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ABSTRAK 

Arif Rakhman.2011. Modifikasi Permainan Bola Voli Dalam Pembelajaran 

Penjasorkes Untuk Menigkatkan Minat Siswa Putri SMA N 1 Kramat Tegal 

Tahun 2010. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Prof. 

Tandiyo Rahayu, M. Pd,. II. Drs. Hermawan Pamot Raharjo, M. Pd 

Kata kunci : Modifikasi Permainan Bola Voli, Minat Siswa 

 Bola Voli menjadi salah satu olahraga yang digemari karena teknik 

permainannya relatif mudah, peraturannya tidak terlalu rumit,dan tentu saja 

karena permainannya menarik untuk ditonton. Tetapi tidak demikian pada siswa 

putri SMA N 1 Kramat Tegal yang tidak berminat terhadap permainan bola voli 

dikarenakan mereka berpendapat bola yang digunakan terlalu berat, lapangan 

terlalu luas, dan poinnya terlalu banyak. Sehingga minat untuk bermain bol voli 

sangat rendah. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah modifikasi 

permainan bola voli dapat meningkatkan minat siswa putri SMA N 1 Kramat 

Tegal tahun 2010 dalam pelajaran penjasorkes. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui modifikasi pemainan bola voli dalam pembelajaran penjasorkes 

dapat meningkatkan minat siswa putri SMA Negeri 1 Kramat Tegal tahun 2010 

Penelitian ini dilakuakan pada siswa putri SMA N 1 Kramat Tegal kelas 

X, XI, dan XII yang masing-masing diambil sampel satu kelas. Yaitu kelas X 26 

siswa, kelas XI 26 siswa, dan kelas XII 26 siswa. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan 2 siklus yang meliputi : 

Tahapan Perencanaan, Tahap Pengamatan, Tahap Refleksi. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan metode dokumentasi, metode observasi, dan metode 

angket.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modifikasi Pemainan Bola Voli 

Dalam Pembelajaran Penjasorkes Untuk Meningkatkan Minat Siswa Putri tahun 

pelajaran 2010/2011. Minat belajar siswa meningkat dari 51,26 pada kondisi awal 

menjadi 74,31 pada siklus I dan meningkat menjadi 84,45 pada akhir siklus II. 

Hasil belajar siswa meningkat dari 23,05 pada kondisi awal menjadi 10,14 pada 

siklus I dan meningkat menjadi 33,19 pada akhir siklus II. 

Kesimpulan bahwa dalam modifikasi permainan bola voli dapat 

meningkatkan minat siswa putri SMA N 1 Kramat Tegal tahun ajaran 2010. 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan yaitu modifikasi permainan bola 

voli dapat diterapkan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran penjasorkes 

di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan proses 

pembelajaran secara menyeluruh dan berkembang, dimana penjasorkes sebagai 

media untuk mendorong keterampilan motorik, kemampuan fisik,pengetahuan, 

penalaran,penghayatan nilai. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yaitu 

salah satunya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

RI Nomor 20 Tahun 2003). Penjasorkes  adalah salah satu aktivitas yang 

menyenangkan bagi siswa. Dimana kegiatan belajar mengajar penjasorkes 

mengandung beberapa unsur diantaranya keterampilan gerak, teknik strategi 

permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, 

senang, dan lain-lain) serta membiasakan pola hidup sehat. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, 

cakupan pendidikan jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, emosional, sosial 

dan spiritual (adang suherman, 2000:22). Namun pada dasarnya pendidikan 

jasmani itu sendiri merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani, dimana 
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mencakup keterampilan dan perkembangan gerak dari berbagai cabang olahraga 

salah satunya permainan bola voli. 

Bola voli dikategorikan ke dalam olahraga ringan dan menyenangkan. 

Tapi beda halnya dengan siswa putri SMA N 1 Kramat Tegal, para siswanya tidak 

merasakan keringanan dan kesenangan pada waktu bermain bola voli disekolah 

ini. Berdasarkan  survey yang saya lakukan pada hari sabtu, 1 Mei 2010 di SMA 

N 1 Kramat. Dari dua kelas yang saya amati diperoleh hasil prosentase masing-

masing kelas. Untuk lebih jelasnya ditunjukan melalui tabel  di bawah ini : 

Tabel 1.1 

 Hasil Angket Observasi Survey Minat Terhadap Permainan Bola Voli 

Kelas Minat Jumlah Keseluruhan Persentase 

Kelas X 7 12 30 40 % 

Kelas IX S 1 12 28 42,8% 

Jumlah Total 24 58 41,4% 

 

Prosentase diatas menunjukan bahwa minat siswa terhadap permainan 

bola voli itu rendah. Hal ini ditunjukan pada kelas X 7 dari 30 siswa hanya 12 

siswa yang mau ikut bermain bola voli dengan persentase 40%. Begitu juga 

dengan kelas IX S 1 yang mempunyai persentase 42,8% dari 28 siswa putri hanya 

12 siswa yang ikut bermain bola voli. Dari jumlah total 58 siswa putri hanya 24 

siswa yang mau ikut bermain bola voli dengan jumlah persentase hanya 41,4%. 

Adapun faktor lain yang membuat siswa kurang berminat pada 

permainan bola voli dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru penjas 

adalah media yang guru gunakan, dan tidak adanya variasi dalam pemberian 
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praktek permainan bola voli, sehingga siswa merasa bosan, jenuh, dan tidak 

bersemangat, pada akhirnya siswa kurang berminat untuk bermain bola voli. 

Media adalah kata jamak dari medium, berasal dari bahasa latin yang 

berarti perantara atau pengantar (Soepartono 2000 : 3 ). Pengertian secara harafiah 

ini selanjutnya menurunkan berbagai definisi media seirama dengan 

perkembangan teknologi dalam pendidikan seperti yang dikatakan dosen program 

D2 PGSD Penjas (1991), AET (Association for Education and Communication 

Technology) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan 

untuk memproses penyaluran informasi. Sedang NEA (National Education 

Association) mendefinisikan media adalah segala hal yang dapat dimanipulasi, 

dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta perantinya untuk kegiatan 

tersebut.  

Dari penjelasan di atas jelas bahwa yang membedakan media dengan alat 

peraga bukan subtansinya melainkan hanya fungsi dari alat yang digunakan.   

Proses pembelajaran sangat penting untuk menuju kesuksesan dalam 

sebuah pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses 

interaksi antara guru dan siswa baik interaksi langsung maupun tidak langsung, 

yaitu dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Karena itu 

sudah sepatutnya seorang guru harus pandai dalam merancang sebuah rencana 

proses pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan 

untuk merancang pengajaran. Dalam model pembelajaran terdapat sebuah strategi 

pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional, contohnya 
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manajemen kelas, pengelompokan siswa, dan penggunaan alat bantu pengajaran. 

(Husdarta dkk 2000:35). 

Melihat permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan modifikasi 

permainan bola voli untuk meningkatkan minat siswa dalam bermain bola voli 

kemudian modifikasi tersebut diterapkan pada siswa SMA N 1 Kramat Tegal. 

1.2  PERUMUSAN  MASALAH 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

suatu permasalahan yaitu Bagaimanakah Modifikasi Permainan Bola Voli Dalam 

Penjasorkes Dapat Meningkatkan Minat Bermain Bola Voli Siswa Puteri SMA N 

1 Kramat Tegal Tahun 2010. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Modifikasi Permainan Bola Voli Dalam Penjasorkes Dapat Meningkatkan Minat 

Siswa Puteri SMA N 1 Kramat Tegal Tahun 2010. 

1.4  MANFAAT PENELITIA 

 Dari tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk : 

1.4.1  Bagi Peneliti 

a) Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana (S1) di 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

b) Dapat mengetahui dari hasil ini yaitu menerapkan model modifikasi 

permainan bola voli. 
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c) Mengetahui tentang penulisan karya ilmiah. 

1.4.2 Bagi Guru Penjasorkes 

a) Dari penelitian ini dapat disajikan suatu model pembelajaran agar 

siswa lebih semangat untuk bermain bola voli. 

d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan guru 

penjasorkes  dalam rangka meningkatkan mutu pengajaran penjasorkes 

di SMA N 1 Kramat Tegal. 

1.5 PENEGASAN ISTILAH 

 Supaya tidak terjadi salah pengertian dan salah paham penafsiran maksud 

dari judul penelitian ini, maka perlu memperjelas dengan memberikan penegasan-

penegasan istilah dalam judul : 

1.5.1  Modifikasi 

 Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para guru 

agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP (Developentally Appropriate 

Practice). Inti dari modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan 

materi mata pelajaran dengan meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajar 

potensial yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya (Suherman, 2000 : 1) 

 Pengertian modifikasi adalah suatu usaha yang dilakukan guru berupa 

rancangan model pembelajaran yang variatif dan menarik untuk menciptakan 

perubahan dan meningkatkan mutu pendidikan. 
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1.5.2  Minat 

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran-

campuran perasaan harapan, pendidikan, rasa takut atau kecenderungan-

kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu 

(Andi Mappier,1982 : 62) 

 Adapun seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu 

memiliki beberapa unsur antara lain : 

a) Perhatian 

Seseorang dikatakan berminat apabila individu disertai adanya perhatian, 

yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu 

objek, jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek yang pasti 

perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu objek tersebut. 

b) Kesenangan 

Perasaan senang terhadap sesuatu objek baik orang atau benda akan 

menimbulkan minat pada diri seseorang, orang merasa tertarik kemudian 

pada gilirannya timbul keinginan yang dikehendaki agar objek tersebut 

menjadi miliknya. Dengan demikian maka individu yang bersangkutan 

berusaha untuk mempertahankan objek tersebut. 

c) Kemauan 

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu tujuan 

yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan 
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timbulnya suatu perhatian terhadap suatu objek. Sehingga dengan demikian 

akan muncul minat individu yang bersangkutan.  

 Adapun  macam-macam minat menurut Dewa Ketut Sukardi yang 

mengutip pendapat CarlSafran, mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dapat 

digunakan untuk menentukan minat, yaitu: 

a) Minat yang diwujudkan/ Manifest Interest 

Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata 

melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan 

aktif dalam suatu kegiatan. Misal: kegiatan olahraga, pramuka dan 

sebagainya yang menarik perhatian. 

b) Minat yang diekspresikan/ Expressed Interest 

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata 

tertentu. Misal seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik 

dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain 

c) Minat yang diinventariskan/ Inventoral Interest 

Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap 

sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok 

aktivitas tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat seseorang 

disusun dengan menggunakan angket. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

2.1.1 Pengertian Penjasorkes 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai–nilai (sikap-mental-emosional-

sportivitas -spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang. Pada dasarnya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan merupakan kegiatan pendidikan yang mengutamakan gerak fisik. 

Dengan proses belajar tersebut, diharapkan perkembangan anak akan menyeluruh 

meliputi gerak fisik, gerak motorik, pengembangan pengetahuan dan penalaran, 

serta perkembangan kepribadian yang biasa kita sebut psikomotorik, kognitif, dan 

afektif. 

Berdasarkan Undang-Undang RI No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (SKN) Pasal 1 ayat 11 menyatakan : Bahwa Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan dilaksanakan sebagai bagian dari proses 

pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, 

kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani. Artinya selain aspek 

fisik, masih ada target lain yang harus dicapai, yaitu Pengetahuan, kepribadian, 

keterampilan, dan kesehatan. Para ahli telah membuktikan bahwa hanya guru 

8 
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Penjasorkes berkomponen yang mampu mewujudkan fungsi ideal Penjasorkes di 

sekolah. Untuk pemenuhan kebutuhan guru, sarana dan prasarana, serta kegiatan 

lomba kegiatan Pejasorkes di satuan pendidikan, Pasal 18 UU SKN 

mengamanatkan pada setiap satuan pendidikan untuk menyiapkan guru olahraga 

dan pembantunya, prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan 

tingkat kebutuhan, dan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan 

pendidikan setingkat. 

