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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. KAJIAN TENTANG PERMAINAN BOLA VOLI 

1. Bola Voli 

Bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam setiap 

lapangan dengan dipisahkan oleh sebuah net. Permainan bola voli menurut 

pendapat pengurus besar PBVSI (2001:3) adalah “suatu olahraga beregu yang 

dimainkan oleh dua regu dalam tiap lapangan dengan dipisahkan oleh net”. 

Tujuan dari permainan itu adalah agar setiap regu melewatkan bola secara 

teratur/baik melalui atas net sampai bola menyentuh net (mati) di daerah 

lawan, dan mencegah bola agar bola yang dilewatkan tidak menyentuh lantai 

lapangan sendiri. 

Sedangkan Depdiknas (2001:2) “menjelaskan permainan bola voli 

adalah suatu jenis olahraga permainan yang dimainkan oleh dua regu yang 

saling berhadapan  yang masing-masing regu terdiri dari enam pemain, setiap 

regu berusaha untuk dapat memukul dan menjatuhkan bola ke dalam lapangan 

melewati diatas jaring atau net dan mencegah pihak lawan dapat memukul dan 

menjatuhkan bola ke dalam lapangannya”. 

Kedua kutipan diatas sejalan pula dengan pendapat Ahmadi (2007:20) 

yang mengemukakan “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 
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pada petak lapangan dibatasi dengan net”. Bola dimainkan dengan diawali 

service dan masing-masing regu diberi kesempatan maksimal tiga kali sentuh 

(dilakukan oleh pemain yang berbeda) untuk mengembalikan bola ke lawan 

melewati diatas 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. 

a) Sejarah Permainan Bola Voli 

Pada awal penemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi 

nama Mintonette. Olahraga Mintonette ini pertama kali ditemukan oleh 

seorang Instruktur pendidikan jasmani (Director of Phsycal Education) 

yang bernama William G. Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 

1895, di Holyoke, Massachusetts (Amerika Serikat).William G. Morgan 

dilahirkan di Lockport, New York pada tahun 1870, dan meninggal pada 

tahun 1942.YMCA (Young Men’s Christian Association) merupakan 

sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mengajarkan ajaran-ajaran 

pokok umat Kristen kepada para pemuda, seperti yang telah diajarkan oleh 

Yesus. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1884 di London, 

Inggris oleh George William. Setelah bertemu dengan James Naismith 

(seorang pencipta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 

November 1861, dan meninggal pada tanggal 28 November 1939), 

Morgan menciptakan sebuah olahraga baru yang bernama Mintonette. 

Sama halnya dengan James Naismith, William G. Morgan juga 

mendedikasikan hidupnya sebagai seorang instruktur pendidikan jasmani. 

William G. Morgan yang juga merupakan lulusan Springfield College of 
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YMCA, menciptakan permainan Mintonette ini empat tahun setelah 

diciptakannya olahraga permainan basketball oleh James Naismith. 

Olahraga permainan Mintonette sebenarnya merupakan sebuah permainan 

yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan. 

Tepatnya, permainan Mintonette diciptakan dengan mengadopsi empat 

macam karakter olahraga permainan menjadi satu, yaitu bola basket, 

baseball, tenis, dan yang terakhir adalah bola tangan (handball). Pada 

awalnya, permainan ini diciptakan khusus bagi anggota YMCA yang sudah 

tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini-pun dibuat tidak seaktif 

permainan bola basket. 

Perubahan nama Mintonette menjadi volleyball (bola voli) terjadi 

pada tahun 1896, pada demonstrasi pertandingan pertamanya di 

International YMCA Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. 

