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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan service dan

passing siswa dalam permainan bola voli di kelas VII.B SMPN 8 Lembah Gumanti
Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan
kemampuan menggiring kemampuan service dan passing bola voli siswa kelas
VII.B SMPN 8 Lembah Gumanti dengan menggunakan media gambar. Penelitian
yang dilaksanakan ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek
penelitian ini adalah siswa kelas VII.B SMPN 8 Lembah Gumanti Kabupaten
Solok yang berjumlah 24 orang. Penelitian ini terdiri atas 2 siklus dengan 4
tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan tes
praktik/ unjuk kerja. Teknik penganalisisan data penelitian ini menggunakan
statistik deskriptif, yaitu mencari persentase atau rata-rata kemampuan
kemampuan service dan passing bola voli siswa dalam mata pelajaran PJOK di
SMP. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media gambar
dapat meningkatkan kemampuan kemampuan service dan passing bola voli siswa
di kelas VII.B SMPN 8 Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Oleh sebab itu,
direkomendasikan agar guru-guru PJOK di SMP dapat membelajarkan materi
dribbling dengan mengunakan teknik pemodelan sehingga dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.

kata kunci: kemampuan, service, passing, media gambar

PENDAHULUAN

Bola voli adalah sebuah olahraga di mana dua tim yang terdiri dari

enam pemain yang dipisahkan oleh jaring/ net. Suharno (1981:1) mengatakan

bahwa permainan bola volley adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh

anak–anak sampai orang dewasa baik wanita maupun pria. Sukintaka

(2011:17) menjelaskan bahwa permainan bolavoli adalah suatu cabang olahraga

berbentuk memvoli bola di udara hilir mudik di atas jaring atau net dengan

maksud dapat menjatuhkan bola dalam petak lapangan lawan untuk mencari
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kemenangan dalam bermain. Viera (2004:2) mengatakan bahwa bola voli

dimainkan oleh dua tim dimana setiap tim beranggotakan dua sampai enam

orang dalam satu lapangan berukuran 30 kaki persegi (9 meter persegi) bagi

setiap tim, kedua tim dipisahkan oleh net.

Ahmadi (2007:19) menegaskan bahwa permainan bolavoli merupakan

suatu permainan yang kompleks yang tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap

orang, diperlukan pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan teknik-teknik

lanjutan untuk dapat bermain bola voli secara efektif. Bola voli merupakan

olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam setiap lapangan dengan

melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai lapangan lawan

dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. Setiap tim dapat memainkan

tiga pantulan untuk mengembalikan bola.

Menurut Irsada (2000:17), gerak dasar dalam permainan bolavoli

merupakan ketrampilan gerak yang dilakukan dalam kegiatan bermain bolavoli

baik yang berkaitan dengan aktivitas pada saat memainkan bola maupun pada

saat tanpa memainkan bola. Permainan bola voli membutuhkan kemampuan

untuk mempersepsi bola, mencangkup arahnya, ketinggiannya, dan

kecepatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan bermain bola

voli merupakan potensi seseorang untuk menunjukkan keahlian bermain bola

voli yang merupakan hasil dari latihan atau praktik.

Dalam permainan bola voli, ada beberapa bentuk teknik dasar yang

harus dikuasai (Ahmadi, 2007:20). Teknk-teknik dalam permainan bola voli

terdiri atas servis, passing bawah, passing atas, block, dan smash. Untuk dapat

bermain bola voli dengan baik diperlukan penguasaan teknik dasar. Servis

adalah sentuhan pertama dengan bola. Mula-mula servis ini hanya dianggap

sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar bola untuk memulai

permainan. Kemudian servis ini berkembang menjadi suatu senjata yang ampuh

untuk menyerang. Yunus (1991:109) menyatakan bahwa servis merupakan

pukulan pembukaan untuk memulai suatu permainan, teknik servis sekarang
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bukan hanya sebagai permulaan permainan, tapi jika ditinjau dari sudut taktik

sudah merupakan suatu serangan awal untuk mendapat nilai supaya sebuah

regu dapat memperoleh kemenangan.

Passing adalah mengoper bola kepada teman sendiri dalam satu regu

dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola

serangan kepada regu lawan (Yunus, 1991:122). Passing bawah umumnya

dilakukan untuk menerima servis, atau smash atau bola-bola setinggi pinggang

kebawah. Viera (2004:19) menyatakan bahwa operan tangan bawah (underhand

passing) atau bump. Operan ini biasanya menjadi teknik pertama yang

digunakan tim anda tidak memegang servis.

