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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut M. Yunus (2012:1) “Permainan bola voli sudah berkembang 

menjadi cabang olahraga yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat, 

baik remaja maupun dewasa dan menurut para ahli saat ini bola voli tercatat 

sebagai olahraga yang menempati urutan kedua yang paling digemari di dunia”. 

Di dalam buku M. Sajoto (2005:1) mengatakan bahwa “Sejalan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang olahraga juga mengalami 

perkembangan yang cepat”. Yang lebih mencolok adalah adanya keterkaitan 

antara satu bidang pengetahuan dengan yang lain. Sehingga suatu masalah 

menjadi komplek, karena dijelaskan melalui tinjauan dari berbagai sudut 

pengetahuan yang terkait dan saling menunjang. 

Di dalam buku PP PBVSI (2010:2) menjelaskan bahwa “Bola voli 

merupakan salah satu olahraga di dunia yang paling berhasil, popular, penuh 

persaingan sekaligus menyenangkan. Gerakan-gerakanya cepat, menegangkan, 

dan seru”. Selain itu permainan bola voli juga dapat melatih seluruh fungsi tubuh 

disamping melatih kerja kelompok. Berbagai segi positif dari permainan ini yaitu 

ukuran lapangan relatif kecil, jumlah pemain cukup banyak, perlengkapan alat 

permainan sederhana dan menimbulkan kegembiraan bagi yang memainkannya. 

Pengertian bola voli menurut PBVSI (2010:1) bola voli adalah “Olahraga 

yang dimainkan oleh dua tim dalam satu lapangan yang dipisahkan oleh sebuah 

net”. Menurut Nuril, Ahmadi (2007:13) “Permainan bola voli merupakan suatu 
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permainan yang kompleks karena membutuhkan teknik-teknik yang ada dalam 

bola voli diantaranya servis, passing, smash, dan sebagainya”. Sedangkan 

menurut Muhajir (2004:34) bahwa tujuan permainan bola voli adalah 

“Memperagakan teknik dan taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih 

kemenangan dalam setiap pertandingan”. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi permainan 

bola voli adalah penguasaan teknik dasar permainan bola voli oleh para pemain. 

Oleh karena itu, seorang pemain bola voli yang tidak menguasai teknik dasar bola 

voli, tidak mungkin menjadi pemain yang baik. Semua pemain bola voli yang baik 

harus menguasai teknik dasar permainan bola voli. Adapun teknik-teknik dasar 

permainan bola voli menurut Sunardi dan Deddy Whinata Kardiyanto (2015:15-

47) adalah “1) teknik servis, 2) teknik passing, 3) Teknik spike, 4) Teknik 

bendungan (block)”. Dari kelima teknik di atas, servis memegang peranan yang 

sangat penting karena tanpa servis yang benar, maka dalam permainan tersebut 

tidak akan berjalan dengan baik dan seru.  

Selanjutnya Ma’mun dan Subroto (2001:61) mengemukakan, “Bentuk 

servis dapat dilakukan dengan tiga macam, yaitu servis dari bawah, servis dari 

samping, dan servis dari atas”. Servis dari atas merupakan teknik yang memiliki 

tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan servis yang lainnya. Oleh 

karena itu servis atas jika dilakukan dengan benar sangat menguntungkan, karena 

pihak lawan akan sulit menerima bola sehingga poin akan diperoleh tim yang 

melakukan servis tersebut. Terlebih jika servis tersebut merupakan bola pertama 

kemungkinan perolehan poin sangat besar. 
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Dalam hal ini servis yang diteliti oleh penulis adalah jumping service. 

Jumping service merupakan servis yang disertai dengan gerakan melompat seperti 

gerakan smash. Menurut Ahmadi, Nuril (2007:22) 

Jumping service dapat dilakukan dengan sikap awal berdiri di belakang 

garis belakang mengarah ke arah net. Kedua tangan memegang bola, 

kemudian bola dilambungkan tinggi kira-kira 3 meter agak didepan badan. 

Setelah itu tekuk kedua lutut untuk awalan melakukan lompatan setinggi 

mungkin. Pukulan bola ketika berada di keteinggian seperti melakukan 

gerakan smash, lecutkan pergelangan tangan secepat-cepatnya sehingga 

menghasilkan pukulan topspin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun 

ke daerah lapangan lawan. 