Luther Halsey Gulick (Director of the Professional Physical Education 

Training School sekaligus sebagai Executive Director of Department of 

Physical Education of the International Committee of YMCA) 

mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan 

baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru. Pada sebuah 

konferensi yang bertempat di kampus YMCA, Springfield tersebut juga 

dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Dalam kesempatan 

tersebut, Morgan membawa dua tim yang pada masing-masing tim 

beranggotakan lima orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga 

menjelaskan bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bola_basket
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dimainkan di dalam maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa. dan 

menurut penjelasannya pada saat itu, permainan ini dapat juga dimainkan 

oleh banyak pemain. Tidak ada batasan jumlah pemain yang menjadi 

standar dalam permainan tersebut. Sedangkan sasaran dari permainan ini 

adalah mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi, 

dari satu wilayah ke wilayah lain (wilayah lawan). 

Olahraga bola voli dimulai pada tahun 1859 di Hollyoke Amerika 

Serikat, oleh William G. Morgan. Pada mulanya olahraga ini disebut 

“Minonette” yang kemudian dirubah menjadi “Bola Voli” oleh Dr. 

Halstead dari Amerika Serikat, karena pada prinsipnya permainan ini 

adalah “Mes Volley” (melambung) bola melintasi net. Pada dasarnya 

permainan bola voli merupakan aktivitas rekreasi bagi usahawan yang jadi 

populer di daerah pariwisata dan di lapangan terbuka di seluruh Amerika 

dimusim-musim panas. Tahun 1900 Kanada merupakan Negara luar 

pertama yang menerima olahraga ini.Gerakan Internasional YMCA 

merupakan sarana penyebar popularitas bola voli keseluruh pelosok dunia. 

Permainan ini pertama kali diterima di Kuba tahun 1905, Puertoriko 1909, 

Uruguay 1912, Cina dan Jepang tahun 1913. Eropa mulai dikenalkan 

dengan bola voli oleh tentara Amerika sewaktu Perang Dunia I, bola voli 

menyebar ke berbagai Negara seperti: Prancis, Cekoslowakia, Polandia 

dan Uni Soviet (Barbara, 2004). 

Indonesia mengenal permainan bola voli sejak tahun 1928 pada 

jaman penjajahan Belanda. Guru-guru pendidikan jasmani didatangkan 
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dari Belanda untuk mengembangkan olahraga pada umumnya dan bola 

voli khususnya. Disamping guru-guru pendidikan jasmani, tentara belanda 

banyak andilnya dalam pengembangan permainan bola voli. Di  Indonesia, 

terutama dengan bermain di asrama-asrama, dilapangan terbuka dan 

mengadakan pertandingan antar kompeni-kompeni Belanda sendiri. 

Permainan bola voli di Indonesia berkembang sangat pesat 

diseluruh lapisan masyarakat, sehingga bermunculan klub-klub dikota 

besar di seluruh Indonesia. Dengan dasar itulah maka pada tanggal 22 

Januari 1955 PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) didirikan di 

Jakarta bersamaan dengan kejuaraan nasional yang pertama. PBVSI sejak 

itu aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan baik kedalam maupun keluar 

negeri sampai sekarang. Perkembangan permainan bola voli sangat 

menonjol saat menjelang Asian Games ke IV dan Ganefo I di jakarta baik 

untuk pria dan wanita Indonesia. 

b) Manfaat Bermain Bola Voli 

Permainan bola voli adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh 

anak-anak sampai orang dewasa wanita maupun pria. Dengan bermain 

bola voli akan berkembang secara baik unsur-unsur daya pikir kemampuan 

dan perasaan. 

Di samping itu kepribadian juga dapat berkembang dengan baik 

terutama kontrol pribadi, disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab 

terhadap apa yang diperbuatnya. Manfaat lain dari bermain bola voli 

adalah melatih kerja sama, kecepatan bergerak, lompatan yang tinggi 
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untuk mengatasi bola di atas net (smash dan block) dan membentuk 

kreatifitas. 