Pertumbuhan, perkembangan, dan belajar aktifitas jasmani akan 

mempengaruhi: (1) ranah kognitif, yang merupakan kemampuan berfikir 

(bertanya, kreatif, dan menghubungkan), kemampuan memahami, menyadari 

gerak, dan perbuatan akademik, (2) ranah psikomotor, yang merupakan 

pertumbuhan biologik, kesegaran jasmani, kesehatan, keterampilan gerak, dan 

peningkatan keterampilan gerak, dan (3) ranah afektif, yang berupa rasa senang, 

penanggapan yang sehat terhadap aktifitas jasmani, kemampuan menyatakan 

dirinya (aktualisasi diri), menghargai diri sendiri, dan konsep diri (Gabbard, 

Leblanc, dan Lowy  dalam Sukintaka 1992: 10). 

2.1.2  Tujuan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

 Dalam  penyelenggaraan pendidikan jasmani yang sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman, terdapat pula didalam muatan kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah yang wajib memuat salah satunya pendidikan jasmani dan olahraga. 
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 Dengan adanya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sebagai salah 

satu muatan kurikulum sekolah, maka hal ini membuktikan bahwa pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

menyeluruh dan sekaligus merupakan alat dari pendidikan itu sendiri. 

 Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya 

cakupan pendidikan tidak selalu pada aspek jasmaniah saja, akan tetapi juga aspek 

mental, emosional, sosial dan spiritual (Adang Suherman, 2000 : 22). Secara 

umum tujuan pendidikan jasmani diklarifikasikan dalam kategori (Adang 

Suhendra, 2000 : 23), yaitu : 

a) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik 

dari berbagai organ tubuh seseorang. 

b) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna 

(skillfull) 

c) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berfikir dan menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani kedalam lingkungan sehingga memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya pengertian, sikap dan tanggung jawab 

siswa. 
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d) Perkembangan social. Tujuan ini berhubungan dengan kemamuan 

siswa dalam menyelesaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

2.2 Minat 

2.2.1  Pengertian Minat 

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran-

campuran perasaan harapan, pendidikan, rasa takut atau kecenderungan-

kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu 

(Andi Mappier,1982 : 62) 

 Adapun seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu 

memiliki beberapa unsur antara lain : 

a) Perhatian 

Seseorang dikatakan berminat apabila individu disertai adanya perhatian, 

yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu 

objek, jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek yang pasti 

perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu objek tersebut. 

b) Kesenangan 

Perasaan senang terhadap sesuatu objek baik orang atau benda akan 

menimbulkan minat pada diri seseorang, orang merasa tertarik kemudian 

pada gilirannya timbul keinginan yang dikehendaki agar objek tersebut 

menjadi miliknya. Dengan demikian maka individu yang bersangkutan 

berusaha untuk mempertahankan objek tersebut. 
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c) Kemauan 

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu tujuan 

yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan 

timbulnya suatu perhatian terhadap suatu objek. Sehingga dengan demikian 

akan muncul minat individu yang bersangkutan.  

 Adapun  macam-macam minat menurut Dewa Ketut Sukardi (2007 : 17) 

yang mengutip pendapat CarlSafran, mengemukakan bahwa ada tiga cara yang 

dapat digunakan untuk menentukan minat, yaitu: 

a) Minat yang diwujudkan/ Manifest Interest 

Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata 

melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan 

aktif dalam suatu kegiatan. Misal: kegiatan olahraga, pramuka dan 

sebagainya yang menarik perhatian. 

b) Minat yang diekspresikan/ Expressed Interest 

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata 

tertentu. Misal seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik 

dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain 

c) Minat yang diinventariskan/ Inventoral Interest 

 Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab 

terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk 

kelompok aktivitas tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat 

seseorang disusun dengan menggunakan angket. 
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 Menurut Slameto (2007 : 18), minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan suatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya. 

 Dari pengertian minat dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

fungsi kejiwaan untuk merasa tertarik pada obyek baik berupa benda atau 

hal lain, rasa tertarik pada suatu obyek tersebut merupakan suatu 

ketertarikan dari subjek yang disebabkan unsur-unsur tertentu yang 

terdapat pada obyek minat, dengan kata lain minat merupakan sambutan 

yang didasari oleh perasaan positif yang nantinya menimbulkan perasaan 

positif juga. 

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat  

 Pada hakekatnya adalah merupakan sebab akibat dari pengalaman, minat 

berkembang sebagai hasil dari pada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan 

dipakai lagi dalam kegiatan yang sama lester D. Crow (dalam Tri Wahyudi, 2002 

: 10-11) faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

2.2.2.1  The Faktor Inner Urger : Rangsangan yang datang dari lingkungan atau 

ruang lingkupyang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan 

mudah menimbulkan minat, misal cenderung terhadap belajar, dalam hal ini 

seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. 

2.2.2.2  The Faktor Sosial Motive : minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu 

hal, disamping hai dipengaruhi oleh faktor dri dalam diri manusia juga 
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dipengaruhi oleh motif sosial , misal seseorang berminat pada prestasi tinggi agar 

dapat status sosial yang tinggi pula. 

2.2.2.3  Emosional Faktor : Faktor perasaan dan emosi ini mempengaruhi 

pengaruh terhadap obyek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam 

sesuatu kegiatan tertentu dapat membangkitkan perasaan senang dan dapat 

menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. 

2.3 Modifikasi  

2.3.1 Pengertian Modifikasi 

 Modifikasi ialah pengurangan atau penggantian unsur–unsur tertentu 

(Supandi 1992:107). Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan 

“Developentally Appropriate Practice” (DAP). Esensi modifikasi adalah 

menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, 

mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, 

yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara guru 

memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajaran yang 

diberikan guru mulai awal hingga akhir pelajaran. Selanjutnya guru pendidikan 

jasmani juga harus mengetahui apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi serta 

tahu bagaimana cara memodifikasinya. 
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2.3.2  Modifikasi Pembelajaran Penjasorkes 

 Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suhendra (2000 : 1), penyelenggaraan 

program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan karakteristik program 

pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu “ Develomentally ApproriatenPractice” 

(DAP) artinya tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan 

kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan 

demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

didik yang sedang belajar. 

2.3.3 Modifikasi Kondisi Lingkungan Pembelajaran 

 Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2007 : 8), modifikasi 

pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan pembelajaran. 

Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan seperti :  

2.3.3.1 Peralatan  

 Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksifitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk 

melakukan skill itu. Misalnya : berat-ringan, besar-kecil, tinggi-rendah, panjang-

pendeknya peralatan yang digunakan. 

2.3.3.2 Penataan Ruang Gerak Dalam Berlatih 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksifitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat 

dalam melakuakan tugas ajar, misal : belajar passing bawah berpasangaan, 

bertiga, atau berempat. 
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2.3.3.3 Organisasi atau Formasi Belajar 

Formasi belajar juga dapat dimodifikasi agar lebih berorentasi pada curahan 

waktu aktif belajar. Usahakan agar informasi tidak banyak menyita waktu, namun 

masih tetap memperhatikan produktivitas belajar dan tingkat perkembangan 

belajar siswa. Formasi formal, jika belum dikenal siswa biasanya cukup banyak 

menyita waktu sehingga waktu aktif belajar berkurang. Formasi berlatih ini sangat 

banyak ragamnya tergantung kreatifitas guru. 

 2.4  Bola Voli 

Olahraga bola voli adalah suatu cabang olahraga beregu yang dimainkan 

oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 6 orang pemain dan di setiap 

lapangan dipisahkan oleh net, pantulan bola yang dimainkan boleh menggunakan 

seluruh anggot badan (Suharno HP 1986: 1). 

Ide dasar yang terdapat dalam permainan bola voli adalah melewatkan 

bola ke daerah lawan melalui atas net dan berusaha mematikan bola dengan jalan 

menjatuhkan bola di daerah lawan. Permainan dimulai dengan pukulan bola 

servis. Bola harus dipukul dengan satu tangan ke arah lapangan lawan melewati 

net. Masing-masing regu berhak memainkan bola sampai tiga kali sentuhan, 

(kecuali perkenaan bola saat membendung) untuk mengembalikannya ke daerah 

lawan. seorang pemain (kecuali saat membendung) tidak diperkenakan 

memainkan bola dua kali berturut-turut.  
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2.4.1 Teknik Dasar Permainan Bola Voli 

Dalam permainan bola voli ada beberapa bentuk teknik dasar yang harus 

dikuasai. Teknik-teknik dalam permainan bola voli terdiri dari servis, passing 

bawah, passing atas, block, dan smash. 

a) Servis  

  Servis adalah pukulan bola yang dilakukan dari belakang 

garis akhir lapangan permainan melampaui net ke daerah lawan. 

Pukulan servis dilakukan pada permulaan dan setelah terjadinya 

setiap kesalahan.  

  Ada beberapa jenis servis dalam permainan bola voli 

diantaranya servis tangan bawah (underhand servis), servis tangan 

samping (side hand service), servis atas kepala (over head service), 

servis mengambang (floating service), servis topspin, dan servis 

loncat (jump service), 

Gambar 1 Teknik Servis 

  

 

 

 

 

 

b) Passing bawah 
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  Memainkan bola dengan sisi dalam lengan bawah 

merupakan teknik bermain yang cukup penting. Adapun teknik 

passing bawah adalah persiapan, pelaksanaan, gerakan lanjutan. Di 

dalam permainan bola voli, memainkan bola dengan teknik passing 

bawah ada kalanya harus lakukan dengan satu taangan, yang mana 

posisi bola tidak memungkinkan untuk dipassing dengan dua tangan. 

Gambar 2 Passing Bawah 

 

 

 

 

 

 

c) Passing atas 

  Cara melakukan teknik passing atas adalah jari-jari tangan 

terbuka lebar dan kedua tangan membentuk mengkuk hamper saling 

berhadapan. Sebelum menyentuh bola, lutut sedikit ditekuk hingga 

tangan berada di muka setinggi hidung. Sudut antara sikut dan badan 

kurang lebih 45 derajat. Bola disentuh dengan cara meluruskan kedua 

kaki dengan lengan. 
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Gambar 3 Passing Atas 

 

 

 

 

 

 

 

d) Block  

  Block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk 

menangkis serangan lawan. Jika ditinjau dari teknik gerakan, block 

bukanlah merupakan teknik yang sulit. Namun persentase 

keberhasilan suatu block relative kecil karena arah bola smash yang 

akan diblock, dikendalikan oleh lawan. Keberhasilan block 

ditentukan oleh ketinggian loncatan dan jangkauan tangan pada bola 

yang sedang dipukul lawan. Block dapat dilakukan dengan 

pergerakan tangan aktif (saat melakukan block tangan digerakan ke 

kanan maupun ke kiri) atau juga pasif ( tangan pemain hanya 

dijulurkan ke atas tanpa gerakan). Block dapat dilakukan oleh satu, 

dua atau tiga pemain. 
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Gambar 4 block 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Smash 

Pukulan keras atau smash, disebut juga spike, merupakan bentuk 

serangan yang paling banyak dipergunakan dalam upaya memperoleh 

nilai suatu tim. Pukulan smash banyak macam dan variasinya. Smash 

adalah pukulan bola yang keras dari atas ke bawah, jalannya bola 

menukik. 

Gambar 5 Smash 
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2.5  Modifikasi Permainan 

 Modifikasi permainan merupakan salah satu cara alternatif yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki bentuk permainan. Suatu permainan bisa di 

modifikasi dan diciptakan dalam bentuk variasi baru yang dapat dilakukan oleh 

guru atau anak bahkan keduanya. (Pangrazi 1989: 488). Berkaitan dengan 

modifikasi olahraga/permainan yang diterapkan dalam pembelajaran penjas di 

sekolah, Gusril (2004: 46-48) menyatakan bahwa modifikasi memiliki 

keuntungan dan keefektivitasan, yang meliputi : 

a) Meningkatkan  motivasi dan kesenangan siswa dalam pembelajaran penjas. 

