomotorik siklus I hanya mendapat rataan 50 %
sedangkan siklus ke II menjadi 73,4127 %. Dan tes afektif juga menunjukan peningkatan dari siklus I
ke siklus II yaitu 56,613 % menjadi 74,6032 %. Serta tes kognitif yang diberikan hanya disaat akhir
siklus juga mengalami peningkatan dari 56,6138 % menjadi 81,48148%. Kesimpulan dalam penelitian
ini adalah bahwa memodifikasi sarana bolavoli yang biasa dipakai menjadi bolavoli plastik dapat
menaikkan hasil belajar siswa dalam melakukan passing bawah.

KATA KUNCI : Modifikasi, Bolavoli, Hasil Belajar, Passing Bawah.
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I.

LATAR BELAKANG
Depdiknas (2003 : 5) Pendidikan

materi pokok pendidikan jasmani

jasmani pada dasarnya merupakan

yang tercantum dalam kurikulum

bagian

tingkat satuan pendidikan (KTSP)

integral

pendidikan
bertujuan

dari

secara

sistem

keseluruhan,

mengembangkan

siswa

Sekolah

Menengah

Atas

aspek

(SMA) yaitu permainan bolavoli.

jasmani,

Menurut Munasifah (2008 : 3)

keterampilan berfikir kritis, stabilitas

Bolavoli adalah permainan yang

emosional,

sosial,

dilakukan oleh dua regu,

moral

masing-masing terdiri atas enam

jasmani.

orang. Bola dimainkan di udara

Berdasarkan pemahaman mengenai

dengan melewati net, setiap regu

hakikat pendidikan jasmani pada

hanya bisa memainkan bola tiga kali

dasarnya

pukul.

kesehatan,

penalaran

kebugaran

keterampilan
dan

melalui

tindakan

aktivitas

sama

dengan

tujuan

pendidikan pada umumnya, namum
pembelajaran

pendidikan

jasmani

yang

Berdasarkan hasil pengamatan
awal

yang

peneliti

sekolah

di kelas. Hal ini dikarenakan siswa

Ngronggot, diketahui bahwa siswa

harus mempelajari unsur gerak yang

yang

bermacam-macam

bolavoli masih mengalami kesulitan

saling

AL

di

berbeda dengan pembelajaran yang

dan

MA

lakukan

mengikuti

KHIDMAH

pembelajaran

berkaitan erat diantara unsur gerak

dalam

yang satu dengan unsur gerak yang

bermain bolavoli, khususnya pada

lain.

teknik passing

Dari

sederhana

unsur
ke

gerak

teknik

dasar

bawah. Hal ini

gerak yang

berakibat pada hasil belajar siswa

kompleks. Setelah siswa menguasai

tentang permainan bolavoli, dimana

bagian-bagian gerakan dari suatu

hasil belajar siswa didapatkan sangat

teknik

latihan

tersebut
melakukan

akan

unsur

yang

penguasaan

kemudian

siswa

kurang. Dari pengamatan tentang

mudah

untuk

hasil belajar inilah yang membuat

gerak

peneliti

latihan

atau

keseluruhan yang sedang dipelajari.
Salah

satu

cabang

olahraga

permainan yang termasuk dalam
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999),

Sarana

merupakan

segala

harga bola plastik sangat mudah

sesuatu (bisa berupa syarat atau

sekali

upaya) yang dapat dipakai sebagai

tradisional

alat atau media dalam mencapai

murah.

maksud atau tujuan.

didapatkan di
dengan

pasar-pasar

harga

Dengan

sangat

menyadari

Selain itu karakteristik siswa

permasalahan atau kenyataan di atas,

yang ada menunjukkan jika siswa

maka dalam peneliatian ini penulis

kelas

mengambil

judul

tergolong siswa yang pasif, mereka

Sarana

Bolavoli

lebih menyukai pembelajaran yang

Meningkatkan

dilakukan

Passing

X

di

MA

Al-Khidmah

didalam

dibuktikan

dari

kelas.
tidak

Ini

“Modifikasi
Untuk

Keterampilan

Bawah

Bolavoli

Pada

adanya

SiswaKelas X MA AL-KHIDMAH

kemauan atau hasrat dalam proses

Ngronggot Kabupaten Nganjuk

belajar

Tahun Ajaran 2017/2018”

mengajar

dalam

mata

perlajaran bolavoli, siswa terlihat

II.

METODE

malas saat akan melakukan praktek

Metode

penelitian

dilapangan. Hal ini mengakibatkan

digunakan

hasil belajar siswa terhadap pelajaran

adalah metode deskriptif. Penelitian

bolavoli sangat rendah, oleh karena

ini

itu diperlukannya sebuah modifikasi

sarana bolavoli yang pada umumnya

sarana pembelajaran yang harus

digunanak menjadi bola plastik, yang

dilakukan

untuk

meningkatkan

nantinya

keinginan

siswa

dalam

meningkatkan hasil belajar siswa

mata

pelajaran bolavoli.
Salah
modifikasi

satunya
sarana

mengkaji

dalam
alternatif
yang

dapat

dalam

yang

penelitian

tentang

modifikasi

bertujuan

mata

ini

pelajaran

untuk

bolavoli.