Berdasarkan pengalaman penulis dalam membelajarkan teknik servis

dan passing dalam permainan bola voli, dapat dijelaskan bahwa ada tiga

persoalan utama. Pertama, siswa melakukan teknik servis dan passing secara

beragam sehingga tidak sesuai standard yang seharusnya. Kedua, nilai hasil

belajar siswa terutama dalam materi permainan bola voli cukup rendah yaitu

rata-rata 62,12%. Ketiga, banyak siswa yang belum menerapkan teknik servis

dan passing yang benar ketika dalam praktik permainan bola voli.

Salah satu cara menimbulkan motivasi dan hasil belajar adalah

menggunakan media inovatif. Sadiman (2007:6) menyatakan bahwa media

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat

merangsangnya untuk belajar. Selain itu media adalah segala alat fisik yang

dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Maka dapat

disimpulkan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan

sebagai penyalur pesan guna merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan

siswa untuk belajar. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya,

salah satunya adalah media visual yaitu media gambar. Di antara media

pembelajaran, media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Dia

merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati dimana-

mana (Sadiman, 2007: 29)
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Menurut Sudjana (2007:68), pengertian media gambar adalah media

visual dalam bentuk grafis. Media grafis didefinisikan sebagai media yang

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu

kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Sedangkan Arsyad

(2009:83), mengatakan bahwa media gambar adalah berbagai peristiwa atau

kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk gambar-gambar, garis, kata- kata,

simbol-simbol, maupun gambaran.

METODOLOGI

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas

(PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII.B SMPN 8 Lembah Gumanti

Kabupaten Solok yang berjumlah 24 orang. Penelitian ini terdiri atas 2 siklus

dengan 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi

dan tes praktik/ unjuk kerja. Teknik penganalisisan data penelitian ini

menggunakan statistik deskriptif, yaitu mencari persentase atau rata-rata

kemampuan service dan passing siswa dalam permainan bola voli mata pelajaran

PJOK di SMP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti prosedur

PTK. Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus yang terdiri atas empat tahap,

yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penjelasan masing-masing

tahapan dalam siklus 1 dapat dilihat dari uraian berikut ini.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam Penelitian Tindakan

Kelas. Tahap perencanaan dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung.

Peneliti melakukan beberapa kegiatan dalam merencanakan penelitian. Kegiatan

yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah mendiagnosa kesulitan belajar

siswa. Hal ini dilakukan dengan cara melihat hasil belajar siswa. Pada tahap ini,
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peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar penilaian, dan lain-lain.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada kegiatan pendahuluan, ada beberapa langkah-langkah yang

dilaksanakan seperti dibawah ini: guru melakukan pembukaan dengan salam

pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran

peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik

dalam mengawali kegiatan pembelajaran, mengaitkan materi/tema/kegiatan

pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat

dengan bertanya, Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan

pelajaran yang akan dilakukan, memberikan gambaran tentang manfaat

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari,

memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini,

memberitahukan tentang tujuan pembalajaran, kompetensi dasar, indikator, dan

KKM pada pertemuan yang berlangsung, pembagian kelompok belajar, dan

menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan

langkah-langkah pembelajaran.

Pada kegiatan inti, langkah-langkah yang dilaksanakan yaitu: (1) siswa

mengamati gambar gerak spesifik servis bawah dan pasing bawah dalam

permainan bola voli, (2) peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya

tentang gambar servis bawah dan pasing bawah pada permainan bola voli yang

sudah di bagikan, (3) mencari Informasi Berdasarkan materi yang terkait Gerak

Spesifik Servis bawah dan passing bawah dalam permainan bola voli, (4) peserta

didik mencoba melakukan gerak spesifik servis bawah dan passing bawah secara

berkelompok, (5) peserta didik mendiskusikan gerak spesifik servis bawah dan

passing bawah secara berkelompok dengan benar dan membuat kesimpulannya,

(6) siswa membandingkan antara gerakan yang dilakukan oleh pelaku dengan

informasi yang dilihat pada gambar, atau teman yang tampil, (7)
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membandingkan antara Gerakan yang ditampilkan yang dilakukan oleh pelaku

dengan informasi yang disampaikan oleh guru, gambar atau teman/kelompok,

(8) siswa berusaha menyimpulkan berbagai informasi yang didapat dan

digunakan untuk perbaikan pengetahuan dan keterampilan, (9) menjelaskan

gerak spesifik servis bawah dan passing bawah dalam permainan bola voli

berdasarkan deskripsi gerak yang sudah dicoba dan di ulang, dan (10)

memperagakan gerakkan servis bawah dan passing bawah yang benar.