Penguasaan teknik jumping service sangat diperlukan dalam permainan, 

karena teknik ini berperan untuk melakukan serangan atau pukulan pertama ke 

daerah lawan dalam setiap permainan. Jumping service merupakan bagian teknik 

permainan bola voli dan harus memiliki keterampilan dalam melakukan gerakan 

teknik jumping service. Teknik jumping service merupakan teknik dasar dalam 

permainan bola voli yang dianggap mudah, tetapi pada dasarnya sulit serta banyak 

kesalahan teknik dasar yang dilakukan oleh pemain. Karena itu penguasaan teknik 

jumping service perlu dimiliki oleh para pemain bola voli.  

Menurut hasil pengamatan dan observasi pada siswa ekstrakurikuler bola 

voli putri SMK Mitra Batik Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 sudah 

sering mengikuti pertandingan namun hasilnya belum begitu memuaskan. 

Masalah-masalah yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi ekstrakurikuler 

bola voli yang perlu ditinjau diantaranya yaitu, kualitas pelatih, sarana dan 

prasarana yang dimiliki, serta kualitas pemain itu sendiri. 

Masalah terpenting dalam upaya peningkatan prestasi dalam bola voli 

adalah peningkatan kualitas pemain. Upaya peningkatan kualitas pemain, 
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diperlukan peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan. Selain penguasaan 

teknik dasar permainan bola voli, ada pula penguasaan teknik jumping service 

perlu diutamakan dalam rangka pencapaian prestasi yang optimal. Salah satu 

permasalahan yang penting dalam bermain bola voli adalah tingkat penguasaan 

keterampilan teknik dasar dan akurasi servis bermain bola voli. Mengingat 

pentingnya keterampilan jumping service tersebut, maka keterampilan teknik bola 

ini harus mendapat perhatian yang serius dalam pembinaan prestasi bola voli. 

Setiap pemain bola voli perlu dilatih keterampilan teknik jumping service. 

Demikian juga pada siswa ekstrakurikuler bola voli putri SMK Mitra Batik Kota 

Tasikmalaya, dalam rangka untuk meningkatkan prestasinya teknik jumping 

service para pemainnya harus ditingkatkan. Pelatih harus memberikan latihan 

teknik jumping service secara intensif dengan program latihan yang benar.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan banyak ditemui 

kekurangan khususnya pada latihan teknik jumping service dalam bola voli yaitu 

siswa ekstrakurikuler bola voli putri SMK Mitra Batik Kota Tasikmalaya tahun 

ajaran 2018/2019 sering mengalami kesulitan dalam melakukan teknik jumping 

service saat pertandingan, akurasi pukulan yang kurang akurat serta metode 

latihan yang menoton sehingga membuat proses latihan kurang tersampaikan 

dengan maksimal. 

Penguasaan teknik jumping service oleh para pemain bola voli dapat 

diperoleh melalui latihan yang intensif dengan memakai metode yang efektif dan 

efisien, agar hasil pukulan jumping service tersebut berhasil. Hal ini merupakan 

masalah yang cukup sulit dirasakan oleh para pelatih olahraga khususnya bola 
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voli, karena atlet didiknya merupakan makhluk sosial yang memiliki latar 

belakang yang berlainan. Minimal ada tiga aspek yang membedakan atlet yang 

satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. 

Perbedaan ketiga aspek tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penentuan 

metode latihan dalam perencanaan, pelaksanaan latihan, dan hasil latihan 

Penjaskes. 

Berdasar pada uraian di atas, bahwa latihan teknik dasar dalam permainan 

bola voli akan berhasil dengan baik jika pelatih sebagai pengelola latihan mampu 

membuat rencana latihan dan melaksanakannya dengan baik. Karena itu, penulis 

sebagai calon guru penjaskes mencoba memilih dan mencari metode yang paling 

efektif digunakan dalam latihan teknik-teknik dasar bola voli. Banyak sekali 

metode yang disusun dan digunakan dalam latihan, seperti dikemukakan 

Supandi (2005:24-47) sebagai berikut,  

1) Komando, semua kegiatan dikontrol oleh guru, 2) Tugas, siswa 

melakukan tugas sendiri, 3) Resiprokal, teman membantu dalam 

pelaksanaan beberapa fungsi pengajaran, 4) Kelompok Kecil, peranan 

siswa dibagi menjadi pelaku, 5) Individual, program individu 

direncanakan untuk masing-masing siswa, 6) Disecovery tertuntun, guru 

menyediakan kunci-kunci/ petunjuk-petunjuk pemecahan gerak 

(melibatkan faktor kognitif, 7) Pemecahan masalah, siswa mencari sendiri 

jawaban masalah yang dilengkapi.  

