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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli melalui model 
pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas V SDN 3 Dermolo Tahun Pelajaran 
2019/2020. Setting penelitian ini adalah di SDN 3 Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten 
Jepara. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Dermolo, sejumlah 17 siswa. Simpulan bahwa 
melalui model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bola voli ada siswa kelas V SDN 3 Dermolo Tahun Pelajaran 2019/2020. Saran 1) Bagi 
siswa agar lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran passing bawah bola voli maupun 
materi lainnya, serta membantu teman yang belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimum; 2) 
Bagi sekolah agar menyediakan dan memperbarui sarana prasarana Olahraga, sehingga semua 
siswa dapat terpenuhi dalam melakukan Olahraga dengan senang; 3) Bagi Guru, agar selalu 
memberikan motivasi dan membuat pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
yang menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Kata Kunci: Bola Voli, PBL 

 

PENDAHULUAN  

Permainan Voli merupakan permainan yang sangat digemari oleh masyarakat 
Indonesia. Hal tersebut mengingat permainan voli tidak memerlukan lapangan yang luas 

seperti sepak bola, namun dapat dimainkan secara tim yang dapat menampung pemain 
yang banyak dibanding olahraga yang lain. Sehingga di lingkungan masyarakat banyak 
sekali yang membuat lapangan Bola Voli. Meskipun banyak digemari namun tidak mudah 

untuk melakukan teknik dasar dalam bermain voli, butuh keterampilan yang harus di asah 
melalui latihan. 

Pada permainan bola voli, teknik dasar merupakan faktor yang mendasar yang 

harus dikuasai oleh siswa SD/MI sampai SMA/SMK. Dengan menguasai teknik dasar bermain 
bola voli, diharapkan siswa akan memiliki keterampilan bermain bola voli. Menurut pendapat 
Nuril Ahmadi, (2007: 19). Mengatakan bahwa Permainan bola voli merupakan suatu 

permainan yang kompleks yang tidak mudah untuk dilakukan setiap orang. Diperlukan 
pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan teknik-teknik lanjutan untuk dapat bermain 
bola voli secara efektif. Teknik dasar bermain bola voli meliputi passing, service, smash dan 

block. Passing merupakan teknik dasar bola voli yang berfungsi untuk memainkan bola 
dengan teman seregunya dalam lapangan permainan sendiri. Di samping itu juga, passing 
sangat berperan untuk mendukung penyerangan atau smash. Hal ini karena, smash dapat 

dilakukan dengan baik, jika didukung passing yang baik dan sempurna.  

Passing bawah merupakan teknik gerak dasar yang paling awal diajarkan bagi siswa 
atau pemain pemula. Passing bawah dilakukan dengan kedua lengan untuk dioperkan atau 

dimainkan di lapangan permainan sendiri. Pada gerakan teknik passing bawah melibatkan 
beberapa gerakan dari anggota badan antara lain: posisi kaki, posisi badan, posisi kedua 

tangan, dan gerakan lanjut. Bagianbagian tubuh tersebut merupakan rangkaian gerakan 
passing bawah yang tidak dapat dipisah-pisahkan pelaksanaannya untuk menghasilkan 
kualitas passing bawah yang baik dan sempurna. Agar siswa mampu melakukan passing 
bawah dengan baik dan benar harus dilakukan pembelajaran yang sistematis dan 
terprogram. Seorang guru harus mampu memilih metode latihan yang mudah dipelajari dan 
dipahami oleh siswa.  
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Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di SDN 3 Dermolo tempat peneliti 
mengajar, diketahui permasalahan yang dihadapi adalah selain penguasaan gerak dasar 
yang masih rendah kebanyakan siswa sulit untuk diatur saat pembelajaran, siswa sering 

melakukan sesuatu sesuai keinginan sendiri tanpa mengindahkan perintah dari guru. Saat 
melakukan passing bawah hasilnya masih banyak siswa yang salah melakukan gerakannya. 