Orientasi pembelajaran olahraga dan permainan yang dimodifikasi ke dalam 

penjas yaitu : menimbulkan rasa senang sehingga siswa akan termotivasi dalam 

melakukan gerak atau perintah lainnya.sehingga tujuan pembelajaran untuk 

meningkatkan kebugaran akan tercapai. 

b) Meningkatkan aktifitas belajar siswa. 

Prinsip dalam modifikasi olahraga dan permainan adalah aktivitas belajar 

(learning aktivities). Oleh karena itu dalam pembelajaran penjas, yang perlu 

ditekankan adalah manfaat waktu dengan aktivitas gerak.menurut Jones (1995) 

yang dikutip oleh Yoyo Bahagia (2000: 7) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran penjas guru harus bisa memanfaatkan 50% dari waktu yang tersedia 

dengan aktivitas gerak. Untuk itu seorang guru dituntut untuk bisa membuat 

pembelajaran penjas sedemikian rupa, baik materi, metode, dan organisasi 

pembelajaran yang efektif. 



22 

 

 

 

c) Meningkatkan Hasil Belajar Penjas Siswa. 

 Menurut Mutohir (2000: 108) menyatakan bahwa modifikasi olahraga 

mendorong anak untuk melakukan tugas gerak dengan tingkat keberhasilan yang 

lebih tinggi ketimbang pendekatan tradisional. Jika anak sudah mau banyak 

bergerak maka tingkat kebugaran yang akan didapat maksimal. 

d) Mengatasi Kekurangan Sarana dan Prasarana. 

Salah satu pendukung dalam proses belajar mengajar Penjas adalah 

kesediaan sarana dan prasarana yang ada. Sarana merupakan alat yang digunakan 

dalam Penjas, sedangkan prasarana menunjukan tempat atau lapangan yang 

digunakan dalam Penjas. Untuk menciptakan proses pembelajaran Penjas yang 

berkualitas baik, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila 

sarana dan prasasarana kurang memadai maka menjadi tugas guru untuk lebih 

berkreatifitas atau menciptakan suatu modifikasi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut.  Modifikasi permainan yang akan Saya terapkan adalah permainan bola 

voli dengan lapangan, net, bola, dan peraturan yang telah dimodifikasi yaitu : 

1) Ukuran lapangan 

Panjang : 12 meter 

Lebar  : 6meter 

 

 

 

 

 

1 

meter 

12 meter 

6 meter 
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2) Net dan Bola 

Net terbuat dari tali raffia. 

Bola terbuat dari plastik yang dilapisi busa. 

3) Peraturan 

 Pemain dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

 4 kelompok terbagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan bermain 

bola voli, 2 kelompok lainnya memegangi net. 

 Kelompok yang bermain bola voli harus melambungkan bola tanpa 

menyentuh net. 

 Kelompok yang memegangi net berusaha menangkap bola dengan net 

agar tidak dapat melewati ke daerah lawan. 

 Jika bola terkena jaring net maka pemain yang terakhir menyentuh bola 

bergantian dengan yang memegangi net. 

 Penghitungan poin sampai 15 dengan sistem reli poin. 

 Tim atau kelompok yang pertama kali mencapai poin 15, maka ditetapkan 

sebagai pemenangnya. 

 Bola di daerah sendiri hanya boleh dipantulkan 3 kali. 

Hasil modifikasi permainan bola voli memiliki perbedaan dengan permainan 

bola voli yang sesungguhnya. Adapun perbedaan antara permainan bola voli yang 

dimodifikasi dengan permainan bola voli yang sesungguhnya adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 2 

Perbedaan Permainan Bola Voli Sesungguhnya dan Yang di Modifikasi 

ITEM 
PERMAINAN BOLA 

VOLI SESUNGGUHNYA 

PERMAINAN BOLA VOLI 

MODIFIKASI 

Fasilitas: 

1. Lapangan 

 

2. Bola 

3. Net 

 

 

Panjang 18 m, Lebar 9 m 

Daerah serang lebar 3 m 

Berbahan karet 

Berbahan tali dan tiang dari 

kayu atau besi 

 

 

Panjang 12 m, Lebar 6 m 

Daerah serang 1 m 

Berbahan plastik lapis busa 

Berbahan plastik dan tiang dari 

tongkat bambu 

Peraturan 

permainan: 

1. Jumlah pemain 

2. Poin 

 

 

6 orang tiap regu 

25 poin 

 

 

4 orang tiap regu 

 5  poin 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan syarat 

mutlak dari suatu penelitian. Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada 

pengambilan langkah-langkah dan metode penelitian. Seperti yang dikemukakan  

oleh (Sutrisno Hadi, 1986 : 4) bahwa, “ Metode penelitian sebagaimana yang di 

kenal sekarang, memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-

syarat yang benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang 

dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-

tingginya. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan 

data pengamatan secara langsung terhap jalannya proses pembelajaran di kelas. 

Dari data tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan dalam siklus-

siklus tahapan. Deskriptif yang dimaksud adalah ntuk memberikan gambaran 

tentang kurangnya minat siswa puteri SMA N 1 Kramat Tegal. 

Menurut Ali (1987:7 ), penelitian yang dilakukan terutama untuk 

mencari sesuatu dasar pengetahuan praktis dalam rangka memperbaiki keadaan 

atau situasi yang dilakukan secara terbatas hal ini biasanya dilakukan terhadap 

situasi atau keadaan yang sedang berlangsung, kriteria pelaksanaan tindakan 

adalah :  
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a. Peneliti adalah konsum atau pemakai dari hasil penelitian itu sendiri 

b. Penelitian berlangsung pada situasi di mana pemecahan masalah perlu 

dilakukan dan hasilnya diperlukan untuk mengubah tindakan atau 

perilaku peneliti, perilaku orang lain maupun untuk menyusun kerangka 

kerja / Frame Work. 

3.1  Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X, XI, danXII SMA N 1 Kramat  tahun 

ajaran 2010/2011 pada semester 1. Sekolah ini memiliki kelas sebanyak 27 kelas, 

yakni kelas X berjumlah 9 kelas, kelas XI berjumlah 9 kelas, dan kelas XII juga 

berjumlah 9 kelas. Dari 27 kelas akan di ambil sebagai sampel masing-masing 1 

kelas. 

3.2 Waktu Penelitian 

 Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada tanggal 5 sampai dengan 27 

November 2010 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Kramat Tegal 

3.4 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan apa yang harus menjadi perhatian dalam 

penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran Penjasorkes. Minat siswa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah minat siswa sebelum diberikan penerapan modifikasi 
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permainan bola voli dan sesudah diberikan modifikasi permainan bola voli dengan 

angket awal dan angket akhir. 

3.1.1 Prosedur Kerja Penelitian Tindakan Kelas 

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang 

terdiri dari dua siklus. Masing – masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi seperti yang disajikan pada bagan 1 

 

Bagan 1. Alur Penelitian Tidakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus 

1 

Hasil 

Siklus 

2 

perencana

a a 
Refleksi Pengamat

an 
Tindakan 

Analisis 

perencana

aan  

Tindakan Pengamat

an 

Refleksi 

Peningkatan 

Minat 

Belajar 

siswa 
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 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Tiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Siklus 1 membahas 

atau menerangkan tentang modifikasi yang akan diterapkan dalam permainan bola 

voli. Siklus ke 2 penerapan modifikasi permainan bola voli terhadap siswa putri 

yang menjadi sampel. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun penjabaran tahapan tiap 

siklus sebagai berikut : 

3.1.1.1 Silkus I 

a) Perencanaan  

Pada siklus 1 yaitu dilakukan 2 kali pertemuan sesuai dengan materi pelajaran 

bola voli yang mengacu pada silabus. Pada tahapan perencanaan penelitian 

menyusun rencana proses pengajaran (RPP) yang akan dilaksanakan, menyajikan 

materi pelajaran, dan membuat angket untuk mengetahui hasil pretes siklus I. 

b) Pelaksanaan Tindakan  

Penelitian dilakukan dalam 2 kali pertemuan dalam 2 minggu. Pertemuan 

disusun dalam satu rencana pelaksanaan pembelajaran dan peneliti terjun 

langsung untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. Garis besar dari rencana pembelajaran yang 

dilaksanakan antara lain : 

Dalam kegiatan pembelajaran, peneliti terjun langsung untuk memberikan 

materi bola voli dengan permainan bola voli yang telah dimodifikasi. 
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1) Pemanasan  

Dalam kegiatan pemanasan diberikan permainan yang sederhana dan 

menyenangkan dan mengandung unsur – unsur materi yang akan diajarkan. 

Permainan dalam pemanasan yang akan saya terapkan adalah permainan Hitam-

Hijau dengan memantulkan bola terlebih dahulu baru mengejar ataupun lari. 

Permainan yang kedua adalah bola sentuh, yaitu satu orang yang pasang 

memegang bola terus mengejar teman yang lain berusaha menyentuhkan bola ke 

badannya. 

2) Kegiatan inti  

Dalam kegiatan ini materi yang akan saya sampaikan adalah permainan 

bola voli dengan modifikasi alat dan peraturan. Yaitu alat yang terdiri dari bola, 

net, dan lapangan. Peraturan dari jumlah pemain, ukuran lapangan, serta 

penghitungan skor atau poin yang diperoleh.  

3) Kegiatan Akhir  

Dalam kegiatan akhir setelah cooling down ( pendinginan ) diadakan 

evaluasi dan pemberian motivasi pada siswa dan diakhiri dengan doa. 

a) Pengamatan  

Dalam kegiatan ini, guru mengamati pelaksanaan tindakan untuk 

mengetahui sejauh mana efek penerapan metode modifikasi permainan bola voli 

yang  diterapkan dalam meningkatkan minat belajar siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran penjasorkes yang dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam 

melakukan pemanasan, permainan dan keikutsertaan dalam setiap pelajaran 
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penjas. Peneliti juga menilai keseriusan dan keaktifan siswa dalam mempraktikan 

permainan bola voli dan menyelesaikan angket atau soal evaluasi. 

b) Refleksi  

Kegiatan refleksi ini merupakan suatu kegiatan untuk mengulas secara 

kritis perubahan yang terjadi pada siswa, suasana pembelajaran di kelas dan guru. 

Dalam tahapan ini, menganalisis kendala – kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran yang kemudian ditentukan langkah – langkah perbaikan untuk 

siklus selanjutnya, sehingga dapat diketahui apakah ada peningkatan minat belajar 

pada siklus 1 jika tidak ada peningkatan diadakan siklus 2 dengan perbaikan 

kualitas dalam memberikan materi bola voli yang telah dimodifikasi sehingga 

dapat tercapai tujuan pembelajaran yang ditandai dengan peningkatan minat 

belajar siswa putri SMA N 1 Kramat Tegal terhadap mata pelajaran Penjasorkes. 

3.1.1.2 Siklus II 

a) Perencanaan  

Dalam siklus 2 ini peneliti terjun memberikan materi bola voli yang telah di 

modifikasi, dalam siklus 2 ini dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi siklus 1, 

pada siklus ini. Dilakukan perbaikan dari kekuarangan yang ada pada siklus 1. 

Sehingga dalam pelaksanaannya siswi akan lebih semangat dan temotifasi. 

b) Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan siklus II pada dasarnya sama dengan siklus I hanya ada 

tambahan perlakuan yaitu dengan modifikasi permainan dengan alasan terkendala 

media yang digunakan kurang bervariasi sehingga proses pembelajaran kurang 
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menarik minat siswa. Dalam pertemuan kali ini semua media atau alat yang 

digunakan diganti dengan yang sudah dimodifikasi 

c)  Pengamatan  

Dalam kegiatan ini observasi yang dilakukan dengan melihat temuan-

temuan dan perubahan yang terjadi pada siswa dalam permainan bola voli. 

Peneliti mengamati keseluruhan proses pembelajaran dan mencatat seluruh proses 

sesuai instrumen pengamatan yang disiapkan. 

b) Refleksi  

 Refleksi dilakukan meliputi kegiatan penelitian sejak dari siklus I sampai 

dengan siklus II. Hasil angket selama proses pembelajaran dianalisis dengan cara 

analisis hasil sesuai dengan target pencapaian penelitian. 