Salah satu metode yang sering diperlukan dan digunakan oleh pelatih 

adalah metode praktek padat dan distribusi. Menurut Supandi dan Laurens Seba 

(2005: 31), 

Salah satu unsur penting dalam metode latihan adalah metode praktek, 

yaitu pelaksanaan gerak yang akan dipelajari. Metode praktek atau method 

of practice banyak dipengaruhi oleh teori belajar yang dianut. Secara garis 

besarnya metode praktek dapat dibagi menjadi praktek padat atau massed-

practice dan praktek distribusi atau distributed-practice 
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Selanjutnya pengertian mengenai metode praktek padat dan distribusi 

Supandi dan Laurens (2005: 31) menjelaskannya sebagai berikut “Praktek 

distribusi adalah praktek dalam waktu yang pendek dan sering diselingi waktu 

istirahat yang pendek pula”. 

Praktek distribusi dilakukan tiga cara yaitu praktek distribusi meningkat, 

praktek distribusi tetap, dan praktek distribusi menurun. Setiap metode yang 

digunakan selalu mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam mempengaruhi 

hasil belajar, sehingga ketiga metode tersebut masing-masing akan memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap hasil pembelajaran teknik dasar bola voli. 

Secara teoretis setiap metode yang digunakan selalu memiliki 

keuntungan/kelebihan atau kekurangan/ kelemahannya. Demikian halnya metode 

tersebut di atas, disamping masing-masing memiliki kelebihan juga tidak terlepas 

dari kelemahannya dalam mempengaruhi hasil belajar. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

keefektifan metode praktek distribusi progresif atau meningkat dalam latihan 

teknik jmping service. Hasil penelitian ini penulis wujudkan dalam karya tulis 

yang berjudul “Pengaruh Metode Latihan Distribusi Progresif terhadap 

Keterampilan Jumping Service dalam Permainan Bola Voli (Eksperimen pada 

Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli Putri SMK Mitra Batik Kota Tasikmalaya Tahun 

Ajaran 2018/2019)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah metode latihan 
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distribusi progresif berpengaruh terhadap keterampilan jumping service dalam 

permainan bola voli pada siswa ekstrakurikuler bola voli putri SMK Mitra Batik 

Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019?” 

C. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian terhadap istilah yang 

digunakan, maka perlu adanya penjelasan batasan istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:849) adalah “Daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak 

kepercayaan atau perbuatan seseorang”. yang dimaksud pengaruh dalam 

penelitian ini adalah daya atau efek yang muncul (hasil latihan jumping 

service) akibat dari latihan dengan metode distribusi progresif.  

2. Latihan adalah suatu kegiatan yang sudah dipelajari (sudah dapat 

melakukannya) yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Harsono 

(2015:50), latihan adalah “Suatu proses yang sistematis dari berlatih atau 

bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian 

menambah jumlah beban latihan atau kerjanya”.  

3. Metode distribusi meningkat (progresif) adalah metode praktek distribusi yang 

berprinsip bahwa penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan 

merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam 

proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. 

4. Jumping service adalah suatu gerakan servis yang disertai dengan gerakan 

melompat seperti gerakan smash dan gerakan memukul bola. Untuk 
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melompat, bagian tubuh yang paling berperan penting adalah otot tungkai kaki 

(mulai dari pangkal paha sampai ujung kaki). Sedangkan untuk memukul  bola 

bagian tubuh yang paling berperan adalah otot lengan. 

5. Permainan bola voli menurut Bachtiar, dkk. (2001:1.16), “Permainan bola voli 

adalah permainan beregu di mana melibatkan lebih dari satu orang pemain 

misalnya bola voli pantai dari dua orang pemain tiap regu, bola voli sistem 

internasional tiap regu terdiri dari enam pemain”. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah penulis kemukakan 

diatas, maka tujuan yang ingin penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh latihan jumping service dengan menggunakan metode 

distribusi progresif terhadap keterampilan jumping service dalam permainan bola 

voli pada siswa ekstrakurikuler bola voli putri SMK Mitra Batik Kota 

Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan 

dan informasi untuk membuktikan adanya pengaruh latihan jumping sercice 

menggunakan metode praktek distribusi progresif terhadap keterampilan jumping 

service dalam permainan bola voli. Sedangkan kepentingan praktis yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini bias bermanfaat bagi :  

1. Dapat mengukur pengaruh latihan jumping service menggunakan metode 

distribusi progresif pada siswa ekstrakurikuler bola voli putri SMK Mitra 

Batik Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019.  
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2. Dapat memberikan masukan kepada pelatih tentang pentingnya latihan 

menggunakan metode praktek distribusi progresif.  

3. Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam cabang olahraga bola 

voli. 