Selain itu, karena voli merupakan salah satu bentuk olahraga, maka 

manfaat lainnya yang bisa anda dapatkan adalah : 

1) Meningkatkan kisaran gerak 

2) Meningkatkan stamina 

3) Memperbaiki ketajaman mental 

4) Memperbaiki konsentrasi 

-         Memperbaiki koordinasi saraf dan otot 

Itulah berbagai macam manfaat dalam bermain bola voli bagi kesehatan. Maka 

rajinlah untuk berolahraga rutin agar kesehatan jasmani selalu terjaga. 

c) Tujuan Bermain Bola Voli 

Tujuan permainan bola voli adalah memperagakan teknik dan 

taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih kemenangan dalam 

setiap pertandingan. Tujuan orang bermain  bola voli berawal dari tujuan 

yang  bersifat rekreatif, kemudian berkembang ketujuan-tujuan lain seperti 

untuk mencapai prestasi  yang  tinggi,  meningkatkan  prestise  diri atau  

bangsa  dan  negara, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani, memanfaatkan waktu  luang, serta bersosialisasi. 

d) Teknik Dasar Permainan Bola Voli 

Olahraga bola voli sebagai olahraga permainan memiliki berbagai 

teknik dasar antara lain : service, spike, passing, blocking dan lain- lain. 

Menurut Yudiana ( 2010:45) mengatakan bahwa : “keterampilan teknik 
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dasar permainan bola voli adalah cara memainkan bola secara efektif dan 

efisien sesuai peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai hasil 

yang optimal”. Sedangkan menurut beutelesthal yang dialih bahasakan 

oleh pionir jaya (2009:8) mengungkapkan bahwa: “Dalam olahraga yang 

membutuhkan disiplin, teknik ini mempunyai bentuk idealnya sendiri 

dengan bentuk serta norma gerakan karakteristik”. Teknik tersebut antara 

lain: 

1. Passing 

Terdiri dari beberapa cara, yaitu : Passing Bawah 

(Pukulan/pengambilan tangan kebawah) dilakukan dengan cara Sikap 

badan jongkok, lutut agak ditekuk. tangan dirapatkan, satu dengan 

yang lain dirapatkan Gerakan tangan disesuaikan dengan 

keras/lemahnya kecepatan bola. 

Passing Keatas (Pukulan/pengambilan tangan keatas)  

dilakukan   dengan cara Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk, 

Badan sedikit condong kemuka, siku ditekuk jari-jari terbuka 

membentuk lengkungan setengah bola, Ibu jari dan jari saling 

berdekatan membentuk segitiga, Penyentuhan pada semua jari-jari dan 

gerakannya meluruskan kedua tangan. 

2.  Smash 

   merupakan jenis serangan yang cukup efektif untuk 

memperoleh angka. Untuk dapat melakukan pukulan smash dengan 

baik perlu memperhatikan faktor-faktor berikut: awalan, tolakan, 

pukulan, dan pendaratan. Teknik smash Menurut Muhajir (2006:23). 
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“Teknik dalam permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara 

memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan 

permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal”.  

Spike adalah merupakan bentuk serangan yang paling banyak 

digunakan untuk menyerang dalam upaya memperoleh nilai suatu tim 

dalam permainan voli. Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa Teknik Smash atau spike adalah cara memainkan 

bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan 

untuk mencapai pukulan keras yang biasanya mematikan ke daerah 

lawan. 

3. Membendung (Blocking) 

Dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba 

menahan/menghalangi bola yang datang dari daerah lawan. Sikap 

memblok yang benar adalah jongkok, bersiap untuk melompat Lompat 

dengan kedua tangan rapat dan lurus ke atas Saat mendarat hendaknya 

langsung menyingkir dan memberi kesempatan pada kawan satu regu 

untuk bergantian memblok. 

4. Service 

Terdapat beberapa cara untuk memilih service, Service atas 

adalah service dengan awalan melemparkan bola ke atas seperlunya. 

Kemudian Server melompat untuk memukul bola dengan ayunan 

tangan dari atas. Service bawah adalah service dengan awalan bola 

berada di tangan yang tidak memukul bola. Tangan yang memukul 
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bola bersiap dari belakang badan untuk memukul bola dengan ayunan 

tangan dari bawah.. 