Selain itu penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat juga menjadi akar 
permasalahan dari tidak tuntasnya pembelajaran bola voli. Guru penjas mengajar permainan 
bola voli dengan menggunakan metode drill atau latihan dalam permainan bola voli. 

Pembelajaran permainan bola voli yang seperti itu membuat siswa kurang tertarik sehingga 
menjadikan siswa menjadi kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk 
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa maka perlu adanya 

metode yang dapat membuat siswa senang belajar, dan mau mengikuti pembelajaran 
sampai selesai materi.  

Pembejaran passing bawah yang dilakukan selama ini belum dapat meningkatkan 

motivasi siswa. Siswa akan berhasil dalam pembelajaran passing bawah jika termotivasi 
untuk mempelajari gerakan-gerakan passing bawah. Untuk meningkatkan motivasi siswa 
maka perlu adanya metode yang tepat, sehingga siswa tidak mengalami kejenuhan. Namun 

selama ini belum pernah diterapkan metode yang bervariatif oleh guru.  

Pembelajaran bola voli harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang benar dan 
tentunya diperlukan program perencanaan dan metode yang benar pula, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Namun, untuk meraih itu semua banyak faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran sehingga harapan yang diinginkan tidak 
mudah untuk diwujudkan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bola 

voli adalah menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning.  

Metode pembelajaran atau gaya mengajar Problem Based Learning adalah metode 

pembelajaran yang didalammya mengkondisikan para siswa bekerja bersamasama di dalam 
kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajar. Pembelajaran 
Problem Based Learning didasarkan pada gagasan atau pemikiran bahwa siswa bekerja 

bersama-sama dalam belajar, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas belajar kelompok 
mereka seperti terhadap diri mereka sendiri. Dalam pembelajaran Problem Based Learning, 
belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai 

bahan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang berjudul ” Peningkatan Hasil Belajar Passing Bawah Bola Voli 

melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Siswa Kelas V SDN 3 Dermolo 
Tahun Pelajaran 2019/2020.” 

Rumusan Masalah  

Rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah melalui 
model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bola voli ada siswa kelas V SDN 3 Dermolo Tahun Pelajaran 2019/2020?”  

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli melalui model pembelajaran Problem 
Based Learning pada siswa kelas V SDN 3 Dermolo Tahun Pelajaran 2019/2020. 

KAJIAN PUSTAKA  

Hakikat Pembelajaran  

Pembelajaran terdiri dari proses mengajar dan belajar, di mana mengajar dan 
belajar merupakan suatu proses yang saling berkaitan. Menurut M. Sobry Sutikno (2009: 

32), segala upaya yang dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri 
siswa. Secara lebih implinsit, di dalam pembelajaran, ada kegiatan memilih, menetapkan, 
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dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 
Hubungan belajar mengajar adalah suatu proses timbal balik, dimana terjadi suatu 
komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah pengajar dan orang yang diajar. Terjadinya 

proses komunikasi adalah mutlak untuk berhasilnya suatu proses yaitu pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan dalam belajar mengajar.  

Menurut Rusli Lutan, (1996: 382) berdasarkan model komunikasi, pembelajaran 
berarti seperangkat kegiatan yang sengaja dan berencana dari seseorang yang memiliki 
kelebihan dalam hal pengetahuan, keterampilan untuk kemudian pengetahuan atau 

ketrampilan itu disampaikan kepada orang lain atau bahkan sifat-sifat psikologis tertentu, 
dan informasi atau keterampilan itu disampaikan melalui metode tertentu, yang kemudian 
mendapat respon dari obyek yang sekaligus berperan sebagai subyek. Menurut Martinis 

Yamin (2005: 97),  

”Belajar merupakan proses memperoleh kecakapan keterampilan, dan sikap.”  