3.5  Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data 

3.5.1.1  Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah siswa putri SMA N 1 Kramat Tegal. 

3.5.1.2 Jenis Data Penelitian  

Data pada penelitian ini berupa data kualitatif diperoleh dari lembar angket 

kondisi minat siswa, angket tanggapan siswa terhadap penerapan model 

modifikasi permainan bola voli dan angket penilaian minat siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran Penjasorkes pada awal dan akhir. 

3.5.1.3 Cara Pengambilan Data  
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 Data yang digunakan dalam penelitian ini, masing – masing diambil 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Data untuk mengetahui seberapa besar minat anak saat diberikan jenis 

permainan yang dimodifikasi dengan menggunakan permainan 

diperoleh dari angket kondisi minat siswa dalam mengikuti proses 

pemanasan diisi oleh siswa pada akhir siklus. 

2) Data ketertarikan siswa dan keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran 

sesudah dilakukan penelitian diperoleh dari angket tanggapan siswa 

terhadap modifikasi permainan bola voli diisi oleh siswa pada akhir 

pembelajaran. 

3) Data tentang minat siswa diperoleh dari mengisi angket minat siswa 

pada awal dan akhir kegiatan belajar mengajar yang diisi setelah akhir 

proses pembelajaran. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data  

3.6.1 Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

memperoleh data dari tulisan (Arikunto 2006:158). Dengan ini penelitian 

memperoleh data berupa jumlah siswa dan data hasil minat siswa sebelum 

dilakukan penelitian tindakan kelas. 

3.6.2 Metode Observasi  

   Metode observasi atau pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Metode ini dilaksanakan sebelum dilakukan 
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penelitian tidakan kelas dan selama proses belajar mengajar dan pada saat 

penelitian tindakan kelas berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan langsung 

ke lapangan untuk mengumpulkan data – data tentang proses pembelajaran yang 

sedang berjalan. 

3.6.3  Metode Angket  

1) Angket ( Quesionare )  

 Menurut Ali (1987:37), angket dapat dipandang sebagai suatu teknik 

penelitian yang bayak mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali dalam 

pelaksanaannya, angket dilaksanakan secara tertulis sedang wawancara secara 

lisan oleh karena itu angket sering disebut juga wawancara tertulis.  

Angket sebagai alat pengumpul data mempunyai beberapa kelebihan 

diantaranya sebagai berikut : 

a) Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar 

responden yang menjadi sampel. 

b) Dalam menjawab pertanyaan melalui angket responden dapat leluasa 

karena tidak dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara peneliti 

dengan responden. 

c) Setiap jawaban dapat difikirkan masak – masak terlebih dahulu karena 

tidak terikat oleh cepatnya waktu yang diberikan pada  responden untuk 

menjawab pertanyaan. 

d) Data yang terkumpul dapat lebih mudah untuk dianalisis karena 

pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden adalah sama. 
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 Metode angket dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam, pertama angket 

kondisi minat siswa, angket ini berguna untuk mengetahui seberapa besar minat 

siswa dalam mengikuti pemanasan menggunakan metode permainan. Kedua 

angket minat diberikan sebelum tindakan dan setelah tindakan. Dan terakhir 

angket tanggapan siswa mengenai penerapan model pemanasan menggunakan 

permainan yang diberikan. 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian adalah bentuk angket 

tertutup sehingga responden hanya diminta untuk memenuhi jawaban dari dua 

pilihan yaitu “ya” atau ”tidak”. Dalam proses analisis data setiap pertanyaan yang 

dijawab dengan “ya”, diberi skor 1, sedangkan jawaban “tidak” diberi skor 0. 

Proses penyusunan instrumen dilakukan dengan cara membuat kisi-kisi instrumen 

penelitinan terlebih dahulu. Kisi-kisi penelitian dapat dilihat pada tabel2 berikut. 

Tabel 3. KISI-KISI SOAL ANGKET MINAT BELAJAR 

No Indikator Deskriptor Item 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Minat terhadap 

pelajaran 

penjas dan bola 

voli 

 

 

Keaktifan 

mengikuti 

pembelajaran 

Penjasorkes  

 

Media  

 

 

 

Kreativitas  

 

a. Senang berolahraga 

b. Ketertarikan terhadap olahraga bola 

voli 

c. Senang dengan metode pembelajaran 

yang diberikan dalam pembelajaran 

Penjasorkes 

a. Mendengarkan penjelasan materi 

b. Melakukan pemanasan 

c. Memperhatikan gerakan demonstrasi 

d. Mengulangi gerakan yang diajarkan 

 

a. Kondisi lapangan 

b. Suka terhadap media yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar 

penjasorkes 

a. Usaha yang dilakukan jika tidak 

memahami materi yang disampaikan 

oleh guru 

b. Memperkaya pengalaman 

 

1, 2 

3, 4, 5 

 

6, 7, 8 

 

 

 9,10,11 

12,13 

 14,15 

16,17,18 

 

19, 20 

21,22 

 

 

23,24 

 

 

 25 
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3.7 Uji instrumen  

3.7.1 Validitas Angket Minat Belajar Siswa 

Valid / Validitas adalah suatu alat tes yang digunakan untuk mentest 

sesuatu terhadap kelompok tertentu.  

Rumus 

 

 

Keterangan:  

Mp = Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = Rata-rata skor total 

St = Standart deviasi skor total 

P = Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Kriteria  

Apabila rpbis> rtabel, maka butir soal valid 

 

Tabel  4 Rangkuman Validitas soal uju coba 

Kriteria Nomor Angket Jumlah 

 

Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

24,25, 27, 28 

25 

 

 

 

q

p
 

S

MM
 r

t

tp

pbis

-
=



36 

 

 

 

3.7.2 Reliabilitas Angket Minat belajar Siswa 

Reliabilitas yaitu tingkat ketetapan suatu alat test untuk mengukur sesuatau 

terhadap kelompok tertentu. Reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus 

korelasi KR-21 yaitu : 

Rumus : 

 

 

 Kriteria: 

 Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel 

 Perhitungan 

 1. Varians Total 

 

 

 

Keterangan: 

      : reliabilitas tes secara keseluruhan 

M        : rerata skor total 

n          : jumlah butir soal 

       : varian skor total 

 

3.8 Analisis Data Penelitian 

3.8.1 Data Kualitatif  
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Yakni data yang  berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat     

sesuatu  misalnya kategori baik, sedang, kurang baik, dan tidak baik hal ini 

biasanya berhubungan dengan angka – angka. 

3.8.2 Teknik Analisis Kualitatif  

Terhadap data kualitatif sebagaimana diuraikan di mana pengelolaan data 

dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan proses 

berfikir induktif. Untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban 

sementara tehadap masalah yang diteliti induksi dalam hal ini dibuat bertolak dari 

berbagai data yang terhimpun dengan memperhatikan berbagai fakta yang 

teridentifikasi munculnya maupun tidak karena semua itu sangat penting dalam 

membuat kesimpulan yang sah/valid (Ali 1987:150). 

3.8.3 Statistik Deskriptif 

Yakni statistika yang berfungsi untuk menggambarkan tentang suatu, 

keadaan seperti seorang guru ingin mengetahui atau membuat gambaran minat 

belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran/bidang studi tertentu dengan 

melihat dari presentase jawaban siswa yang didapatkan melalui beberapa 

pertanyaan yang diajukan guru dan sebagainya (Ali 1987 : 151 ). 

Analisis data dilakukan secara statistika deskriptif terhadap data kualitatif. 

Data kualitatif berupa angket kondisi minat belajar siswa, angket tanggapan siswa 

terhadap penerapan modifikasi permainan bola voli, dan angket penilaian minat 

belajar siswa pada awal dan akhir penelitian. 
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Agar data-data yang diperoleh dapat diperhitungkan secara kualitatif maka 

digunakan rumus deskriptif presentase terhadap instrumen penelitian dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

 

3.9 Penghitungan Angket Minat Belajar Siswa 

Data hasil pengukuran minat belajar siswa dianalisis dengan rumus 

deskriptif presentase yaitu : 

 

Keterangan : 

    N =  Presentase nilai siswa yang diperoleh. (Sujana, 2002 : 131) 

Kriteria presentase skor  

Minat belajar siswa sangat tinggi     : bila 85 % < skor ≤ 100 % 

Mianat belajar siswa tinggi   : bila 65 % < skor ≤ 85 % 

Minat belajar siswa sedang   : bila 55 % < skor ≤ 65 % 

Minat belajar siswa rendah   : bila 40 % < skor ≤ 55 % 

Minat belajar siswa sangat rendah    : bila 20 % < skor ≤ 40 % 

Peningkatan minat belajar siswa dapat dilihat dengan membandingkan hasil 

analisis angket minat belajar siswa pada awal sebelum diberikan modifikasi 

permainan bola voli dan angket minat belajar siswa setelah diterapkan modifikasi 

permainan bola voli. 

 

3.10 Penghitungan Angket Kondisi Minat Belajar Siswa 
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Sebagai upaya memudahkan interpretasi minat belajar siswa maka dibuat 

angket kondisi minat belajar siswa. Data angket kondisi minat belajar siswa 

dihitung secara deskriptif kualitatif dengan presentase menjawab YA dan 

presentase menjawab TIDAK dilambangkan (N). 

 

Persentase menjawab YA diperoleh dari jumlah skor yang menjawab YA 

dan prosentase yang menjawab TIDAK diperoleh dari jumlah skor yang 

menjawab TIDAK. 

3.11  Indikator Keberhasilan 

Setelah melakukan penelitian ini indikator keberhasilan adalah sebagai 

berikut “ Dengan menerapkan modifikasi permainan bola voli dapat 

meningkatkan minat belajar pada siswa putri SMA N 1 Kramat Tegal” dengan 

kriteria meningkatnya minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan ( Penjas Orkes ). Yaitu sekurang – kurangnya 80 

% dari jumlah siswa memperoleh skor minimal skor rata – rata secara individual ≥ 

60. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, disajikan hasil tes dan nontes yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Hasil tes terbagi atas dua bagian, yaitu siklus I dan siklus 

II. Peneliti menggunakan nilai rata-rata hasil tes minat siswa putri yang sudah 

dilakukan oleh guru sebagai nilai awal atau prasiklus untuk membandingkan nilai 

pada siklus I dan siklus II sehingga dapat ditentukan kriteria standar ketuntasan 

minat siswa putri. 

Hasil tes siklus I dan siklus II berupa  minat siswa putri siswa dengan 

menggunakan modifikasi permainan bola voli  disajikan dalam bentuk kuantitatif, 

sedangkan hasil penelitian meningkatkan minat siswa yang berupa nontes 

disajikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. Hasil nontes diperoleh dari 

observasi, angket, minat siswa terhadap pembelajaran dan  hasil penelitian  minat 

siswa putri dengan modifikasi permainan bola voli  dapat dipaparkan sebagai 

berikut. 

4.1.1 Hasil Tes Prasiklus 

Sebelum melakukan tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan 

tindakan prasiklus terlebih dahulu. Hasil tes prasiklus berupa  minat siswa putri 

sebelum dilakukan penelitian. Hasil tes prasiklus ini berfungsi untuk mengetahui 

keadaan awal  minat siswa putri. Nilai tersebut juga digunakan untuk 

membandingkan dan menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II. 

Tes yang dilakukan adalah tes minat siswa putri. Jumlah siswa yang mengikuti tes 

40 
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prasiklus yaitu 78 siswa. Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada tabel 4 di bawah 

ini. 

