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ABSTRAK 

PENERAPAN METODE MANDIRI BERSTRUKTUR DAN METODE 

DISCOVERY TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN SERVICE 

BAWAH DALAM PERMAINAN BOLA VOLI 

 

YOGI AGUSTIAN 

G1C.14.1757 

 

Penelitian ini dilatar  belakangi oleh jumlah waktu aktivitas 

belajar/berlatih yang singkat pada setiap latihan. Masalah penelitian ini 

mengetahui latihan peningkatan keterampilan dasar service bawah kelompok 

yang menggunakan metode mandiri berstruktur dan kelompok yang 

menggunakan metode discovery terbimbing dalam permainan bola voli. 
Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random 

sampling. Sampel berjumlah 30 orang siswa yang terdiri atas 15 orang dengan 

metode mandiri berstruktur dan 15 orang siswa dengan metode discovery 

terbimbing. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

keterampilan, dalam bentuk tes praktik atau unjuk kerja, yaitu pelaksanaan 

service bawah. Berdasarkan pengolahan data dari pengujian tersebut diperoleh 

bahwa thitung  sebesar 2,56 dan ttabel 2,05. Kriteria pengujiannya adalah terima Ho 

jika, pada taraf nyata α = 0,05 dengan dk = 28. Dalam hal ini thitung berada pada 

daerah penerimaan Ho, maka hipotesisnya (Ho) diterima. Kesimpulannya bahwa 

latihan metode mandiri berstruktur terdapat pengaruh yang lebih signifikan 

dibandingkan dengan latihan menggunakan metode discovery terbimbing 

terhadap peningkatan keterampilan service bawah pada permainan bola voli di 

SMP Negeri 5 SUBANG. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani di Sekolah, permainan bola voli 

merupakan salah satu permainan yang wajib diajarkan kepada peserta didik.Untuk 

dapat bermain voli dengan baik, seseorang perlu menguasai beberapa teknik dasar 

diantaranya keterampilan service. Keterampilan melakukan service merupakan 

bagian penting dalam permainan bola voli dan salah satu teknik dasar cabang 

permainan bola voli, service berarti pukulan bola pertama sedemikian rupa untuk 

melewati jaring dan masuk ke daerah lawan agar lawan tidak dapat atau sulit 

untuk mengembalikannya. Service dalam permainan bola voli dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu service dengan dilakukan dari atas dan dari bawah. 

Melakukan Service  memerlukan ketepatan, baik dalam cara melakukan 

pukulan maupun menentukan arah bola sesuai sasarannya. Ketepatan yang 

dimaksud ini adalah pukulan bola yang dilakukan seseorang dalam memulai 

permainan bola voli mengarahkan jatuh bola pada sasaran yang tepat di wilayah 

lawan atau bila akan jatuh pada posisi yang memiliki poin tinggi ( Wilayah 1, 2, 3, 

4 atau 5 ), serta penempatan bola tersebut diikuti dengan kecepatan bola. 

Keterampilan melakukan service  pada permainan bola voli bagi tiap 

peserta didik ketika mengikuti pelajaran Penjaskes di Sekolah akan dapat dikuasai 

dengan baik apabila dilatih secara sistematis dan berkesinambungan. Ada 
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beberapa cara untuk meningkatkan  keterampilan  melakukan service, yaitu 

dengan metode pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 Sampai saat ini berdasarkan pengalaman di SMP Negeri 5 Subang 

bahwa pembelajaran pada permainan bola voli, khususnya pemberian materi 

melakukan service dilakukan secara alamiah atau bersifat konvensional, artinya 

guru hanya memberikan penjelasan bahwa service  adalah pukulan pertama ke 

daerah lawan, tanpa diberikan metode pembelajaran tertentu. 

Akibatnya kemampuan peserta didik sangat bervariasi, ada yang memiliki 

keterampilan yang cukup baik karena sering bermain voli diluar pembelajaran di 

Sekolah, tetapi banyak juga yang tidak memiliki kemampuan sedikitpun. Untuk 

melakukan service perlu dilakukan dengan menggunakan metode tertentu agar 

peserta didik mempelajarinya lebih terarah dan dapat memperoleh keterampilan 

service yang lebih baik. Metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam melakukan  service, diantaranya adalah metode 

mandiri berstruktur dan metode discovery terbimbing. 