Menurut Oemar Hamalik (2008: 57) Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 
yang  saling  mempengaruhi  untuk  mencapai  tujuan pembelajaran. Pembelajaran 
menurut Sudjana (dalam Sugihartono, dkk, 2012: 80) “merupakan setiap upaya yang 

dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan 
kegiatan belajar”. Gulo (dalam Sugihartono, dkk, 2012: 80) mendefinisikan “pembelajaran 
sebagai usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan 

belajar”. Nasution (dalam Sugihartono, dkk, 2012: 80) mengemukakan bahwa 
“pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-
baiknya dan menghubungkan dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar”.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 
adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi, 

dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi 
landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang 
lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan 

tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.  

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

Pengertian Model PBL  

 Model PBL dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome 
Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. Konsep tersebut 
memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan model PBL yang berorientasi pada 

kecakapan memproses informasi. Menurut Kemendikbud (2014: 27) PBL merupakan suatu 
model pembelajaran yang menantang siswa untuk “belajar bagaimana belajar” bekerja 
bersama kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan nyata siswa.  

 Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa PBL adalah 
merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata 
dalam kehidupan sehari-hari siswa (bersifat kontekstual) sehingga merangsang siswa untuk 

belajar memecahkan masalah dalam pembelajaran. Dengan demikian motivasi belajar siswa 
meningkat, sehingga kan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran.  

 Model PBL memiliki beberapa langkah pada implementasinya dalam proses 
pembelajaran. Menurut Kemendikbud, (2014: 28) mengemukakan bahwa langkah-langkah 

PBL adalah sebagai berikut.  

1 Orientasi siswa pada masalah  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan 

memotivasi siswa terlibat aktif dalam pemecahan masalah.  
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2 Mengorganisasi siswa untuk belajar.  

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut.  

3 Membimbing pengalaman individual/kelompok.  

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.  

4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.  

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya  

5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa 
untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap materi yang telah dipelajari, meminta 

kelompok presentasi hasil kerja.  

Permainan Bola voli  

Bola voli merupakan jenis permainan olahraga beregu yang masing-masing regu 

dimainkan oleh dua tim dimana tiap tim beranggotakan enam orang dalam suatu lapangan 
berukuran 30 kaki persegi (9 meter persegi) bagi setiap tim dipisahkan oleh net atau jaring 
(Barbara L. Viera, 2004:2). Tujuan dari permainan ini adalah setiap regu yang bermain 

berusaha melewatkan bola secara baik melalui net di antara dua antena (rod) sampai bola 
tersebut menyentuh lantai atau tanah di daerah lawan, dan mencegah agar bola yang 
dilewatkan tidak menyentuh lantai atau tanah dalam lapangan sendiri. Hal ini biasanya dapat 

dicapai lewat kombinasi tiga pukulan yang terdiri dari operan 15 lengan depan kepada 
pengumpan, yang selanjutnya diumpankan kepada penyerang, dan sebuah spike yang 

diarahkan ke bidang lapangan lawan (Barbara L. Viera, 2000:2) Tiap kelompok harus 
berusaha memukul bola sampai melewati net dan akan mendapat poin 1 jika bola berhasil 
jatuh ke petak lawan (rally point), permainan selesai apabila salah satu tim mencapai angka 

25. Dalam kedudukan 24-24, permainan dilanjutkan sampai tercapai selisih 2 (dua) angka.  

PP PBVSI (1995: 1) permainan bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua 
tim dalam setiap lapangan dengan dipisahkan oleh sebuah net. Terdapat versi yang berbeda 

untuk digunakan pada keadaan khusus dan pada akhirnya adalah untuk menyebarluaskan 
kemahiran bermain kepada setiap orang. Tujuan dari permainan bola voli adalah 
melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai lapangan untuk mencegah 

usaha yang sama dari lawan. Setiap tim dapat memainkan tiga kali pantulan untuk 
mengembalikan bola (di luar perkenaan blok).  