Tabel 5. Hasil Tes Minat siswa putri Prasiklus 

No. Nilai Interval Kriteria F % Rata-rata Nilai Ketuntasan 

1 85 - 100 Sangat Tinggi 8 10% 
= 

3912     30   

2 65 - 85 Tinggi 13 17% 78     78   

3 55 - 65 Sedang 5 6% 
= 51,26 Rendah 

  x 100% 

4 40 - 55 Rendah 22 28%   
 

  

5 20 - 40 Sangat  Rendah 30 38%   
 

    38%   

Jumlah 78 100%             

 

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa hasil rata-rata tes minat 

siswa putri pada prasiklus mencapai 51,26 atau berkategori rendah. Nilai rata-rata 

tersebut belum dapat dikatakan memuaskan karena hasilnya masih minim sekali. 

Dari 78 siswa, terdapat 8 siswa atau 10% yang meraih predikat sangat tinggi. 

Sebanyak 13 siswa atau 17% yang memperoleh nilai tinggi yaitu antara 65-85, 

selanjutnya terdapat 5 siswa atau 6% yang memperoleh nilai sedang yaitu antara 

55-65. Terdapat 22 siswa atau 28% yang memperoleh nilai rendah yaitu antara 

40-55 serta tedapat 30 siswa atau 30% yang memperoleh nilai sangat rendah yaitu 

antara 20-40. 

Hasil tes tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan tindakan siklus I dan siklus II sebagai pertinggian hasil tes 

minat siswa putri. Rata-rata nilai pada prasiklus ini digunakan untuk menentukan 

standar ketuntasan nilai tes minat siswa putri pada siklus I dan siklus II. Berikut 

ini akan disajikan diagram yang berisi daftar nilai siswa pada pembelajaran minat 

siswa putri saat prasiklus. 
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Grafik 1. Diagram Batang Hasil Tes  Minat siswa putri Prasiklus 

 

Berdasarkan hasil tes prasiklus di atas, rendahnya nilai minat putri siswa 

disebabkan karena beberapa faktor yang melingkupinya, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal ini berasal dari siswa itu sendiri. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada data tes minat siswa putri pada prasiklus yang menyatakan bahwa 

hasilnya masih kurang dan di bawah nilai rata-rata. Hasil nilai rata-rata tes minat 

siswa putri baru mencapai nilai 51,26 dan berkategori rendah, sedangkan jumlah 

siswa yang meraih kategori sangat tinggi dan tinggi masih minim sekali. Dengan 

demikian,  minat siswa putri perlu ditingkatkan lagi karena hasilnya masih minim 

sekali. Perlu sekali adanya pertinggian agar siswa mampu mendapatkan hasil yang 

lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, harus ada tindakan siklus I dan siklus II dan 

diharapkan dapat meningkatkan nilai dan merubah perilaku siswa ke arah yang 

positif terhadap pembelajaran minat siswa putri. Hasil nilai rata-rata tes prasiklus 

di atas berasal dari penjumlahan skor masing-masing aspek, yaitu aspek 1) minat 

terhadap pelajaran Penjas dan bola voli, 2) keaktivan mengikuti pembelajaran 
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Penjasorkes, 3) Media dan 4) Kreativitas. Masing-masing aspek dinilai 

berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Untuk lebih rinci, hasil tes 

pada prasiklus akan diuraikan pada tiap aspek penilaian tes  minat siswa putri 

berikut ini. 

Tabel 6. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Prasiklus 

No. Aspek Minat Siswa Kriteria Rerata 

1 Minat terhadap Pelajaran Penjas dan Bola Voli R 50,43 

2 Keaktivan Mengikuti Pembelajaran Penjasorkes R 47,55 

3 Media T 75,64 

4 Kreativitas SR 31,41 

 

Pada tabel 6 di atas dapat diambil simpulan bahwa  siswa dalam minat 

siswa putri pada prasiklus masih rendah dan berkategori sangat rendah. Pada tabel 

di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk aspek  minat siswa putri pada 

prasiklus sebesar 50, 2. Aspek Minat terhadap Pelajaran Penjas dan Bola Voli 

mencapai nilai rata-rata 50, 43 dan berkategori rendah. Aspek keaktivan 

mengikuti pembelajaran Penjasorkes mencapai nilai rata-rata 47,55 dan 

berkategori tinggi. Aspek media mencapai nilai rata-rata 75,64 dan berkategori 

tinggi. Aspek kreativitas mencapai nilai rata-rata 31,41 dan berkategori Sangat 

rendah.  

Aspek penilaian  minat siswa putri yang paling tinggi nilainya dengan 

kategori tinggi yaitu media dengan nilai rata-rata 75,64.  

. Tabel 5 di atas juga dapat dijelaskan dalam diagram batang yang berisi 

rincian aspek penilaian tes  minat siswa putri pada prasiklus berikut ini. 
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Grafik. 2 Diagram Batang Rincian Nilai Aspek  Minat siswa putri Prasiklus 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan tindakan pertinggian dan pemecahan masalah dari 

prasiklus . Oleh karena itu, tindakan siklus I dilakukan untuk meningkatkan  

Penjasorkes dan mengubah perilaku siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian 

pada siklus I tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut. 

4.1.2.1 Hasil Peningkatan Kemampuan Siswa dalam Penjasorkes Melalui 

Model Modifikasi Permainan Bola Voli 

Siswa yang mengikuti tes  Penjasorkes berjumlah 78 siswa. Secara umum, 

hasil tes  Penjasorkes dengan modifikasi permainan bola voli  padaSiklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Hasil Tes  Penjasorkes Siklus I 

 

No. 
Nilai 

Interval Kriteria F % Rata-rata Nilai Ketuntasan 

1 85 - 100 Sangat Tinggi 21 27% 
= 

6064     52   

2 65 - 85 Tinggi 52 67% 78     78   

3 55 - 65 Sedang 0 0% 
= 77,74 Tinggi 

  x 100% 

4 40 - 55 Rendah 5 6%   
 

  

5 20 - 40 Sangat  Rendah 0 0%   
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Data pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa hasil tes  Penjasorkes siswa 

pada siklus I secara klasikal mencapai nilai rata-rata 74,31atau berkategori tinggi. 

Nilai rata-rata tersebut belum dapat dikatakan memuaskan karena hasilnya masih 

minim dan belum mencapai target pencapaian penilaian yang ditetapkan pada 

Siklus I dan Siklus II yaitu 70. Rata-rata nilai pada siklus I yaitu 74,31dan 

menunjukkan peningkatan sebesar 27.54 dibandingkan dengan rata-rata nilai pada 

prasiklus. Dari 78 siswa sebanyak 21 siswa atau 27% yang meraih predikat sangat 

tinggi. Sebanyak 52 siswa atau 67% yang memperoleh nilai tinggi yaitu antara 65-

85, selanjutnya terdapat 5 siswa atau 36% yang memperoleh nilai rendah yaitu 

antara 40-55 dan tidak ada siswa atau 0% yang memperoleh nilai sedang dan 

rendah yaitu antara 55-65 dab 20 – 40. 

Berdasarkan tabel di atas, nilai antara 65-85 adalah nilai yang paling 

banyak diperoleh siswa dengan predikat tinggi dan nilai antara 55-65 dab 20 – 40 

adalah nilai yang tidak diperoleh oleh siswa. Berikut ini diagram yang berisi 

daftar nilai siswa pada pembelajaran Penjasorkes saat siklus I. 
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Grafik 3. Diagram Garis Hasil Tes  Minat Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan hasil tes siklus I di atas, tinggi nilai minat putri siswa 

disebabkan karena beberapa faktor yang melingkupinya, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal ini berasal dari siswa itu sendiri. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada data tes minat siswa putri pada siklus I yang menyatakan bahwa 

hasilnya masih kurang. Hasil nilai rata-rata tes minat siswa putri baru mencapai 

nilai 74,31dan berkategori rendah, sedangkan jumlah siswa yang meraih kategori 

tinggi dan tinggi masih minim. Dengan demikian,  minat siswa putri perlu 

ditingkatkan lagi karena hasilnya masih minim. Perlu sekali adanya perbaikan 

agar siswa mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, 

harus ada tindakan siklus II dan diharapkan dapat meningkatkan nilai dan 

merubah perilaku siswa ke arah yang positif terhadap pembelajaran minat siswa 

putri. Hasil nilai rata-rata tes siklus I di atas berasal dari penjumlahan skor 

masing-masing aspek, yaitu aspek 1) minat terhadap pelajaran penjas dan bola 

voli, 2) keaktivan mengikuti pembelajaran penjasorkes, 3) media dan 4) 
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kreativitas. Masing-masing aspek dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah 

ditentukan. Untuk lebih rinci, hasil tes pada prasiklus akan diuraikan pada tiap 

aspek penilaian tes  minat siswa putri berikut ini. 

Tabel 8. Hasil Tes  Tiap Aspek Siklus I 

No. Aspek Minat Siswa Kriteria Rerata 

1 Minat terhadap Pelajaran Penjas dan Bola Voli T 71,79 

2 Keaktivan Mengikuti Pembelajaran Penjasorkes ST 87,30 

3 Media ST 88,14 

4 Kreativitas R 50,00 

 

Pada tabel 8 di atas dapat diambil simpulan bahwa  siswa dalam minat 

siswa putri pada siklus I masih ada yang rendah dan berkategori sangat tinggi. 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk aspek  minat siswa 

putri pada siklus I  sebesar 77,74. Aspek minat terhadap pelajaran penjas dan bola 

voli mencapai nilai rata-rata 71,79 dan berkategori tinggi. Aspek ke aktivan 

mengikuti pembelajaran Penjasorkes mencapai nilai rata-rata 87,30 dan 

berkategori sangat tinggi. Aspek media mencapai nilai rata-rata 88,14 dan 

berkategori sangat tinggi. Aspek kreativitas mencapai nilai rata-rata 31,41 dan 

berkategori rendah.  

Aspek penilaian  minat siswa putri yang paling tinggi nilainya dengan 

kategori sangat tinggi yaitu media dengan nilai rata-rata 88,14.  

 Tabel 4 di atas juga dapat dijelaskan dalam diagram batang yang berisi 

rincian aspek penilaian tes  minat siswa putri pada siklus I berikut ini. 
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Grafik. 4 Diagram Batang Rincian Nilai Aspek  Minat siswa putri siklus I 

 

4.2.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus I merupakan tindakan perbaikan dan pemecahan masalah dari 

Siklus . Oleh karena itu, tindakan siklus I dilakukan untuk meningkatkan  

Penjasorkes dan mengubah perilaku siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian 

pada siklus II tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut. 

4.2.2.1 Hasil Peningkatan Kemampuan Siswa dalam Penjasorkes melalui 

Model Modifikasi Permainan Bola Voli 

Siswa yang mengikuti tes  Penjasorkes berjumlah 78 siswa. Secara umum, 

hasil tes  Penjasorkes dengan modifikasi permainan bola voli  pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes  Penjasorkes Siklus II 

No. 
Nilai 

Interval Kriteria F % Rata-rata Nilai Ketuntasan 

1 85 - 100 Sangat Tinggi 45 58% 
= 

6760     45   

2 65 - 85 Tinggi 33 42% 78     78   

3 55 - 65 Sedang 0 0% 
= 86,67 
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Data pada tabel 9 di atas menunjukkan bahwa hasil tes  Penjasorkes siswa 

pada siklus II secara klasikal mencapai nilai rata-rata 86,67 atau berkategori 

sangat tinggi. Nilai rata-rata tersebut belum dapat dikatakan memuaskan karena 

hasilnya sudah mencapai target pencapaian penilaian yang ditetapkan pada siklus 

I dan siklus II yaitu 70. Rata-rata nilai pada siklus II yaitu 86,67 dan menunjukkan 

peningkatan sebesar 8,93 dibandingkan dengan rata-rata nilai pada siklus I. Dari 

78 siswa sebanyak 45 siswa atau 58% yang meraih predikat sangat tinggi. 

Sebanyak 33 siswa atau 42% yang memperoleh nilai tinggi yaitu antara 65-85. 

Berdasarkan tabel di atas, nilai antara 65-85 adalah nilai yang paling 

banyak diperoleh siswa dengan predikat sangat tinggi dan nilai antara 85-100. 