Dengan adanya tuntutan prestasi yang tinggi maka perlu 

dilakukan latihan yang lebih efektif terutama dalam memilih metode 

latihan yang lebih baik sehinga penguasaan teknik dasar pas dapat 

dicapai dengan sempurna, karena permainan bola voli adalah 

permainan cepat, artinya waktu untuk memainkan bola sangat terbatas, 

sehingga penguasaan teknik yang sangat kurang sempurna akan 

memungkinkan timbulnya kesalahan teknik yang lebih besar dan 

penggunaan taktik-taktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau 

penguasaan teknik dasar bola voli cukup sempurna. 

 

2. Service Bawah 

a)  Pengertian Service Bawah 

Menurut Muhajir (2006:08) “service adalah tindakan memukul 

bola oleh seorang pemain belakang yang dilakukan dari daerah service, 

langsung ke lapangan lawan”. Service merupakan aksi untuk memasukan 

bola ke dalam permainan. Keberhasilan suatu service tergantung pada 

kecepatan bola, jalan dan perputaran bola serta penempatan bola ke tempat 

kosong, kepada pemain garis belakang, kepada pemain yang melakukan 

perpindahan tempat.  

Menurut Beutelstahl yang dialih bahasakan oleh Pionir Jaya 

(2009:9) beranggapan bahwa : “ service bawah merupakn service yang 
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paling popular dan sering dipakai terutama pada pertandingan tingkat 

rendah”. Service dilakukan untuk mengawali suatu pertandingan voli 

Berdasarkan pendapat peneliti, dapat disimpulkan bahwa service 

bawah bola voli merupakan salah satu bentuk permainan bola besar yang 

mempunyai tujuan mencari nilai atau angka sebanyak-banyaknya dengan 

cara bola dipukul sampai melewati net dan jatuh dilapangan lawan. 

b) Manfaat Service Bawah 

Manfaat melakukan service bawah yaitu untuk meningkatkan 

keterampilan gerak dasar dalam permainan bola voli agar lebih mahir 

dalam melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. 

c) Tujuan Service Bawah 

Tujuan utama dari service adalah awal untuk memulainya suatu 

pertandingan, bahkan sekarang tidak hanya itu, service juga bisa dijadikan 

serangan pertama dalam permainan bola voli untuk memperoleh angka 

atau nilai. Tujuan melakukan service adalah semaksimal mungkin 

mengarahkan adan menjatuhkan bola pada area lawan yang kosong atau 

terlihat lemah, sehingga tidak dapat diterima oleh tim lawan. Atau, 

mengarahkan bola ke area lawan dengan keras dan kecepatan yang tinggi, 

sehingga tim lawan tidak mampu menahan atau mengendalikannya, dan 

diharapkan bola tersebut akan keluar lapangan setelah tersebtuh pemain 

lawan. 
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d) Cara Melakukan Service Bawah 

Service bawah adalah teknik melakukan service dengan cara 

mengayunkan lengan dari bawah ke arah bola kemudian memukulnya 

menggunakan genggaman tangan.Untuk melakukan service tangan bawah: 

1) Posisi berdiri dengan tubuh agak condong. 

2) Kaki kiri agak ke depan sedangkan kaki kanan dibelakangnya. 

3) Lalu lambungkan bola denga tangan kiri, setalah bola setinggi 

pinggang, maka ayunkan tangan kanan dengan konsisi lurus 

dan ditegangkan untuk menghasilkan pantulan bola yang 

efektif. 

4) Pukulan bisa dilakukan dengan tangan tergenggam. 

 

B. KAJIAN TENTANG METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang di pergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Pengertian lain 

ialah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa dikelas, baik secara individual atau secara kelompok, agar 

pelajaran itu dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. 

Definisi metode pembelajaran dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. 