Teknik dasar dapat diartikan sebagai proses gerak sebagai pondasi dengan tuntutan 

kondisi gerak sederhana dan mudah. Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan 
jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas 
yang pasti dalam cabang permainan bola voli. Dalam mempertinggi prestasi bola voli, teknik 

ini erat sekali hubungannya dengan kemampuan gerak, kondisi fisik, taktik dan mental. 
Teknik dasar bola voli harus betul-betul dikuasai terlebih dahulu guna dapat 
mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan teknik dasar permainan 

bola voli merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan menang atau kalahnya suatu 
regu di dalam suatu pertandingan di samping unsur-unsur kondisi fisik, taktik, dan mental.  

Nuril Ahmadi (2007: 22) mengatakan bahwa “passing” adalah upaya seorang 
pemain dengan menggunakan suatu teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang 
dimainkannya kepada teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri”. Suharno HP. 

(1979: 15) berpendapat bahwa passing adalah usaha atau upaya seorang pemain bola voli 
dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk mengoperkan 
bola yang dimainkannya itu kepada teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. 

Operan ini digunakan untuk menerima servis, menerima spike memukul bola setinggi 
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pinggang ke bawah dan memukul bola terpantul di net”. Menurut Nuril Ahmadi (2007: 23) 
memainkan bola dengan sisi dalam lengan bawah (passing bawah) merupakan teknik 
bermain yang cukup penting. Kegunaan teknik lengan bawah antara lain:  

1 Untuk penerimaan bola servis  

2 Untuk penerimaan bola dari lawan yang berupa serangan atau smash  

3 Untuk pengambilan bola setelah terjadi blok atau bola dari pantulan net  

4 Untuk menyelamatkan bola yang kadang-kadang terpental jauh di luar lapangan 
permainan  

5 Untuk pengambilan bola yang rendah dan mendadak datangnya.  

Kerangka Berpikir  

Pembelajaran permainan bola voli termasuk salah satu pembelajaran yang digemari 

oleh siswa pada umumnya, dibandingkan materi pembelajaran yang lain seperti: senam 
lantai dan atletik. Akan tetapi, pada kenyataannya pembelajaran permainan bola voli di SDN 
3 Dermolo Jepara khususnya kelas V dirasa kurang mendapat respon yang aktif dari siswa. 

Metode pembelajaran dengan pendekatan drill yang digunakan oleh guru penjas tidak dapat 
menarik antusias dari siswa.. Salah satu upaya untuk meningkatkan penguasaan passing 
atas khususnya perlu diterapkan metode pembelajaran yang tepat dalam hal ini peeneliti 

menggunakan metode pembelajaran Ploblem Based Learning. Dengan menggunakan model 
pembelajrn Problem Based Learning diharakan dapat meningkatkan hasil belajar passing 
bawah siswa kelas V SDN 3 Dermolo Tahun Pelajaran 2019/2020.  

METODE PENELITIAN  

Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk mengetahui 
peningkatan pembelajaran passing bawah dalam permainan bola voli dengan metode 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) siswa kelas V SDN 3 Dermolo Kembang Jepara 

Tahun Pelajaran 2019/2020. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(classroom action research).  

Suharsimi Arikunto (2006: 98-99) berpendapat bahwa, penelitian tindakan kelas 

dapat dilaksanakan melalui empat langkah utama, yaitu: (1) Perencanaan atau planning, 
yang dijelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan 
tersebut dilakukan, (2) Tindakan atau acting, yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas, (3) Pengamatan atau 
observasing, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat, (4) Refleksi atau reflecting, 
yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi.  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bola voli dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning pada 
siswa kelas V SDN 3 Dermolo Kembang Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020. Sesuai dengan 

tujuan, rancangan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah rancangan penelitian 
tindakan kelas (Classroom Action Research). Menurut Issac (1971) dalam Masnur Muslich 
(2010: 144), penelitian tindakan kelas ini didesain untuk memecahkan masalah-masalah 

yang diaplikasikan secara langsung di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
secara kolaboratif oleh peneliti dan kolaborator dengan mengambil tempat di SDN 3 

Dermolo Kembang Jepara.  

