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PERBEDAAN HASIL PEI\4BELAJARAN KETERAIVIPILAN DASAR
BOLA VOL: MAHASISWA PJKR C DENGAN MAHASISWA

PGSD PENJAS A  2013 /2014

O leh :
Sudardjyono, tvl.pd.

Fakultas l lmu Keolahragaan Universitas Negeri yogyakarta

Abstrak
Peneltan ini di latarbelakangi adanya pefbedaan ladual mengajar, karena Ketasyang satu ditempatkan di GOR UNy dan yang lain di lapangan terbuka cian kelas yang saru

drampu oleh salu dosen yang lain dLta dolen, sedJngLan GOR luqa serrng digunaKan
masyarakai Lrmum. T{t luan penell t jan ini Lrntuk mengetahul ada t idakiya per6edaan nasttpembelajaran keieramptlan bola Voli  se ama satu semester.

Meiode yang digunakan dalam penelrt ian ini menggunakan m-atode komparasr yartu
hanya n'rencari perbedaan hasil  yang d pefoleh selama pernl je ajaran beriangslrng oatam
waktu satu semester sedang pengLtmp!lan datanya menggLtfakan tes alan pengukuran,
rnstrurnen. yang digunakan untuk pengamb an data menggLinakaf Brady Voliey Ball  Testyang sudah baku dengan tujuan untuk menguku. keter:r fpi laI ir ; frnajn boia Voti
mahasiswa, dengan vaiditas 0,86 darl rel i :rbi l i tas 0.96, populas dali j f i  pe.tel i t ian ini
mahasiswa PJKR C dan mahasswa pGSD penjas A berl!nt lah 100 m.has j! \ / .r s--rr!a
di jad kan subyek

Kes imp l tan  pene l l i an  i n i  ada lah  te rdapa t  pe .bedean  mea | . r t a ra  PJKR C  dengan
PGSD Pen jas  A  sebesa r  (64  >  182 )=  I  5B  , : t an  pe rbedaa f  f ras i  penbe ta ta ran
l: l9Sul"lai uj i  t  aniara pret-.s dan postes mahasiswa pJKR (i n ta I lLi:Nrrg > l  Lrbel (
t j , 338  >  2 ,021 )  pada  p  <  0 ,05  dan  pcSD pen jesA  n ia  t  h i l L r fg  r ,  t  t a i r .  l 5 :A12 ,2 .A21)padap<005
Kata Kuncl I  Perbedaar Hasil  Peribclalara|. [4alrasis!,",a pJKfl C fu1ahas s,,, , , .  pcSD penjas

SEMINAR NASIONAL OLAHRAGA 2014

PENDAHULUAN

Permainan boa Volj  mer!pakan mataklr ah !| /alrb temprrh yanct selama ini
dibebankan pada mahasiswa FIK t lNy semesler l l  bobot j  SKS denga| tulLran membeka|
keierampiJan dasar. N4ahasiswa FIK UNy hafus menempuh matakuliah ni dengan
ketentuan waktu 2X 50 rnenlt minimal 12 Xtatap muka dan maximal 16 X tatap,nuka suoarl
terhitung eval!raslnya. Ketent!af inj sudah lertLtang dalam kurikLtlum 2009 FIK UNy.

Matakullah boia Voli  yang d akukaf dl FtK UNy di amplr o _.h banyak dosef yang
sern!a belum tentu mengampu dalam bidafgnya Dosen yang selama tar mengarnpu oota
Voli ada yang t idak mendapatkan jadLtal sedangkan dosen yang ttdak pefnalt nengarnpu
ternyata mendapal jaduai mengajar bola Vot padahal pengajar keter:rmp lan akan lebih
tepat bj ia pengarnpu matakuliah sesuai dengan keahlianfya Dosen yanq rne garnpu

Progrdm Studi l lmu Keorahragdan. p,ogram p3scdsarlana UNy
n0"rprex hdralgratc"q yogyr\artd 5528t phor€ Fdr 0274-520326
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bidang keahliannya akan sangat mudah menemL.lkan cara penyelesaian apabila dalam
perjalanan kuliah ditemukan masalah masalah yang muncul.