Penelitian ini dilaksanakan di MA
Al-Khidmah Ngronggot, Kabupaten

diterapkan yaitu menggunakan bola

Nganjuk

pada

tahun

ajaran

plastik dalam proses latihan yang

2017/2018, dengan jumlah subjek

dilakukan oleh siswa pada kegiatan

penelitian sebanyak 21 siswa yang

pembelajaran olahraga. Penggunaan

terdapat dalam kelas X.

bola plastik dipilih karena dari segi

Fokus utama dalam penelitian

bentuk ada kemiripan dengan bentuk

ini untuk mengetahui pengaruh dari

bolavoli, dari segi ketersediaan dan

modifikasi bola plastik pada mata
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pelajaran bolavoli, apakah nantinya

materi bolavoli. Disiklus pertama

penggunaan

dapat

akan dilakukan penilaian, dan jika

meningkatkan hasil belajar siswa.

hasil yang didapat tidak memenuhi

Selain itu data dalam penelitian ini

kriteria

berupa angka yang diperoleh dari

dilanjutkan pada siklus kedua dengan

hasil observasi dan tes siswa. Dalam

tahapan penelitian yang sama pada

hal ini instrumen yang digunakan

siklus pertama.

nola

plastik

oleh peneliti adalah berupa tes.

penilaian

Dalam

Tes yang dilakukan disini sudah

digunkan

maka

penelitian
3

tes

akan

ini

yang

akan
sudah

terancang dalam 2 siklus yang akan

dirancang, yaitu: (1) tes paktik

dilaksanakan, dimana disetiap siklus

lapangan, (2) tes psikomotorik, (3)

dilakukan dalam kurun waktu 2

tes afektif, (4) tes kognitif. Dimana

minggu, dimana di setiap minggunya

disetiap

siswa

observasi untuk mengetahui sejauh

akan

langsung

mengikuti

passing

bawah

pratik
dan

mana

akhir

siklus

kemampuan

akan

siwa

di

dalam

diberikan 3 kali percobaan dan

pelajaran bolavoli. Penjelasan alur

nantinya akan diambil nilai tertinggi.

penelitian kelas yang mengambil

Selain itu disetiap akhir siklus siswa

tempat

akan

Khidmah Ngronggot adalah sebagai

diberikan

tes

tulis

untuk

mengetahui pemahaman siswa dalam

penelitian

berikut

di

MA

AL-

:

Perencanaan

Refleksi

Siklus I

Pelaksanaan
Tindakan

Observasi
Perencanaan

Refleksi

Siklus II

Pelaksanaan
Tindakan

Observasi

Gambar 2.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas
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III. HASIL DAN KESIMPULAN
Berdasarkan

kajian

masalah

siklus I mendapat rata-rata 44,4444%

yang tersedia diatas maka peneliti

ini tergolong dalam kategori kurang,

menarik kesimpulan apakah ada

sedangkan

peningkatan keterampilan passing

mengalami

bawah siswa kelas X di MA Al-

78,57143 % yang berkategori cukup.

khidmah jika bola yang digunakan

Di tes psikomotorik juga seperti itu

dirubah menjadi bila voli plastik

siklus I hanya mendapat rataan 50 %

yang lebih ringan. Hasil analisis data

sedangkan pada siklus ke II naik

pada pengukuran seberapa jauh bola

menjadi 73,4127 %. Dan tes afektif

yang terlempar kearah lawan dengan

juga menunjukan peningkatan dari

passing bawah, ada juga penilaian

siklus I ke siklus II yaitu 56,613 %

lain yaitu psikomotorik, afektif, dan

menjadi

kognitif. Dan semua penilaian itu ada

kognitif yang diberikan hanya disaat

di siklus I dan siklus II. Hal ini telah

akhir

terbukti seperti yang ada pada tabel

peningkatan dari 56,6138 % menjadi

4.1 yang sudah dirangkum dari data

81,48148%

yang sesungguhnya, bahwasannya

mungkin akan berjalan dengan baik

dari siklus I ke siklus II selalu

jika tidak ada komunikasi yang

mengalami peningkatan yang cukup

nyaman antara siswa dan guru serta

membaik

motivasi siswa itu sendiri untuk mau

Dimana
melakukan

keterampilan
passing

bawah

pada

siklus

peningkatan

74,6032

siklus

.

%.

juga

semua

ke

II

sampai

Serta

tes

mengalami

ini

tidak

berkembang.

pada

Tabel 3.1 Distribusi Penilaian Akhir Siswa

Siklus
Siklus I
Siklus II

Tes
Keterampilan
Tes
Passing
Psikomotorik
Bawah
44,4444 %
50 %
78,57143 %
73,4127 %

Tes Afektif

Tes Kognitif

56,613 %
74,6032 %

56,6138 %
81,48148 %

Dari penjelasan diatas maka

keterampilan passing bawah dengan

peneliti dapat menyatakan bahwa ada

cara memodifikasi bolavoli yang

pengaruh yang signifikan dalam

sebenarnya menjadi bola plastik
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IV.

yang lebih ringan pada siswa kelas X

menunjukkan

di MA Al-Khidmah.

positif yang baik, bukan hanya

pengaruh

keterampilannya saja tetapi juga

PENUTUP
Hasil

penelitian

ini

psikomotorik

nya,

afektif

dan

mempunyai implikasi praktis bagi

kognitif. Sehingga nantinya dapat

pihak-pihak yang terkait dengan

dijadikan bahan referrensi lainnya.

bidang

khususnya

Secara praktis diharapkan apa yang

bolavoli, yaitu bagi guru atau

ada dalam penelitian ini nantinya

peneliti dan pemain yang akan

bisa digunakan atau dimanfaatkan

meningkatkan kemampuan passing

untuk

bawah, agar memperhatikan teknik

memeberikan

dasar

dalam

dikelas atau dilapangan terutama

bolavoli.

untuk meningkatkan hasil belajar

olahraga,

passing

bawah

permainan
Pemodifikasiaan
menjadi
V.

adanya

bolavoli

bolavoli

biasa
plastik
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