Berikut ini diagram yang berisi daftar nilai siswa pada pembelajaran Penjasorkes 

saat siklus II. 

 

Grafik 5. Diagram Garis Hasil Tes  Minat Siswa Siklus II 
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Berdasarkan hasil tes siklus II di atas, Hal tersebut dapat dibuktikan pada 

data tes minat siswa putri pada siklus I yang menyatakan bahwa hasilnya masih 

kurang. Hasil nilai rata-rata tes minat siswa putri baru mencapai nilai 86,67 dan 

berkategori sangat tinggi, sedangkan jumlah siswa yang meraih kategori tinggi 

dan tinggi sudah maksimum. Dengan demikian,  minat siswa mencapai target 

yang diharapkan karena hasilnya sudah maksimum. Hasil nilai rata-rata tes siklus 

I di atas berasal dari penjumlahan skor masing-masing aspek, yaitu aspek 1) 

Minat terhadap pelajaran penjas dan bola voli, 2) Keaktivan mengikuti 

pembelajaran penjasorkes, 3) media dan 4) kreativitas. Masing-masing aspek 

dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Untuk lebih rinci, 

hasil tes pada prasiklus akan diuraikan pada tiap aspek penilaian tes  minat siswa 

putri berikut ini. 

 

Tabel 10. Hasil Tes  Tiap Aspek Siklus II 

No. Aspek Minat Siswa Kriteria Rerata 

1 Minat terhadap Pelajaran Penjas dan Bola Voli ST 90,38 

2 Keaktifan Mengikuti Pembelajaran Penjasorkes ST 90,68 

3 Media ST 94,55 

4 Kreatifitas S 62,18 

 

Pada tabel 10 di atas dapat diambil simpulan bahwa  siswa dalam minat 

siswa putri pada siklus II sudah mancapai yang diinginkan dan berkategori sangat 

tinggi. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk aspek  minat 

siswa putri pada siklus II  sebesar 86,67. Aspek minat terhadap pelajaran penjas 

dan bola voli mencapai nilai rata-rata 90,38 dan berkategori Sangat Tinggi. Aspek 

keaktifan mengikuti pembelajaran penjasorkes mencapai nilai rata-rata 90,68 dan 
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berkategori sangat tinggi. Aspek media mencapai nilai rata-rata 94,55 dan 

berkategori sangat tinggi. Aspek kreativitas mencapai nilai rata-rata 31,41 dan 

berkategori sedang.  

Aspek penilaian  minat siswa putri yang paling tinggi nilainya dengan 

kategori sangat tinggi yaitu media dengan nilai rata-rata 94,55.  

. Tabel 5 di atas juga dapat dijelaskan dalam diagram batang yang berisi 

rincian aspek penilaian tes  minat siswa putri pada siklus II berikut ini. 

 
Grafik. 6 Diagram Batang Rincian Nilai Aspek  Minat Siswa Putri Siklus II 
 

4.2 Pembahasan 

 Setelah dilakukan analisis data tes dan nontes diperoleh kenyataan bahwa 

penggunaan modifikasi permainan bola voli  dapat meningkatkan minat siswa 

putri kelas X-7 SMA Negeri I Kramat Tegal tahun ajaran 2010/2011. Pembahasan 

hasil penelitian ini didasarkan pada hasil prasiklus, hasil siklus I, dan hasil siklus 

II. Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes pemerolehan hasil penelitian 

mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika diminta untuk mengisi 
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angket. 1) minat terhadap pelajaran penjas dan bola voli, 2) keaktifan mengikuti 

pembelajaran penjasorkes, 3) media dan 4) kreatifitas.  

 

4.2.1 Peningkatan  Minat Siswa Putri Penjasorkes 

Proses pembelajaran Penjasorkes dengan menggunakan modifikasi 

permainan bola voli  pada siklus I dan siklus II selalu diawali dengan melakukan 

apersepsi yaitu mencoba mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan 

paragraf argumentasi agar siswa selalu terlatih untuk berpikir. Kemudian guru 

(peneliti) menjelaskan segala kegiatan yang akan dilakukan siswa. 

 Hasil tes Penjasorkes kemudian direkap untuk mendapatkan hasil 

keseluruhan dari tes Penjasorkes. Hasil tes penjasorkes tersebut dapat dilihat pada 

tabel 28 di bawah ini.   

Tabel 11. Hasil Tes  Penjasorkes Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

Aspek 

Rata-rata Peningkatan 

PS S I S II 

PS - 

SI 

S I - S 

II 

PS - 

SII 

1 50,43 71,79 90,38 21,37 18,59 39,96 

2 47,55 87,30 90,68 39,74 3,38 43,12 

3 75,64 88,14 94,55 12,50 6,41 18,91 

4 31,41 50,00 62,18 18,59 12,18 33,19 

NA 51,26 74,31 84,45 23,05 10,14 33,19 

 

Keterangan : 

1. Minat terhadap pelajaran penjas dan bola voli  

2. Keaktivan mengikuti pembelajaran penjasorkes 

3. Media 

4. Kreatifitas 
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Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes  penjasorkes dari prasiklus, siklus I, 

dan siklus II, dapat dijelaskan bahwa  siswa pada setiap penilaian penjasorkes ada 

yang meningkat. Uraian dari tabel 6 tersebut dijelaskan secara rinci sebagai 

berikut.  

Hasil prasiklus menunjukkan bahwa nilai rata-rata  minat siswa sebesar 

51,26. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa  Penjasorkes siswa sudah 

rendah karena berada pada rentang nilai 40-55. Rata-rata nilai tersebut berasal dari 

jumlah skor rata-rata masing-masing aspek. Pada prasiklus, aspek minat terhadap 

pelajaran penjas dan bola voli  sebesar 50,43. Pada aspek keaktifan mengikuti 

pembelajaran penjasorkes sebesar 47,55. Aspek media sebesar 75,64. Aspek 

kreatifitas sebesar 31,41.  

Pemerolehan nilai yang masih minimal tersebut perlu ditingkatkan lagi. 

Untuk meningkatkan nilai siswa diperlukan bimbingan dan model pembelajaran 

yang lebih bervariatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan modifikasi 

permainan bola voli. Siswa yang tadinya mempunyai nilai rata-rata 51,26 bisa 

meningkat menjadi 74,31 sesuai dengan target ketuntasan yang telah ditentukan 

oleh guru (peneliti) pada siklus I dan siklus II. 

Hasil tes  Penjasorkes pada siklus I mencapai nilai rata-rata klasikal 

sebesar 71,20 dan termasuk dalam kategori tinggi dan pada rentang nilai 65-85. 

Dengan demikian, hasil tersebut belum mencapai target nilai yang telah 

ditetapkan yaitu secara klasikal sebesar 75,00. Rata-rata nilai tersebut diperoleh 

dari skor rata-rata tiap aspek pada penelitian  penjasorkes. Pada aspek minat 
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terhadap pelajaran penjas dan bola voli  rata-rata skor yang diperoleh sebesar 

90,68.  

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan sebesar 

6,41 bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. 

 Aspek keaktifan mengikuti pembelajaran penjasorkes diperoleh skor rata-

rata sebesar 77,08. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan sebesar 27,54 bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. Siswa 

sudah banyak menggunakan keaktivan mengikuti pembelajaran penjasorkes yang 

sesuai. Aspek media diperoleh skor rata-rata sebesar 81,94. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa telah terjadi peningakatan sebesar 43,12 bila dibandingkan 

dengan hasil pada prasiklus. Aspek kreatifitas diperoleh rata-rata skor sebesar 

43,06. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningakatan sebesar 

3,84 bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus.  

Hasil tes  penjasorkes pada siklus II mencapai nilai rata-rata sebesar 84,45. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa niali rata-rata tersebut termasuk dalam 

kategori tinggi yaitu berada pada rentang nilai antara 65-85. Pencapaian nilai 

tersebut berarti sudah memenuhi target yang telah ditetapkan guru (peneliti) pada 

siklus I dan siklus II yaitu sebesar 75,00. Dengan demikian, tindakan siklus III 

tidak perlu dilakukan. Hasil pemerolehan nilai dari masing-masing aspek pada 

siklus II diuraikan sebagai berikut.  

Pada aspek minat terhadap pelajaran penjas dan bola voli  diperoleh skor 

rata-rata sebesar 84,45. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan sebesar 10,14 bila dibandingkan dengan hasil pada siklus I dan 33,19 
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pada prasiklus. Aspek keaktifan mengikuti pembelajaran penjasorkes diperoleh 

skor rata-rata sebesar 90,68. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan sebesar 3,38 bila dibandingkan dengan hasil pada siklus I dan sebesar 

43,12 pada prasiklus. Aspek media diperoleh skor rata-rata sebesar 87,50. Dari 

hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 12,18 bila 

dibandingkan dengan hasil pada siklus I dan 18,91 pada prasiklus. Aspek 

kreatifitas diperoleh rata-rata skor sebesar 62,18. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 12,18 bila dibandingkan dengan hasil 

pada siklus I dan 30,77 pada prasiklus. Peningkatan hasil nilai  Penjasorkes pada 

prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini. 

 

 

Grafik . 7 Diagram Batang Tiap Aspek Siklus 
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siswa dalam minat sudah Rendah, tetapi belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan oleh guru (peneliti) pada siklus I dan siklus II yaitu sebesar 75,00. 

Setelah diterapkan pembelajaran Penjasorkes dengan menggunakan modifikasi 

permainan bola voli  terjadi peningkatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan modifikasi permainan bola voli  yang diterapkan pada 

pembelajaran penjasorkes dapat membantu siswa dalam mempermudah 

penjasorkes. Selain itu, kreatifitas dan kerjasama siswa juga semakin tinggi. 

 Dengan minat yang tinggi, siswa akan terdorong untuk bekerja mencapai 

sasaran dan tujuannya karena yakin dan sadar akan ketinggian, kepentingan dan 

manfaatnya. Bagi siswa, minat ini sangat penting karena dapat menggerakkan 

perilaku siswa kearah yang positif sehingga mampu menghadapi segala tuntutan, 

kesulitan serta menanggung resiko dalam studinya. Minat dapat menentukan 

tinggi tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar minat dan 

motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya.  

 Sebaliknya mereka yang minatnya rendah, tampak acuh tak acuh, mudah 

putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada mata pelajaran yang akibatnya siswa 

akan mengalami kesulitan belajar. Minat menggerakkan organisme mengarahkan 

tindakan serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi kehidupan 

individu. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa minat 

belajar penjas siswa Putri SMA Negeri 1 Kramat Tegal tahun pelajaran 2010/2011 

tersebut telah tinggi. Dari keempat faktor pendukung menunjukkan bahwa faktor 

media menjadi pendukung tingginya minat yang paling besar sedangkan faktor 

kreatifitas menjadi faktor pendukung yang paling rendah. Tingginya minat siswa 
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Putri SMA Negeri 1 Kramat Tegal pada mata pelajaran penjas ternyata berdampak 

positif terhadap hasil belajar yang dicapainya 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasar dari hasil penelitian dan pembahasannya dapat peneliti 

simpulkan bahwa terdapat peningkatan minat siswa dengan modifikasi permainan 

bola voli dalam pembelajaran penjaskrokes pada siswa putri SMA Negeri 1 

Kramat Tegal setelah diadakan penelitian modifikasi permainan bola voli sebagai 

cara untuk meningkatkan minat siswa. Peningkatan minat siswa diketahui dari tes 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 50,43 dan 

termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 

74,31dan termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian, ada peningkatan 

sebesar 10,14. Pada siklus II, nilai rata-rata yang dicapai adalah sebesar 84,45 dan 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian, terjadi peningkatan dari 

siklus I yaitu sebesar 10,14 dan 33,19 dari hasil prasiklus. 