Sarana dan prasarana yang iersedia dalam perkuliahan di FIK UNY juga mengalami

ketefbatasan. JadLrai kul iah rnahasiswa dalam matakrrlah keterarnpilan dasar bola Voli  FIK

UNY d tentukan hari Rabu r.!  ai jam 7.A0 - 12 30 di cOR UNY, teLapi ketas pararei yang

lain maslh menempeii tempai kul iah yang berbeda karena jurnlah keas yang banyak,

padaha GOR UNY yang dipergunakan untLrk k! iah, t idak hanya d gunakan untuk kuliah

saja tetapi digunakan juga untuk kepentingan rnasyarakat unrum Padahal sewakru-waKru

masyarakat umum drperbolehkan mempergunakannya. Sedangkan tempat kul iah
pendukung yang tersed a berada di tempal yang panas, berdebLi dan b a hujan becek dan

trdak memungkinkan untuk digunakan bi la kondisi sepedi d atas, sehingga selalu

mengalami kesu tan saal GOR dipergunakan oleh masyarakat LtmLtm.

Dosen pengarnpu mataklr l iah bola Vol yang setiap ke a:inya rata rata 50 mahasiswa

drampu oleh satu dosen tetapi ada yang dlamplr oeh dua dosen denqan demrkan bagi
pengampu yang hanya saht dosen banyak nrengalami hantb:r1en !ntuk tLi jLran pernbekalan

keterampilan dasar. Sedanctkan bag kelas yeng dianrpu otrh Cua dosen akan sangat

rnembantu mahasiswa da am mencapa tuluaf pembela]afan vang sldah ditetapkan oleh

kurlkuLm, waaupun secaTa raslo belum mefiten!h kctcntLtrn t-. lapt dcaqaf rata,rala 50

mahasiswa selap kelasnya akan sangat mefitbait!  pcrr:ep::rt: l t  pcncapaian iLrjuan
pernDeralaran.

Aat penunjang pembeajaran sa1lgatlah pentin!t unlLrk nreritbantu tercrpainya

tlr luan, alat yang dig!nakan d srni dari rata fata 50 mahas swa Cisediakan T 0 bola Voli  yang

dapai digunakan untuk menunjang pembelajafan matakuliah keterar]rpi]an dasar bola Voli

yang di jadl lalkan di GOR UNY. Agak berbeda dengan kondisi ke as yang jaduatnya ada di

lapangan ol l  door, kondis lapangan yang tersedla b a hujan t idak dapat dtgunakan karena

tergenang air dan l icrn. Tetap bi la kondisi panas agak lama maka debu b-.rhamburan dan

menjadikan kondjsit idak nyaman Dengan adanya fakta seperl dalam laiar belakang maka

penellt i  tertarik untuk melakukan peneli t ian dengan ludul Perbedaan HasI PeJnbelajaran

Keteramp lan Dasar Bola Voli  I \ lahas:swa P.IKR Kelas C dengan f\4ahasiswa PGSD PenJas

Ke las  A  F IK  UNY 2013  /  2014

Lataa belakang diatas merupakan fakta lapangan yang diakLrkan oleh peneli t i  saat

itu, yang mernunculkan ide yang akhirnya peneli l i  ingin mengeiahLri dampak yang

disebabkan oleh pengaturan jadual yang sediki l  berbeda, karena satu kelas ada yang

Program Studi l lmu Keolahragaan, Program Pascasarjana UNY
Komplek Karangmalang Yogyakarla 55281 Phone/Fax. 0274-520325
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diampu dua dosen, tetapi ada yang hanya hanya satu r josen, acla yang di GOR FIK UNy
tetapi ada yang di lapangan out door. Dan latar belakang masalah diatas maka oatam
penelj i ian lni rnasalahnya antara laln: Apakah Ada perbeciaan Hasjl  penrrJeraJaran

Keierampilan Dasar Bola Voli  lvlahasiswa pJKR Kelas C dengan [,]ahasiswa pGSD penjas

Ke las  A  F IK  UNY 2013 /  20 '14 '