Sagala, S. (2003:169) mengemukakan, “metode pembelajaran adalah cara yang 

digunakan guru dalam mengorganisasikan kelas pada umumnya atau dalam 

menyajikan bahan pelajaran pada khususnya”. Namun menurut Fungsi Metode 
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Pembelajaran Hatimah, I. (2000:10) “metode pembelajaran tidak hanya berfungsi 

sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, melainkan berfungsi juga untuk 

pemberian dorongan, pengungkap tumbuhnya minat belajar, penyampaian bahan 

belajar, pencipta iklim belajar yang kondusif, tenaga untuk melahirkan kreativitas, 

pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, dan pendorong 

dalam melengkapi kelemahan hasil belajar.” 

Menurut Adburrahman Ginting (2008:42), “metode pembelajaran dapat 

diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar 

pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi 

proses pembelajaran pada diri pembelajar.” 

Dengan kata lain metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang 

dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di 

dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran 

dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. 

Dalam kenyataanya, cara atau metode pembelajaran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk 

memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Dengan demikian metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat tergantung pada guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran apapun yang digunakan oleh guru menurut Majid, 

A.(2005:136) hendaknya dapat mengakomodasi menyeluruh terhadap prinsip-

prinsip pembelajaran. Pertama, berpusat pada anak didik (student oriented). Guru 
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harus memandang anak didik sebagai sesuatu yang unik, tidak ada dua orang anak 

didik yang sama, sekalipun mereka kembar. Suatu kesalahan jika guru 

memperlakukan mereka secara sama. Gaya belajar (learning style) anak didik 

harus diperhatikan. Kedua, belajar dengan melakukan (learning by doing). Supaya 

proses belajar menyenangkan guru harus menyediakan kesempatan kepada anak 

didik untuk melakukan apa yang dipelajarinya, sehingga ia memperoleh 

pengalaman nyata. Ketiga, mengembangkan kemampuan sosial. Proses 

pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh 

pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi sosial (learning to live 

together). Keempat, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi. Proses 

pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu anak didik. 

Juga mampu memompa daya imajinasi anak didik untuk berpikir kritis dan 

kreatif. Kelima, mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan 

masalah. 

 

1. Metode Mandiri Berstruktur 

a) Pengertian 

Metode mandiri berstruktur dapat diartikan sebagai metode 

pengajaran yang menekankan pada pemberian kebebasan yang luas pada 

peserta didik (Berliana, dkk, 2008 : 144). Kebebasan ini berupa penilaian 

terhadap kemajuan yang ditunjukkan oleh peserta didik selama 

pembelajaran dilaksanakan belajarnya oleh diri sendiri, kemudian atas 

dasar penilaian itu peserta didik membuat keputusan untuk melanjutkan 
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atau mengulang gerakan-gerakan atau melanjutkan dengan gerakan atau 

pokok bahasan lebih lanjut. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa 

keputusan dibuat peserta didik itu berkenaan dengan pelaksanaan gerak 

atau pokok bahasan, penilaian hasil belajar oleh dirinya sendiri dan laju 

proses belajar itu sendiri. 

Metode pembelajaran mandiri berstruktur dapat diartikan sebagai 

mata proses, dimana individu mengambil inisiatif dengan atau  tanpa 

bantuan orang lain. Kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut adalah 

mencakup mendiagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, 

mengidentifikasi sumber belajar, memilh dan melaksanakan strategi 

belajar dan menilai hasil belajar. Menurut knowles ( 1975), belajar mandiri 

lebih ditekankan pada orang dewasa dengan asumsi semakin dewasa 

peserta didik maka :  

1) Konsep dirinya semakin berubah dari sikap ketergantungan  

terhadap pendidik kepada sikap mengarahka diri dan saling 

belajar diantara mereka. 

2) Semakin bertambah pula pengalaman belajar mereka yang 

dapat dijadikan sumber belajar, sedangkan orientasi belajar 

berubah dari penguasaan materi kearah pemecahan 

masalah. 

3) Kesiapan belajarnya semakin dirasakan untuk menguasai 

tugas-tugas yang berkaitan dengan peranan mereka dalam 

kehidupan. 