Setting dan Subjek Penelitian  

Setting penelitian ini adalah di SDN 3 Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten 

Jepara. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 3 Dermolo, sejumlah 17 siswa. Subyek 
penelitian ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda yakni ada sebagaian siswa yang 
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mempunyai kemampuan sedang, rendah, serta sangat rendah sehingga jika siswa kelas V 
dirata-rata berkemampuan rendah.  

Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik 
tes dan observasi. Secara operasional pengertian tes menurut Masnur Muslich (2010: 146), 

adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh yang di tes. Teknik tes untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar. Observasi digunakan untuk mengetahui kekurangan atau kesulitan 
siswa dengan media yang digunakan pada proses pembelajaran. Observasi juga digunakan 

untuk mengetahui peningkatan dan keberhasilan dalam proses pembelajaran.  

Penelitian tentang upaya peningkatan pembelajaran passing bawah dalam 
permainan bola voli siswa kelas V SDN 3 Dermolo Kembang Jepara menggunakan metode 

tindakan. Data diperoleh melalui proses pengamatan, dan untuk memperoleh data dengan 
menggunakan:  

1. Lembar penilaian keberhasilan passing bawah bola voli siswa.  

2. Lembar observasi untuk siswa.  

3. Lembar observasi untuk guru.  

Teknis Analisis Data  

Data berupa angka akan dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif, yakni 
membandingkan antara kondisi awal dengan perubahan yang terjadi pada setiap tindakan. 
Peningkatan yang terjadi akan ditampilkan dalam bentuk tabel sederhana untuk mendukung 

deskripsi verbal. Data kualitatif hasil pengamatan akan dianalisis dengan analisis deskripsi 
kritis dengan cara menampilkan data, menghubungkan dan menganalisis secara sebab 
akibat (Suwandi, 2008: 70).  

Indikator Keberhasilan Tindakan  

Keberhasilan suatu tindakan ditandai dengan terjadinya perubahan dan peningkatan 

hasil belajar. Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian ini meliputi: a) Perubahan 
dalam proses pembelajaran yaitu terjadinya peningkatan sikap siswa terhadap pembelajaran 
passing bawah bola voli. b) Peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan 

peningkatan keterampilan passing bawah siswa kelas V SDN 3 Dermolo dari sebelum 
dilakukan tindakan dan mencapai KKM 75 yang ditetapkan sekolah. Dengan kata lain kriteria 
keberhasilan pembelajaran passing bawah bola voli diajukan dari proses pembelajaran dan 

hasil yang dicapaii dari proses pembelajaran tersebut. Dengan kriteria tersebut 
pembelajaran ini tidak hanya mengejar hasil yang setinggi-tingginya tetapi juga proses 
pembelajarannya harus berjalan dengan baik dan benar. Jika masih ditemukan kekurangan- 

kekurangan dalam proses pembelajaran, maka siklus dapat dilanjutkan dengan siklus 
berikutnya.  

HASIL PENELITIAN  

Proses penelitian diawali dengan peneliti melakukan observasi terhadap proses 
pembelajaran passing bawah bola voli pada siswa kelas V SDN 3 Dermolo Dalam observasi 
tersebut ditemukan bahwa hasil belajar keterampilan passing bawah bola voli masih rendah 

dibawah KKM. Selanjutnya peneliti melakukan peningkatan dalam pembelajaran passing 
bawah bola voli dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning.  