Metode mandiri berstruktur menurut Berliana, dkk (2008 : 144)  adalah 

metode pengajaran yang menekankan pada pemberian kebebasan yang luas pada 

peserta didik., sedangkan Metode discovery terbimbing ialah pembelajaran yang 

berorientasi pada anggapan dasar bahwa yag menjadi pusat proses belajar 

mengajar adalah peserta didik atau dikatakan sebagai pembelajaran dengan 

student centre.. Metode discovery merupakan komponen dari praktik pendidikan 

yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi 

pada proses,  mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif. Metode 
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discovery terbimbing berorientasi pada anggapan dasar bahwa yang menjadi pusat 

proses belajar mengajar adalah pesertan didik. dari kajian ini menarik untuk 

diteliti tentang hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pengaruh terhadap 

kemampuan sercive dalam permainan bola voli. Banyak guru yang menggunakan 

metode ini tetapi sampai saat ini belum diketahui pengaruh metode mandiri 

berstruktur maupun pengajaran discovery terbimbing. 

Adanya kekhawatiran dari peneliti apabila tidak dilakukan penelitian maka 

akan mempengaruhi keterampilan dalam melakukan keterampilan service bawah 

yang menyebabkan siswa kesulitan dalam melakukan gerakan tersebut, dan 

harapan peneliti yaitu untuk membantu mempermudah siswa dalam melakukan 

gerakan-gerakan dalam permainan bola voli terutama gerakan melakukan service 

bawah. 

Untuk itu, penulis tertarik melakukan suatu penelitian yang diberi judul 

“Penerapan Metode Mandiri Berstruktur dan Discovery Terbimbing Terhadap 

Keterampilan Service Bawah dalam Permainan Bola Voli Pada Siswa SMP 

Negeri 5 Subang”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 

merumuskan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah metode mandiri berstruktur memberikan hasil yang signifikan 

terhadap keterampilan service bawah dalam permainan bola voli ? 
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2. Apakah metode discovery terbimbing memberikan hasil yang signifikan 

terhadap keterampilan service bawah dalam permainan bola voli ? 

3. Metode manakah yang lebih memberikan hasil yang signifikan terhadap 

keterampilan service bawah dalam permainan bola voli ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah metode mandiri berstruktur memberikan 

hasil yang signifikan terhadap keterampilan service bawah dalam 

permainan bola voli. 

2. Untuk mengetahui apakah metode discovery terbimbing memberikan 

hasil yang signifikan terhadap keterampilan service bawah dalam 

permainan bola voli. 

3. Untuk mengetahui Apakah metode mandiri berstruktur dan metode 

discovery terbimbing lebih memberikan hasil yang signifikan terhadap 

keterampilan service bawah dalam permainan bola voli. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, ada beberapa 

manfaat yang dapat dihasilkan antara lain : 

1. Secara Praktis 
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Sebagai bahan masukan bagi guru, khususnya pelajaran 

penjaskes tentang pengaruh penerapan metode pengajaran terhadap 

penguasaan keterampilan melakukan service bawah dalam permainan 

bola voli. 

2. Secara Teoritis 

Dapat dijadikan acuan bagi intitusi, khususnya siswa SMP 

Negeri 5 Subang dalam memberikan dan pengembangan keterampilan 

guru dan kualitas peserta didik, khususnya pada mata pelajaran 

Penjaskes sehingga mutu pendidikan di Sekolah meningkat. 

 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Metode. Menurut Surakhmad (2005 : 96) metode ialah yang digunakan, dalam 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

2. Metode mandiri berstruktur. Menurut Berliana, dkk (2008 : 144) metode 

mandiri berstruktur ialah metode pengajaran yang menekankan pada 

pemberian kebebasan yang luas pada peserta didik. 

3. Metode discovery terbimbing. Menurut Berliana, dkk (2008 : 104) metode 

discovery terbimbing ialah pembelajaran yang berorientasi pada anggapan 

dasar bahwa yag menjadi pusat proses belajar mengajar adalah peserta didik 

atau dikatakan sebagai pembelajaran dengan student centre. 

4. Keterampilan service. Menurut Beutelstahl (2005) service ialah tindakan 

memukul bola yang dilakukan secara bergiliran oleh semua pemain ketika 
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bertanding dilapangan, sebagai salah satu aksi untuk memasukan bola ke 

daerah lawan. 

5. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikan teori, metode dan halmlain 

untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang  telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

6. Service bawah. Menurut Muhajir (2006:08) “service adalah tindakan memukul 

bola oleh seorang pemain belakang yang dilakukan dari daerah service, 

langsung ke lapangan lawan”. 