5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendapatkan hasil belajar yang tinggi, maka perlu memperhatikan minat 

belajarnya. Untuk meningkatkan minat belajar dapat dilakukan dengan 

memantapkan tujuan belajar sebagai salah satu faktor penunjang kesuksesan. 
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2. Sebaiknya guru penjasorkes SMA N 1 Kramat Tegal menerapkan modifikasi 

permainan bola voli karena berdasarkan penelitian yang saya lakukan terbukti 

dapat meningkatkan minat siswa puteri dalam mengikuti pelajaran penjasorkes. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah   : SMA N 1 KRAMAT 

Kelas/Semester  : X / I (satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Materi Pokok   : Teknik Dasar Passing Bawah dan Passing Atas 

A. Standar Kompetensi 

Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam 

bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri 

C. Indikator 

Memahami dan dapat melakukan passing bawah dan passing atas 

dengan teknik yang benar 

D. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Penugasan 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Pendahuluan 

 Siswa berbaris 

 Berdo’a 

 Presensi 

 Peregangan dari kepala, tangan, badan, dan kaki 

 Pemanasan dengan permainan Hitam Hijau 
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2) Kegiatan Inti 

 Teknik dasar passing bawah  

a) Teknik Dasar Passing Bawah 

 Persiapan  

- Bergerak kea rah datangnya bola dan atur posisi tubuh. 

- Genggam jemari tangan. 

- Kaki dalam posisi meregang dengan santai, bahu terbuka 

lebar. 

- Tekuk lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah. 

- Bentuk landasan dengan lengan. 

- Sikut terkunci. 

- Lengan sejajar dengan paha 

- Pinggang lurus. 

- Pandangan kea rah bola 

 Pelaksanaan 

- Terima bola di depan badan. 

- Kaki sedikit diulurkan. 

- Berat badan dialihkan ke depan 

- Pukullah bola jauh dari badan 

- Pinggul bergerak ke depan. 

- Perhatikan bola saat menyentuh lengan. 

 Gerakan Lanjutan 

- Jari tangan tetap digenggam. 

- Sikut tetap terkunci. 

- Landasan mengikuti bola ke sasaran. 

- Perhatikan bola bergerak ke arah sasaran. 

b) Teknik Dasar Passing Atas 

 Persiapan  

- Bergerak ke arah datangnya bola, tepat dibawah. 

- Siapkan posisi. 

- Bahu sejajar sasaran. 
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- Kaki meregang santai. 

- Bengkokan sedikit lengan, kaki, dan pinggul. 

- Tahan tangan 6 atau 8 inci di depan pelipis. 

- Tahan tangan di depan pelipis. 

- Melihat melalui “jendela” yang dibentuk. 

- Ikuti bola kesasaran. 

 Pelakanaan  

- Terima bola pada bagian belakang bawah. 

- Terima dengan dua persendian teratas dari jari dan ibu jari. 

- Luruskan lengan dan kaki kea rah sasaran. 

- Pindahkan berat badan kearah sasaran. 

- Arahkan bola sesuai ketinggian yang diinginkan. 

- Arahkan bola ke garis pinggir atau ke tangan penyerang. 

 Gerakan Lanjutan 

- Luruskan tangan epenuhnya. 

- Arahkan bola ke sasaran. 

- Pinggul bergerak maju kea rah sasaran. 

- Pindahkan berat badan kea rah sasaran. 

- Bergerak kea rah umpan. 

c) Menerangkan Permainan Bola Voli Yang di Modifikasi 

 Ukuran lapangan 

Panjang : 12 meter 

Lebar : 6meter 
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 Net dan Bola 

Net terbuat dari tali raffia. 

Bola terbuat dari plastik yang dilapisi busa. 

 Peraturan 

- Pemain dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang. 

- 4 kelompok terbagi menjadi 2 kelompok yang saling 

berhadapan bermain bola voli, 2 kelompok lainnya 

memegangi net. 

- Kelompok yang bermain bola voli harus melambungkan 

bola tanpa menyentuh net. 

- Kelompok yang memegangi net berusaha menangkap bola 

dengan net agar tidak dapat melewati ke daerah lawan. 

- Jika bola terkena jaring net maka pemain yang terakhir 

menyentuh bola bergantian dengan yang memegangi net. 

- Penghitungan poin sampai 15 dengan sistem reli poin. 

- Tim atau kelompok yang pertama kali mencapai poin 15, 

maka ditetapkan sebagai pemenangnya. 

- Bola di daerah sendiri hanya boleh dipantulkan 3 kali. 

d) Penerapan Permainan Yang Telah di Midifikasi. 

3) Penutup  

 Evaluasi 

 Peregangan  

 Berdo’a  

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

a) Media / Alat 

 Peluit  

 Bola Voli Sebenarnya 

 Bola Voli Yang Dimodifikasi 

 Net Yang Sebenarnya 



65 

 

 

 

 Net Yang Dimodifikasi 

 Kerucut  

 Jam Tangan 

b) Sumber Pembelajaran 

Panduan Olahraga Bola Voli (Drs. Nuri Ahmadi)   

 

 

 

 

 

Tegal ,   November 2010 

 

Guru Pengampu       Guru 

Praktikan 

 

 

 

Wargono. S.Pd.      Arif Rakhman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah   : SMA N 1 KRAMAT 

Kelas/Semester  : XI / I (satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Materi Pokok   : Teknik Dasar Passing Bawah dan Passing Atas 

A. Standar Kompetensi 

Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam 

bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri 

C. Indikator 

Memahami dan dapat melakukan passing bawah dan passing atas 

dengan teknik yang benar 

D. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Penugasan 

 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Pendahuluan 

 Siswa berbaris 

 Berdo’a 

 Presensi 

 Peregangan dari kepala, tangan, badan, dan kaki 

 Pemanasan dengan permainan Hitam Hijau 

 

2) Kegiatan Inti 
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 Teknik dasar passing bawah  

a) Teknik Dasar Passing Bawah 

 Persiapan  

- Bergerak kea rah datangnya bola dan atur posisi tubuh. 

- Genggam jemari tangan. 

- Kaki dalam posisi meregang dengan santai, bahu terbuka 

lebar. 

- Tekuk lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah. 

- Bentuk landasan dengan lengan. 

- Sikut terkunci. 

- Lengan sejajar dengan paha 

- Pinggang lurus. 

- Pandangan kea rah bola 

 Pelaksanaan 

- Terima bola di depan badan. 

- Kaki sedikit diulurkan. 

- Berat badan dialihkan ke depan 

- Pukullah bola jauh dari badan 

- Pinggul bergerak ke depan. 

- Perhatikan bola saat menyentuh lengan. 

 Gerakan Lanjutan 

- Jari tangan tetap digenggam. 

- Sikut tetap terkunci. 

- Landasan mengikuti bola ke sasaran. 

- Perhatikan bola bergerak ke arah sasaran. 

b) Teknik Dasar Passing Atas 

 Persiapan  

- Bergerak ke arah datangnya bola, tepat dibawah. 

- Siapkan posisi. 

- Bahu sejajar sasaran. 

- Kaki meregang santai. 
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- Bengkokan sedikit lengan, kaki, dan pinggul. 

- Tahan tangan 6 atau 8 inci di depan pelipis. 

- Tahan tangan di depan pelipis. 

- Melihat melalui “jendela” yang dibentuk. 

- Ikuti bola kesasaran. 

 Pelakanaan  

- Terima bola pada bagian belakang bawah. 

- Terima dengan dua persendian teratas dari jari dan ibu jari. 

- Luruskan lengan dan kaki kea rah sasaran. 

- Pindahkan berat badan kearah sasaran. 

- Arahkan bola sesuai ketinggian yang diinginkan. 

- Arahkan bola ke garis pinggir atau ke tangan penyerang. 

 Gerakan Lanjutan 

- Luruskan tangan epenuhnya. 

- Arahkan bola ke sasaran. 

- Pinggul bergerak maju kea rah sasaran. 

- Pindahkan berat badan kea rah sasaran. 

- Bergerak kea rah umpan. 

c) Menerangkan Permainan Bola Voli Yang di Modifikasi 

 Ukuran lapangan 

Panjang : 12 meter 

Lebar : 6meter 
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 Net dan Bola 

Net terbuat dari tali raffia. 

Bola terbuat dari plastik yang dilapisi busa. 

 Peraturan 

- Pemain dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang. 

- 4 kelompok terbagi menjadi 2 kelompok yang saling 

berhadapan bermain bola voli, 2 kelompok lainnya 

memegangi net. 

- Kelompok yang bermain bola voli harus melambungkan 

bola tanpa menyentuh net. 

- Kelompok yang memegangi net berusaha menangkap bola 

dengan net agar tidak dapat melewati ke daerah lawan. 

- Jika bola terkena jaring net maka pemain yang terakhir 

menyentuh bola bergantian dengan yang memegangi net. 

- Penghitungan poin sampai 15 dengan sistem reli poin. 

- Tim atau kelompok yang pertama kali mencapai poin 15, 

maka ditetapkan sebagai pemenangnya. 

- Bola di daerah sendiri hanya boleh dipantulkan 3 kali. 

d) Penerapan Permainan Yang Telah di Midifikasi. 

3) Penutup  

 Evaluasi 

 Peregangan  

 Berdo’a  

 

 

 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

      Media / Alat 

 Peluit  
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 Bola Voli Sebenarnya 

 Bola Voli Yang Dimodifikasi 

 Net Yang Sebenarnya 

 Net Yang Dimodifikasi 

 Kerucut  

 Jam Tangan 

Sumber Pembelajaran 

      Panduan Olahraga Bola Voli (Drs. Nuri Ahmadi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegal ,   November 2010 

 

Guru Pengampu       Guru 

Praktikan 

 

 

 

Wargono. S.Pd.      Arif Rakhman 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah   : SMA N 1 KRAMAT 

Kelas/Semester  : XII / I (satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Materi Pokok   : Teknik Dasar Passing Bawah dan Passing Atas 

A. Standar Kompetensi 

Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam 

bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri 

C. Indikator 

Memahami dan dapat melakukan passing bawah dan passing atas 

dengan teknik yang benar 

D. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Penugasan 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Pendahuluan 

 Siswa berbaris 

 Berdo’a 

 Presensi 

 Peregangan dari kepala, tangan, badan, dan kaki 

 Pemanasan dengan permainan Hitam Hijau 

2) Kegiatan Inti 

 Teknik dasar passing bawah  

a) Teknik Dasar Passing Bawah 
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 Persiapan  

- Bergerak kea rah datangnya bola dan atur posisi tubuh. 

- Genggam jemari tangan. 

- Kaki dalam posisi meregang dengan santai, bahu terbuka 

lebar. 

- Tekuk lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah. 

- Bentuk landasan dengan lengan. 

- Sikut terkunci. 

- Lengan sejajar dengan paha 

- Pinggang lurus. 

- Pandangan kea rah bola 

 Pelaksanaan 

- Terima bola di depan badan. 

- Kaki sedikit diulurkan. 

- Berat badan dialihkan ke depan 

- Pukullah bola jauh dari badan 

- Pinggul bergerak ke depan. 

- Perhatikan bola saat menyentuh lengan. 

 Gerakan Lanjutan 

- Jari tangan tetap digenggam. 

- Sikut tetap terkunci. 

- Landasan mengikuti bola ke sasaran. 

- Perhatikan bola bergerak ke arah sasaran. 

b) Teknik Dasar Passing Atas 

 Persiapan  

- Bergerak ke arah datangnya bola, tepat dibawah. 

- Siapkan posisi. 

- Bahu sejajar sasaran. 

- Kaki meregang santai. 

- Bengkokan sedikit lengan, kaki, dan pinggul. 

- Tahan tangan 6 atau 8 inci di depan pelipis. 
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- Tahan tangan di depan pelipis. 

- Melihat melalui “jendela” yang dibentuk. 

- Ikuti bola kesasaran. 

 Pelakanaan  

- Terima bola pada bagian belakang bawah. 

- Terima dengan dua persendian teratas dari jari dan ibu jari. 

- Luruskan lengan dan kaki kea rah sasaran. 

- Pindahkan berat badan kearah sasaran. 

- Arahkan bola sesuai ketinggian yang diinginkan. 