21 

 

4) Perspektif waktunya semakin berorientasi pada penggunaan 

hasil belajar yang dapat segera dimanfaatkan dalam 

kehidupan 

5) Makin diperlukan keterlibatan mereka dalam perencanaan, 

diagnosis kebutuhan, penentuan tujuan belajar, dan evaluasi 

proses serta hasil belajar. 

b) Manfaat dan Tujuan 

Manfaaat dan tujuan dalam pembelajara menggunakan metode 

mandiri berstruktur adalah : 

1) Siswa memiliki keterampilan motorik/gesit seperti menghafal, 

menggunakan alat-alat lain 

2) Mengembangkan inisiatif siswa dalam proses pembelajaran 

c) Kelebihan dan Kelemahan Metode Mandiri Berstruktur 

Besrdasarkan kelebihannya, metode mandiri berstruktur ada 

beberapa point yaitu : 

1) Siswa bisa lebih fokus dan memahami pembelajaran 

2) Lebih mudah memahami yang diberikan 

3) Siswa lebih cepat menangkap pelajaran 

4) Siswa akan lebih cepat mengerti dalam menyelesaikan masalah 

Besrdasarkan kekurangannya, metode mandiri berstruktur ada 

beberapa point yaitu : 

1) Bila ada soal yang sulit tidak ada yang membimbingnya 

2) Sering ada perbedaan pendapat 
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3) Tidak dapat berdiskusi dengan sesama teman 

 

2. Metode Discovery Terbimbing 

a) Pengertian 

Penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sund dalam 

(Suryosubroto, 2009:179) discovery adalah proses mental dimana siswa 

mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Proses mental itu misalnya 

mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

membuat kesimpulan dan sebagainya. 

Model penemuan terbimbing menempatkan guru sebagai 

fasilitator. Guru membimbing siswa dimana ia diperlukan. Dalam model 

ini, siswa didorong untuk berpikir sendiri, menganalisis sendiri sehingga 

dapat ”menemukan” prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah 

disediakan guru (PPPG, 2004:4). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model penemuan 

terbimbing adalah model pembelajaran yang dimana siswa berpikir sendiri 

sehingga dapat ”menemukan” prinsip umum yang diinginkan dengan 

bimbingan dan petunjuk dari guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

mengarahkan. Ciri utama belajar menemukan yaitu: (1) mengeksplorasi 

dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan 

menggeneralisasi pengetahuan; (2) berpusat pada siswa; (3) kegiatan untuk 

menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. 
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Metode discovery terbimbing dapat diartikan sebagai pembelajaran 

yang berorientasai pada anggapan dasar bahwa yang menjadi pusat proses 

belajar mengajar adalah peserta didik atau dikatakan sebagai pembelajaran 

dengan student center (Berliana, dkk, 2008 : 104). Asumsi yang mendasari 

metode tersebut bahwa peserta didik adalah manusia individual yang unik 

dan sekaligus manusia sosial yang sedang belajar dua sifat manusia yang 

berbeda. 

Seperti uraian di atas bahwa Penemuan terbimbing merupakan 

suatu metode pembelajaran yang tidak langsung (Indirect Instuction). 

Siswa tetap memiliki porsi besar dalam proses penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Soedjadi (dalam Purwaningsari, 2001: 1) metode 

pembelajaran penemuan terbimbing adalah metode pembelajaran yang 

sengaja dirancang dengan menggunakan pendekatan penemuan. Para 

siswa diajak atau didorong untuk melakukan kegiatan eksperimental, 

sedemikian sehingga pada akhirnya siswa dapat menemukan sesuatu yang 

diharapkan. 

Dalam pembelajaran penemuan terbimbing tugas guru cenderung 

menjadi fasilitator. Tugas ini tidaklah mudah, lebih-lebih kalau 

menghadapi kelas besar atau siswa yang lambat atau sebaliknya amat 

cerdas. Karena itu sebelum melaksanakan metode pembelajaran dengan 

penemuan ini guru perlu benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. 

