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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa indonesia saat 

ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan 

pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan harus dilaksanakan secara teratur 

dan tararah agar tercapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Suatu bangsa yang tingkat pendidikannya sudah tinggi maka dapat dikatakan bangsa 

tersebut sudah maju. Pendidikan sangat penting karena tanpa pendidikan manusia 

akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. “pendidikan yang dikelola 

dengan tertib, teraratur, efektif dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses 

pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteran umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional.  

Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang 

berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan sarana dan 

prasarana, kemampuan guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, 

selain itu jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasi saat ini dinilai masih belum 

merata. Pendidikan dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, masyarakat dan 

sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal bagi anak. 

Pendidikan sekolah dilaksanakan secara teratur, bertingkat atau berjenjang dan 
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mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Sekolah memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan semua kemampuannya 

yang tadinya masih bersifat potensial. Siswa dikatakan berhasil dalam proses 

pendidikan di sekolah apabila siswa dapat berhasil menguasai materi dengan baik dan 

dapat menyelesaikannya tepat waktu, dengan prestasi belajar yang baik, siswa dapat 

memperoleh kesempatan yang lebih luas ketika dihadapkan pada pilihan untuk 

bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pendidikan jasmani adalah media untuk meraih tujuan pendidikan sekaligus juga 

untuk meraih tujuan yang bersifat internal ke dalam aktifitas fisik itu sendiri. Dalam 

proses pembelajaran penjas terdapat berbagai macam olahraga yang di ajarkan,  akan 

tetapi banyak guru penjasorkes yang kurang kreatif dalam memberikan pembelajaran 

sehingga timbul rasa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, merupakan 

keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, 

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan 

lingkungan hidup bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih 

dan direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mata 

pelajaran pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran adaftif yang bertujuan untuk 

mengembangkan fisik, mental, emosi dan sosial melalui aktivitas jasmani yang telah 

dipilih untuk mencapai hasilnya. Dalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 



3 
 

 

pendidikan jasmani selanjutnya disebut Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

(Penjasorkes) yang tidak hanya memperhatikan aktivitas fisik, melainkan juga 

kesehatan peserta didik. 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan bola besar 

dan termasuk jenis pertandingan beregu karena dimainkan oleh dua regu. Setiap regu 

terdiri dari enam pemain dan berada pada petak lapangan dibatasi dengan net. Bola 

dimainkan dengan diawali servis dan masing-masing regu diberi kesempatan 

maksimal tiga kali sentuh (dilakukan oleh pemain yang berbeda) untuk 

mengembalikan bola ke lawan melewati di atas net. Regu yang dapat menjatuhkan 

bola di daerah lawan memperoleh poin dan regu yang berhasil mengumpulkan poin 

sebanyak 25 poin dinyatakan memenangkan 1 set permainan. 

Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan 

atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Mengingat latihan ini kurang 

mengembangkan bakat atau inisiatif siswa untuk berpikir, maka hendaknya guru atau 

pengajar memperhatikan tingkat kewajaran dari metode drill. 

Metode drill adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali secara 

kontinyu untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang 

pengetahuan yang dipelajari. Dari segi pelaksanaannya atlet terlebih dahulu telah 

dibekali dengan pengetahuan secara teori. Kemudian tetap dengan dibimbing oleh 

pelatih, atlet diminta mempraktikkannya sehingga menjadi mahir dan terampil. 
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Proses Kegiatan Belajar Mengajar di MA Nurul Huda Demak perlu adanya 

variasi dalam menyampaikan pembelajaran khususnya materi passing bawah dalam 

permainan bola voli. Hasil Belajar passing bawah dalam permainan bola voli  kelas V 

masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Dengan adanya 

penerapan metode drill dalam  permainan bola voli diharapkan siswa kelas XI dapat 

meningkatkan hasil belajar passing bawah.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti akan melaksanakan 

penelitian upaya peningkatan belajar passing bawah dalam permainan bola voli 

dengan menerapkan metode drill dalam  permainan bola voli. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Belum adanya usaha untuk meningkatkan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) khususnya pada pembelajaran passing bawah dalam permainan bola 

voli. 

2. Perlunya usaha Guru PenjasOrkes untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah 

dalam permainan bola voli. 

3. Belum ada penerapan metode drill dalam permainan bola voli yang bertujuan 

untuk peningkatan hasil belajar passing bawah dalam permainan bola voli. 
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1.3. Batasan Masalah  

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak menjadi luas, perlu adanya 

batasan- batasan sehingga ruang lingkup penelitian ini menjadi jelas. Berdasarkan  

berbagai identifikasi masalah di atas dan mengingat terbatasnya kemampuan, tenaga, 

biaya dan waktu penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan upaya 

peningkatan hasil belajar passing bawah dengan menerapkan metode drill pada siswa 

kelas XI di MA Nurul Huda Demak. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pembatasan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Upaya Peningkatan 

Belajar Passing Bawah Dengan Penerapan Metode Drill Dalam  Permainan Bola Voli 

Pada Siswa Kelas XI MA Nurul Huda Demak? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan belajar 

passing bawah dengan penerapan metode drill dalam permainan bola voli pada siswa 

kelas XI di MA Nurul Huda Demak. 
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1.6. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Sekolah  

Memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam usaha meningkatkan minat 

belajar bola voli dengan memberikan informasi dan pemecahan masalah mengenai 

upaya peningkatan hasil belajar. 

2. Bagi Guru PenjasOrkes 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu kreativitas Guru Penjas 

Orkes dalam melaksanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 