KAJIAN PUSTAKA

1. Hakekat Keterampilan

Keterampilan adalah derajat keberhasilan yafg konsist-an dalam mencapa suatu
tujuan dengan efisien dan efekti f  menLr!t Amung [,4akrnum (T999/2000] 57). Lebih jauh
Amlng Makmum nengatakan keteramptlan dibagi ntenladi d!a, (1) Keterampilan Kearah
gerak dan (2) Keterampilan yang cenderLtng nrengarah pada ke kogn t j f .  Dalam
keterampian gerak penentu utama dar keberhasilannya adalah k!al i ias dari geraknya itu
sendir i  tanpa memperhatikan persepsl sert. pengamblan kep(ltusan berkartan dengan
keterampilan yang dipl l ih. Dari pengedian ini ketcramprlan merLtfrakan be|!uk keberhasilan
dari usaha seseorang seca.a konsrstcn yang d|ekukafr C.f. l :r |  Lrsaha yeng lebih tanpa
mengena \, ' /akt! maupun tenaga Untuk me|.aplr i  tL, jLtan yarq f!JtN dicapai b;r.tr mahasislva
FIK UNY tuluan Lrtamanya adalah frencapa k€rtera:rpran dasaf b:r lra I bola Voli  yang
dilakukan selama satu semcster baik saat i . t tap ! iuka n a!pu. y:rIg. l  aklrkaf di lLrdr latap
muka agar kelerampila| l  dapat dip,.foleh

2. Hekekat Kurikulum

Kurikulum Pend dikan T rggi ada ah scpi]faIgkat .encafa cJan pe garurcn
mengenaj isi atapLln bahan kalian dan pe alaral l  scrt ir cara peryanrpaian clan penilaiannya
yafg digunakan sebagai pedoman penyelergqar.r i :  r kcgiaian bclajar merrgal.rr ur
pergurLtan t inggi. (Keputusan menier Pendjdkan Nasona No 232/U/2000 dalam
KurikLJlum 2009 FIK UNY).

Kurikulurn yang disedlakan untuk kegiatan mahaslswa FIK UNy Sll  l l  salah satunya
memual matakuliah: Dasar Gerak Bola Vo . Dengan Kode maiaklt l iah: IOF 105, SKS 1
dengan waktu yang disediakan dua kali  50 mentt. sedafgkan deskripsi matakuliahnya
berbunyi: Matakuliah Dasar Gerak Bola Vo meftrpakan rnatakl l iah wal b berbobot 1 SKS
prakiek. Nlatak! iah ini mempelajari keteramp an . lasar perrna nan boa Vor, rnelipr.t t i
bermain bola Voli ,  tehniktehnik dasar bermain bola Vo|. peratLrran perfaainan bola Volt clan
pengenalan perwasitan bola Voli .  Kegiatan rnatakuiiah me|puti pengantar kul iah ieori2 kal i
pertemuan, dan praktek. l \ lahasiswa dalam melakukan praktekluga diharuskan metaKuKan
pengayaan gerak d luar perkLtl iahan dengan cara atrhan sendir i .

Program Studj l lmu Keolahragaan. program pascasarjana UNy
KomplekKarangnaiang yogyakarta 55281 phone/Far. 0274_520326
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pembelajaran masing masing kelornpok ( PJKR Kelas C dan PGSD Penjas Kelas A ) ada

peningkatan dan dari antar kelompok terdapat perbedaan-

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil  uj i  statist ik data yang dlperoleh dalam penelit lan ini dapat

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mean antara PJKR kelas C dengan PGSD Penjas

kelas A sebesar (6 4 > 4.82)='1 58 dan perbedaan antara mahasiswa PJKR kelas c sebesar

>  t t abe l  ( -6 ,338  >  2 ,021 )pada  p  <  0 ,05  dan  PGSD Pen las  ke lasA  n  a i t  h tung  >  i l abe l  ( -

5.O42 > 2.A21) pada p < 0.05. Dengan demikian dapat d;simpulkan bahwa Ha di lerirna dan

Ho ditolak karena terdapat perbedaan antara hasil  pretes dan postes keteramp lan dasar

bola Voli  mahasiswa PJKR Kelas C dengan mahasiswa PGSD Penjas kelas A
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