Baik dalam tiap hal pemahaman konsep-konsep yang akan diajarkan 
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maupun memikirkan kemungkinan yang akan terjadi di kelas sewaktu 

pembelajaran tersebut berjalan. Dengan kata lain guru perlu 

mempersiapkan pembelajaran dengan cermat. 

b) Manfaat dan Tujuan 

Manfaat dan tujuan dalam pembelajaran menggunakan metode 

discovery terbimbing adalah : 

3) Meningkatkan siswa dalam mengembangkan konsep 

4) Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar 

5) Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses 

c) Keuntungan dan Kelemahan Metode Discovery Terbiimbing 

Keuntungan dari pembelajaran metode discovery terbimbing 

adalah : 

1) meningkatkan kreatifitas siswa untuk terus belajar dan tidak 

hanya menerima saja 

2) terampil dalam menemukan konsep atau memecahkan 

masalah. 

Adapun kelemahan metode penemuan terbimbing adalah : 

1) tidak semua materi dapat disajikan dengan mudah, 

menggunakan metode pembelajaran penemuan terbimbing 

2) proses pembelajaran menggunakan waktu yang relatif 

banyak 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dilapang, dalam pembelajaran 

penjaskes pada umumnya guru cenderung kurang memberikan secara kusus 

penggunaan metode pembelajaran, termasuk pada permainan bola voli. Padahal 

pada perminan bola voli, guru berkewajiban memberikan teknik mengajar secara 

yang tepat kepada peseta didik mengenai benar dan salahnya gerakan-gerakan 

yang telah dilakukan. Apabila peserta didik melakukan gerakan yang salah, maka 

guru perlu menunjukan kesalahan tersebut. 

Dengan memberitahukan kesalahan pada peserta didik, maka akan memicu 

peserta didik untuk berusaha memperbaikinya, dan secara kualitas service akan 

lebih baik, dan ketika peserta didik telah melakukan gerakan yang benar pada saat 

melakukan service, guru harus pula memberikan penilaian agar peserta didik lebih 

semangat melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. 

Salah satu teknik dasar yang paling penting diantara teknik-teknik dasar 

permainan bola voli adalah keterampilan melakukan service, selain keterampilan 

melakukan pass, memberikan umpan, melakukan pertahanan (blocking), maupun 

melakukan serangan (smash, tipuan). 

Service adalah tindakan memukuk bola yang dilakukan secara bergiliran 

oleh semua pemain ketika bertanding dilapangan, sebagai salah satu aksi untuk 

memasukan bola ke daerah lawan. Service merupakan pukulan sajian yang 

dilakukan di daerah service yang telah ditentukan dan sangat mempengaruhi 

permainan selanjutnya. 
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Dalam melakukan gerakan service, seorang pemain bola voli tidak lepas 

dari pengaturan keseimbangan tubuh, artinya bahwa seseorang melakukan service 

tersebut akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor disekitarnya, baik pada saat 

memukulkan tangan atau pun pada saat melakukan loncatan. Pendapat di atas 

menunjukan bahwa ketika seseorang meakukan service, hampir semua anggota 

badan mengalami pergerakan tidak hanya tanggannya yang memukul bola, tetapi 

posisi tubuhnya pun berubah mulai dari posisi kaki sampai dengan gerakan badan 

yang lainnya. Semua pergerakan ini tentunya di pengaruhi oleh kondisi 

lingkungan sekitar. 

Metode pengajaran sebagai prosedur atau operasi yang dilakukan guru 

dalam memberikan pengajaran pada peserta didik, hubungan antara suatu jenis 

metode, proses belajar mengajar dengan tujuan proses tersebut sangat signifikan. 

Oleh karena itu, kegiatan yang paling strategis dalam proses belajar mengajar 

adalah pemilihan dan penetapan metode pengajaran sebelum proses itu 

dilaksanakan. Untuk kepentingan penyusunan strategi proses belajar mengajar 

perlu di pahami tentang segala hal bersangkutan dengan proses tersebut. 

