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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya 

dalam pembelajaran permainan bola voli membutuhkan proses yang sangat 

panjang. 

Kegiatan ini diberikan untuk mengembangkan bakat dan minat serta 

keterampilan siswa sehingga akan timbul kemandirian, percaya diri dan 

kreatifitas siswa terutama siswa SD yang merupakan potensi sumber daya 

manusia yang perlu dibina dan dikembangkan. Di sekolah terdapat bibit 

olahragawan nasional yang tidak akan habis apabila program olahraga di 

sekolah secara keseluruhan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karena 

itu SD merupakan salah satu wahana dan wadah yang tepat untuk 

pengembangan olahraga. Selain membantu meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan remaja, melalui kegiatan ini siswa dapat memperdalam dan 

memperluas pengetahuan yang berkaiatan dengan mata pelajaran, dan dapat 

juga membantu pembinaan, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai 

kepribadian siswa disamping dapat membina serta meninhgkatkan bakat dan 

minat serta keterampilan melalui pembelajaran lewat sekolah diharapkan 

dapat memunculkan dapat atlet, oleh karena itu siswa sebagai sumber bibit 

olahragawan yang potensial harus dibina secara professional. Pembinaan bola 

voli secara professional memerlukan tenaga Pembina yang professional juga 
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memerlukan fasilitas yang memadai serta harus melihat besar kecilnya 

kemauan dari siswa yang akan dibian tersebut. 

Dari kenyataan yang bahwa SD Negeri Sugihmas 2 masih kurang 

fasilitas olahraga pada cabang bola voli, kurangnya prestasi, kurangnya 

perhatian dari pihak sekolah dan belum diketahui minat anak terhadap 

pembelajaran bola voli. Dengan demikian dapat dikenalkan cabang olahraga 

bola voli dengan metode-metode yang sangat sederhana sehingga 

menimbulkan minat bagi orang yang melaksanakannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ahmad Badawi dan kawan-kawan, minat adalah penilaian 

sehingga menimbulkan kecenderungan atau rasa senang terhadap obyeknya itu 

(Ahmad Badawi, 1982:4). 

Mengacu uraian diatas perlu dilakukan pembelajaran permainan bola 

voli pada siswa. Pembelajaran ini biasa dilakukan dalam di sekolah atau 

melalui klub-klub olahraga di sekolah, kemudian agar pembinaan prestasi 

olahraga bola voli dapat direncanakan dengan baik maka perlu diketahui lebih 

dahulu minat siswa terhadap pembelajaran bola voli. Dengan bertolak pada 

permasalahan itu judul penelitian yang dipilih adalah “Minat Siswa SD Kelas 

V Sekolah Dasar Negeri Sugihmas 2 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang 

Terhadap Pembelajaran Permainan Bola Voli”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Kurangnya fasilitas olahraga pada cabang bola voli di Sekolah Dasar 

Negeri Sugihmas 2 Grabag Magelang. 

2. Kurangnya prestasi siswa Sekolah Dasar Negeri Sugihmas 2 pada cabang 

bola voli. 

3. Kurangnya perhatian dari pihak sekolah terhadap bola voli. 

4. Belum diketahui minat siswa Sekolah Dasar Negeri Sugihmas 2 terhadap 

permainan bola voli 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, dilihat begitu 

banyak dan luas permasalahan yang ada, dikarenakan keterbatasan 

kemampuan, biaya dan waktu dalam penelitian ini, maka masalah dibatasi 

pada “Minat Siswa SD Kelas V Sekolah Dasar Negeri Sugihmas 2 Kecamatan 

Grabag Kabupaten Magelang Terhadap Pembelajaran Permainan Bola Voli “. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah tersebut maka masalah yang hendak dicari pemecahannya adalah 

sebagai berikut:”Seberapa besar minat siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Sugihmas 2 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang terhadap permainan 

bola voli‟‟. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui minat siswa kelas v Sekolah Dasar 
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Negeri Sugihmas 2 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang terhadap 

permainan bola voli. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dari permasalahan yang diteliti, penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi sekolah dalam pembelajaran bola voli. 

b. Sebagai masukan untuk dapat meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran permainan bola voli. 

c. Guru pendidikan jasmani harus mampu mengadakan dan 

melaksanakan pembelajaran permainan bola voli. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi 

1. Sebagai bahan acuan atau referensi untuk mengembangan 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi penulis penelitian ini akan menambah wawasan dan dapat 

mengkaji secara teoritis dan empiris khususnya minat siswa 

terhadap olahraga bola voli. 

b. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat umumnya sebagai bahan masukan tentang gambaran 

minat siswa terhadap olahraga bola voli sehingga dapat menerapkan 

cara yang mendukung minat tersebut. 

 