Pada kegiatan penutup, adapaun langkah-langkah yang dilakukan

sebagai berikut: pendinginan, membuat kesimpulan dengan bimbingan guru

tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang

baru dilakukan, penilaian proses secara umum, refleksi pembelajaran,

menyampaikan materi untuk minggu berikutnya, memberikan tugas untuk

materi minggu depan dan bersyukur dan mengucapkan salam.

3. Observasi

Pengamatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tindakan

pendahuluan, kegiatan inti, hingga tindakan penutup. Serangkaian proses

pelaksanaan tindakan diamati baik mengamati perilaku/aktivitas belajar siswa

selama proses pembelajaran berlangsung maupun aktivitas mengajar guru,

dengan menggunakan lembar observasi. Berdasarkan hasil tes praktik terhadap

kemampuan service dan passing siswa dalam permainan bola voli, maka dapat

diperoleh data peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media

gambar, seperti yang dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel Daftar Nilai Tes Hasil Belajar PJOK Siklus 1 dan Siklus 2

Kode Siswa Nilai Kemampuan Menggiring Bola
Siklus 1 Siklus 2

01 92 100
02 75 90
03 78 90
04 70 80
05 75 90
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06 65 70
07 80 90
08 77 90
09 94 100
010 78 90
011 85 90
012 74 80
013 86 90
014 86 90
015 56 70
016 83 90
017 52 70
018 82 90
019 79 90
020 85 90
021 85 90
022 80 80
023 77 80
024 82 90

Jumlah 1876 2080
Rata-rata 78,16 86,66

Dari data yang disajikan pada tabel nilai kemampuan service dan passing

siswa kelas VII.B SMPN 8 Lembah Gumanti di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata

kemampuan siswa dalam service dan passing pada permainan bola voli dengan

menggunakan bantuan media gambar pada siklus I adalah 78,16 dengan nilai

tertinggi 94 dan nilai terendah 52. Selain itu, terjadi peningkatan yang cukup

signifikan kemampuan siswa dalam service dan passing pada permainan bola voli

dengan menggunakan bantuan media gambar pada siklus II, yaitu: 86,66 dengan

nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 70. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa

penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan service dan passing

dalam permainan bola voli mata pelajaran PJOK siswa kelas VII.B SMPN 8

Lembah Gumanti dengan jarak peningkatan mencapai 8,50%.

4. Refleksi

Hasil diskusi antara peneliti bersama kolaborator dilakukan setelah proses

belajar mengajar berakhir. Berdasarkan pelaksanaan siklus 1 dan 2, maka dapat
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direfleksikan bahwa walaupun penggunaan media gambar mampu menarik

minat siswa untuk belajar mandiri namun perlu dilakukan suatu kecermatan

bahwa selalu terdapat siswa yang malas belajar. Oleh sebab itu, diperlukan

bimbingan guru dalam mengamati setiap aktivitas siswa yang belum antusias

mengerjakan tugas praktik yang diberikan oleh guru.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa penggunaan media gambar di kelas VII.B SMPN 8 Lembah

Gumanti dapat meningkatkan kemampuan service dan passing dan hasil belajar

PJOK siswa tentang permainan bola voli. Berdasarkan simpulan tersebut, maka

direkomendasikan agar: (1) guru-guru PJOK dapat membelajarkan materi service

dan passing bola voli dengan menggunakan bantuan media gambar guna

memudahkan siswa meniru langkah-langkah yang tepat dalam service dan

passing, (2) agar pembelajaran PJOK lebih efektif dan menimbulkan keaktifan

siswa, maka guru diharapkan memiliki pertimbangan dalam menetapkan

strategi, metode, teknik, maupun model pembelajaran yang inovatif sehingga

motivasi dan hasil belajar PJOK siswa meningkat.
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