Deskripsi Kondisi Awal  

Berkaitan dengan proses pembelajaran pada kondisi awal berdampak pula pada 
hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada kondisi awal menunjukkan bahwa dari 17 siswa 

baru 4 siswa (24%) yang mencapai kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan 13 siswa 
(76%) belum mencapai kriteria yang diharapkan, dengan jumlah skor akhir kelas yaitu 1152 
dan nilai rata-rata kelas 67,79. Adapun data selengkapnya tersaji sebagai berikut:  
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Tabel Kondisi Awal Keterampilan Passing Bawah Bola voli Siswa Kelas V SD Dermolo 

No Nilai 
Hasil Belajar 

Ket 
Frekuensi % 

1. 0 – 74 13 76% Belum Tuntas 

2. 75 -100 4 24% Tuntas 

Jumlah Skor Akhir (kelas) 1152  

Rata – Rata (kelas) 67,79  

 

Siklus I  

Setalah dilakukan kegiatan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Adapun hasil belajar siklus 1 tersaji seperti 
apada tabel di bawah ini:  

Tabel Keterampilan Passing Bawah Bola Voli Siswa Kelas V SDN 3 Dermolo Siklus I 

No Nilai 
Hasil Belajar 

Ket 
Frekuensi % 

1. 0 – 74 9 53% Belum Tuntas 

2. 75 -100 8 47% Tuntas 

Jumlah Skor Akhir (kelas) 1233  

Rata – Rata (kelas) 72,55  

 

Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus I, kemampuan siswa dalam melakukan 
passing bawah mengalami peningkatan. Dari 17 siswa 8 siswa (47%) yang mencapai kriteria 

yang telah ditetapkan, sedangkan 9 siswa (53%) belum mencapai kriteria yang diharapkan, 
dengan jumlah skor akhir kelas yaitu 1233 dan nilai rata-rata kelas 72,55. 

Setelah selesai tindakan sampai akhir siklus, peneliti dan kolaborator mendiskusikan 

hasil pengamatan. Dengan adanya tindakan penelitian ini siswa mulai semangat untuk 
meningkatan penguasaan passing bawah walaupun terkadang masih ada yang bingung. 
Demikian juga hasil pengamatan dari tindakan pertama sampai akhir siklus pertama sudah 

ada peningkatan. Walaupun pembelajaran passing bawah yang dicapai siswa meningkat 
tetapi masih ada siswa yang malas bergerak dan kurang memperhatikan guru, serta baru 8 
siswa yang mencapai kriteria tuntas belajar. Dengan pertimbangan dan masukan dari teman 

sejawat, maka perlu dilaksanakan tindakan pada siklus kedua dengan menambah beberapa 
variasi latihan.  

Siklus II  

Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat telah 
ditemukan kakurangan-kekurangan proses pembelajaran pada siklus 1 yaitu: perhatian atau 

fokus belum maksimal, motivasi atau keinginan belum maksimal, dan keaktifan (banyak 
bergerak) juga belum maksimal sehingga secara keseluruhan proses pembelajaran belum 
bisa mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan dari permasalahan yang ditemukan, 

kemudian penulis bersama kolaborator, merencanakan tindakan, yang bertujuan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, serta hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran. Melalui diskusi antara peneliti dengan kolaborator dicapai kesepakatan untuk 

mencapai target perlu melakukan pembelajaran dilanjutkan pada siklus 2 dengan materi 
passing bawah bola voli dengan menggunakan bmetode pembelajaran Ploblem Based 
Learning. Hal itu dilakukan agar anak lebih termotivasi untuk melakukan gerakan bola voli 

terutama gerakan passing bawah yang menjadi fokus dari penelitian. Hasil evaluasi pada 
siklus 2 disajikan sebagai berikut:  
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Tabel Keterampilan Passing Bawah Siswa Kelas V SD Dermolo Siklus II 

No Nilai 
Hasil Belajar 

Ket 
Frekuensi % 

1. 0 – 74 3 18% Belum Tuntas 

2. 75 -100 14 82% Tuntas 

Jumlah Skor Akhir (kelas) 1371  

Rata – Rata (kelas) 80,67  

 

Hasil tes unjuk kerja siswa pada Siklus II mengalami peningkatan. Skor dari ketiga 
kolaborator dapat dijabarkan sebagai berikut, Sedangkan hasil belajar siswa dari 17 siswa 

ada 14 siswa (82%) yang mencapai kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan 2 siswa 
(18%) belum mencapai kriteria yang diharapkan, dengan jumlah skor akhir kelas yaitu 1.371 

dan nilai rata-rata kelas 80,67.  