Unsur-unsur metode yang berkenan dengan strategi belajar mengajar 

merupakan unsur penting yang berdiri dari pendekatan, latar belakang teoritis, 

prosedur, dan kelemahan suatu metode proses belajar mengajar, maksudnya 

adalah untuk memberikan gambaran mendasar dari suatu metode untuk 

mempertimbangkan, dipilih dan ditetapkan. 

Metode pengajaran Mandiri Berstruktur (Berliana, dkk, 2008 : 144) dapat di 

artikan sebagai metode pengajaran yang menekankan pada pemberian kebebasan 
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yang luas pada peserta didik. Kebebasan ini berupa penilaian terhadap kemajaun 

yang di tunjukan oleh peserta didik selama pembelajaran dilaksanakan belajarnya 

oleh diri sendiri, kemudian atas dasar penilaian itu peserta didik membuat 

keputusan sendiri untuk melajutkan atau mengulang gerakan-gerakan atau 

melanjutkan dengan gerakan atau pokok bahasan lebih lanjut. Dengan kata lain 

dapat dinyatakan bahwa keputusan di buat peserta didik itu berkenaan dengan 

pelaksanaan tugas gerak atau pokok bahasan, penilaian hasil belajar oleh dirinya 

sendiri, dan laju proses belajar itu sendiri atau dapat diartikan sebagaimana proses 

dimana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain. 

Metode discovery terbimbing (Berliana, dkk, 2008 : 104) dapat di artikan 

sebagi pembelajaran yang beriorentasi pada anggapan dasar bahwa yang menjadi 

pusat proses belajar mengajar adalah paserta didik atau dikatakan sebagai 

pembelajaran dengan student center. Asumsi yang mendasari metode tersebut 

adalah bahwa peserta didik adalah manusia individual yang unuk dan sekaligus 

manusia sosial yang sedang belajar, dua sifat manusia yang berbeda. 

Dengan menerapkan metode discovery terbimbing, selain memperluas 

kebebasan individual dan pengembagan jasmaniah peserta didik, metode ini juga 

dapat meningkatkan pengembangan interaksi sosial di antara kelompok peserta 

didik. Demikian pula metode ini mampu mengembangkan aspek totalitas peserta 

didik, yaitu kapasitas intelek atau segi ranah kognitif peserta didik.  

Pembelajaran dengan metode discovery terbimbing, peserta dididk diberi 

keleluasaan untuk menyimpulkan dan menilai sendiri berdasarkan penemuan 
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dalam proses belajar mengajar. Metode discovery terbimbing sengaja dirancang 

dengan menggunakan pendekatan penemuan, para siswa diajak atau didorong 

untuk melakukan kegiatan eksperimental sedemikian rupa, sehingga pada 

akhirnya siswa dapat menemukan sesuatu yang diharapkan. 

Sebagai individu, peserta didik mempunyai kesempatan untuk berkembang 

sebagai kodratnya. Namun demikian dalam mengembangkan dirinya itu harus 

membina hubungannya dengan teman belajarnya. 

  

D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 

Mengenai hipotesis, Nazir (2005:38) berpendapat bahwa “Tiap pernyataan tentang 

suatu hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya secara 

empiris disebut hipotesis. Suatu hipotesis bila terbukti benar menjadi fakta”. 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka penulis dapat merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Metode mandiri berstruktur memberikan hasil yang signifikan tehadap 

keterampilan melakukan service bawah dalam permainan bola voli pada 

siswa SMP Negri 5 Subang. 

2. Metode discovery terbimbing memberikan hasil yang signifikan terhadap 

keterampilan melakukan service bawah dalam permainan bola voli pada 

siswa SMP Negri 5 Subang. 
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3. Metode mandiri berstruktur lebih memberikan hasil yang signifikan 

terhadap keterampilan melakukan service bawah dalam permainan bola 

voli pada siswa SMP Negri 5 Subang. 