Setelah selesai tindakan sampai akhir siklus, peneliti dan kolaborator mendiskusikan 
hasil pengamatan. Dengan adanya tindakan penelitian ini meningkatkan motivasi dan 

semangat siswa untuk belajar passing bawah. Demikian juga hasil belajar dari tindakan 
pertama sampai akhir siklus ada peningkatan kemampuan passing bawah. Bahkan hasil 
penilaian passing bawah rata-rata siswa sudah melampaui kriteria ketuntasan. Dengan 

pertimbangan dan masukan dari teman sejawat, maka penelitian tindakan kelas sudah dapat 
dicukupkan. 

Pembahasan 

Berdasarkan data pelaksanaan perbaikan pembelajaran penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan selama dua siklus, setelah di analisis mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel Rekapitulasi Keterampilan Passing Bawah  Siswa Kelas V SD Dermolo 

No Nilai 
Hasil Belajar 

Peningkatan 
F % F % F % 

1. 0 – 74 13 76% 9 53% 3 18%  

2. 75 -100 4 24% 8 47% 14 82% 58% 

Jumlah Skor 
Akhir (kelas) 

1152 1233 1371 
 

219 

Rata – Rata 
(kelas) 

67,79 72,55 80,67 
12,88 

 

 

Hasil belajar siswa pada kondisi awal menunjukkan bahwa dari 17 siswa hanya 4 

siswa (24%) yang mencapai kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan 13 siswa (76%) 
belum mencapai kriteria yang diharapkan, dengan jumlah skor akhir kelas yaitu 1152 dan 
nilai rata-rata kelas 67,79. Adapun hasil belajar siswa siklus I sebesar 8 siswa (47%) yang 

mencapai kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan 9 siswa (53%) belum mencapai kriteria 
yang diharapkan, dengan jumlah skor akhir kelas yaitu 1233 dan nilai rata-rata kelas 72,55. 
Sedangkan hasil belajar siswa siklus II sebagai berikut 14 siswa (82%) yang mencapai 

kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan 2 siswa (18%) belum mencapai kriteria yang 
diharapkan, dengan jumlah skor akhir kelas yaitu 1.371 dan nilai rata-rata kelas 80,67. 

Selanjutnya dari data di atas di ketahui bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa setelah 
dilaksanakan penelitian tindakan kelas sebesar 58% siswa yang tuntas belajar, dengan 
peningkatan jumlah skor sebesar 219 dan peningkatan rata-rata nilai mencapai 12, 88.  

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, pembahasan dan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran Ploblem Based Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli pada siswa kelas V SDN 3 Dermolo 
Tahun Pelajaran 2019/2020. Adapun besarnya peningkatan hasil belajar sebesar sebesar 
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58% siswa yang tuntas belajar, dengan peningkatan jumlah skor sebesar 219 dan 
peningkatan rata-rata nilai mencapai 12, 88. 

Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, disampaikan saran sebagai 
berikut.  

1. Bagi siswa agar lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran passing bawah bola voli 
maupun materi lainnya, serta membantu teman yang belum mencapai nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimum.  

2. Bagi sekolah agar menyediakan dan memperbarui sarana prasarana Olahraga, sehingga 
semua siswa dapat terpenuhi dalam melakukan Olahraga dengan senang.  

3. Bagi Guru, agar selalu memberikan motivasi dan membuat Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani yang menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.  
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