- Arahkan bola ke garis pinggir atau ke tangan penyerang. 

 Gerakan Lanjutan 

- Luruskan tangan epenuhnya. 

- Arahkan bola ke sasaran. 

- Pinggul bergerak maju kea rah sasaran. 

- Pindahkan berat badan kea rah sasaran. 

- Bergerak kea rah umpan. 

c) Menerangkan Permainan Bola Voli Yang di Modifikasi 

 Ukuran lapangan 

Panjang : 12 meter 

Lebar : 6meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

meter 
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 Net dan Bola 

Net terbuat dari tali raffia. 

Bola terbuat dari plastik yang dilapisi busa. 

 Peraturan 

- Pemain dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang. 

- 4 kelompok terbagi menjadi 2 kelompok yang saling 

berhadapan bermain bola voli, 2 kelompok lainnya 

memegangi net. 

- Kelompok yang bermain bola voli harus melambungkan 

bola tanpa menyentuh net. 

- Kelompok yang memegangi net berusaha menangkap bola 

dengan net agar tidak dapat melewati ke daerah lawan. 

- Jika bola terkena jaring net maka pemain yang terakhir 

menyentuh bola bergantian dengan yang memegangi net. 

- Penghitungan poin sampai 15 dengan sistem reli poin. 

- Tim atau kelompok yang pertama kali mencapai poin 15, 

maka ditetapkan sebagai pemenangnya. 

- Bola di daerah sendiri hanya boleh dipantulkan 3 kali. 

d) Penerapan Permainan Yang Telah di Midifikasi. 

3) Penutup  

 Evaluasi 

 Peregangan  

 Berdo’a 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media / Alat 

 Peluit  

 Bola Voli Sebenarnya 

 Bola Voli Yang Dimodifikasi 

 Net Yang Sebenarnya 
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 Net Yang Dimodifikasi 

 Kerucut  

 Jam Tangan 

Sumber Pembelajaran 

Panduan Olahraga Bola Voli (Drs. Nuri Ahmadi)  

Tegal ,   November 2010 

 

Guru Pengampu       Guru 

Praktikan 

 

 

 

Wargono. S.Pd.      Arif Rakhman 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah   : SMA N 1 KRAMAT 

Kelas/Semester  : X / I (satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Materi Pokok   : Teknik Dasar Smash 

A. Standar Kompetensi 

Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam 

bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri 

C. Indikator 

Memahami dan dapat melakukan teknik smash dengan teknik yang 

benar 

D. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Penugasan 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Pendahuluan 

 Siswa berbaris 

 Berdo’a 

 Presensi 

 Peregangan dari kepala, tangan, badan, dan kaki 

 Pemanasan dengan permainan Hitam Hijau 

 

2) Kegiatan Inti 
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Teknik Dasar Smash 

a) Awalan  

Berdiri dengan sikap siap normal dengan jarak 3 sampai 4 meter dari 

net. Pada saat akan mengadakan langkah ke depan terlebih dahulu 

melakukan langkah-langkah kecil di tempat 

b) Tolakan 

Melangkah kecil ke depan, kemudian menumpu dengan dua kaki 

disertai dengan gerakan merendahkan badan dengan cara menekuk 

lutut. Kedua lengan sudah berada di samping belakang badan diikuti 

dengan tolakan kaki ke atas secara eksplosif dan dibantu dengan 

ayunan kedua lengan dari arah belakang ke depan atas. 

c) Sikap saat perkenaan 

Pada saat melayang bila bola telah berada di atas-depan dan dalam 

jangkauan tangan, maka segerlah tangan kanan dipukulkan ke bola 

secepat-cepatnya. Perkenaan tangan adalah pada telapak tangan 

dengan suatu gerakan lecutan, baik dari lengan maupun tangan. 

d) Sikap akhir 

Setelah bola berhasil dipukul, maka smasher segera mendarat kembali 

di tanah. Mendarat dengan menggunakan dua kaki untuk diteruskan 

dengan mengambil sikap normal. 

 Penerapan Permainan Yang Telah Dimodifikasi 

4) Penutup  

 Evaluasi 

 Peregangan  

 Berdo’a  
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F. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media / Alat 

 Peluit  

 Lapangan bola voli 

 Bola Voli Sebenarnya 

 Bola Voli Yang Dimodifikasi 

 Net Yang Sebenarnya 

 Net Yang Dimodifikasi 

 Kerucut  

 Jam Tangan 

Sumber Pembelajaran 

Panduan Olahraga Bola Voli (Drs. Nuri Ahmadi)  

Tegal ,   November 2010 

 

Guru Pengampu       Guru 

Praktikan 

 

 

 

Wargono. S.Pd.      Arif Rakhman 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah   : SMA N 1 KRAMAT 

Kelas/Semester  : XI / I (satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Materi Pokok   : Teknik Dasar Smash 

A. Standar Kompetensi 

Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam 

bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri 

C. Indikator 

Memahami dan dapat melakukan teknik smash dengan teknik yang 

benar 

D. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Penugasan 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Pendahuluan 

 Siswa berbaris 

 Berdo’a 

 Presensi 

 Peregangan dari kepala, tangan, badan, dan kaki 

 Pemanasan dengan permainan Hitam Hijau 

 

2) Kegiatan Inti 
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Teknik Dasar Smash 

a) Awalan  

Berdiri dengan sikap siap normal dengan jarak 3 sampai 4 meter dari 

net. Pada saat akan mengadakan langkah ke depan terlebih dahulu 

melakukan langkah-langkah kecil di tempat 

b) Tolakan 

Melangkah kecil ke depan, kemudian menumpu dengan dua kaki 

disertai dengan gerakan merendahkan badan dengan cara menekuk 

lutut. Kedua lengan sudah berada di samping belakang badan diikuti 

dengan tolakan kaki ke atas secara eksplosif dan dibantu dengan 

ayunan kedua lengan dari arah belakang ke depan atas. 

c) Sikap saat perkenaan 

Pada saat melayang bila bola telah berada di atas-depan dan dalam 

jangkauan tangan, maka segerlah tangan kanan dipukulkan ke bola 

secepat-cepatnya. Perkenaan tangan adalah pada telapak tangan 

dengan suatu gerakan lecutan, baik dari lengan maupun tangan. 

d) Sikap akhir 

Setelah bola berhasil dipukul, maka smasher segera mendarat kembali 

di tanah. Mendarat dengan menggunakan dua kaki untuk diteruskan 

dengan mengambil sikap normal. 

 Penerapan Permainan Yang Telah Dimodifikasi 

3) Penutup  

 Evaluasi 

 Peregangan  

 Berdo’a 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media / Alat 

 Peluit  

 Lapangan bola voli 

 Bola Voli Sebenarnya 
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 Bola Voli Yang Dimodifikasi 

 Net Yang Sebenarnya 

 Net Yang Dimodifikasi 

 Kerucut  

 Jam Tangan 

Sumber Pembelajaran 

Panduan Olahraga Bola Voli (Drs. Nuri Ahmadi)  

 

 

 

 

 

 

 

Tegal ,   November 2010 

 

Guru Pengampu       Guru 

Praktikan 

 

 

 

Wargono. S.Pd.      Arif Rakhman 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah   : SMA N 1 KRAMAT 

Kelas/Semester  : XII / I (satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Materi Pokok   : Teknik Dasar Smash 

A. Standar Kompetensi 

Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam 

bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri 

C. Indikator 

Memahami dan dapat melakukan teknik smash dengan teknik yang 

benar 

D. Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Demonstrasi 

 Penugasan 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1) Pendahuluan 

 Siswa berbaris 

 Berdo’a 

 Presensi 

 Peregangan dari kepala, tangan, badan, dan kaki 

 Pemanasan dengan permainan Hitam Hijau 

 

2) Kegiatan Inti 
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Teknik Dasar Smash 

a) Awalan  

Berdiri dengan sikap siap normal dengan jarak 3 sampai 4 meter dari 

net. Pada saat akan mengadakan langkah ke depan terlebih dahulu 

melakukan langkah-langkah kecil di tempat 

b) Tolakan 

Melangkah kecil ke depan, kemudian menumpu dengan dua kaki 

disertai dengan gerakan merendahkan badan dengan cara menekuk 

lutut. Kedua lengan sudah berada di samping belakang badan diikuti 

dengan tolakan kaki ke atas secara eksplosif dan dibantu dengan 

ayunan kedua lengan dari arah belakang ke depan atas. 

c) Sikap saat perkenaan 

Pada saat melayang bila bola telah berada di atas-depan dan dalam 

jangkauan tangan, maka segerlah tangan kanan dipukulkan ke bola 

secepat-cepatnya. Perkenaan tangan adalah pada telapak tangan 

dengan suatu gerakan lecutan, baik dari lengan maupun tangan. 

d) Sikap akhir 

Setelah bola berhasil dipukul, maka smasher segera mendarat kembali 

di tanah. Mendarat dengan menggunakan dua kaki untuk diteruskan 

dengan mengambil sikap normal. 

 Penerapan Permainan Yang Telah Dimodifikasi 

3) Penutup  

 Evaluasi 

 Peregangan  

 Berdo’a 

F. Media dan Sumber Pembelajaran 

Media / Alat 

 Peluit  

 Lapangan bola voli 

 Bola Voli Sebenarnya 
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 Bola Voli Yang Dimodifikasi 

 Net Yang Sebenarnya 

 Net Yang Dimodifikasi 

 Kerucut  

 Jam Tangan 

Sumber Pembelajaran 

Panduan Olahraga Bola Voli (Drs. Nuri Ahmadi)  

 

 

Tegal ,   November 2010 

 

Guru Pengampu       Guru 

Praktikan 

 

 

 

Wargono. S.Pd.      Arif Rakhman 
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SILABUS 

Nama Sekolah :  SMA N 1 KRAMAT 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester :  X/1 
 

Standar Kompetensi : 1. Mempratikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

1.1 Mempraktikkan 

keterampilan 

bermain salah 

satu permainan 

dan olahraga 

beregu bola besar 

serta nilai 

kerjasama, 
kejujuran, 

menghargai, 

semangat, dan 

percaya diri**) 

 

Sepak Bola 

 Teknik mengenal 

bola 

 Teknik mengiring 

bola 

 Teknik melempar 

bola dengan dua 
tangan (throw in) 

 Teknik menendang 

bola menggunakan 

kaki bagian dalam, 

punggung kaki dan 

kaki bagian dalam 

 Teknik mengenal bola 

dilakukan dengan cara 

menggulir-gulirkan bola, 

menimang-nimang bola dengan 

kira-kira kaki penuh dan paha 

 Mengenal bola dengan 

cara mengulir-gulirkan 

bola, menimang-

nimang bola dengan 

benar 

Tugas individu 

Tes perbuatan 

14 x 45 Buku sumber 

Latihan Sepak 

Bola Metode Baru 

(Pertahanan), Eric 

C. batty, Pionir 

Jaya, Bandung 

 Menggiring bola dilakukan 

dengan menggunakan 
punggung kaki dan kaki bagian 

dalam. 

 Menggiring bola 

dengan punggung kaki 
dan kaki bagian dalam 

dengan benar 

  Lapangan sepak 

bola, bola peluit, 

corong, stop 
watch, tembok 

pantulan 

 Teknik melempar bola : 

- Berdiri diluar garis samping 

- Bola dipegang dengan dua 

tangan dari atas belakang 

kepala 

- Badan ditarik kebalakng 

diterus-kan dengan 

mengayunkan kedua tangan 

kedepan (menggunakan 

kekuatan otot perut, panggul, 
bahu dan tangan) 

 Melempar bola  
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   Menendang bola menggunakan 

kaki bagian dalam, punggung 

kaki dan kaki bagian luar 

dengan teknik yang benar 

secara berpasangan 

 Menendang bola 

menggunakan kaki 

bagian dalam dengan 

teknik yang benar 

   

   Menendang bola menggunakan 

kaki bagian dalam, punggung 
kaki dan kaki bagina luar 

dengan teknik yang benar 

secara berkelompok. 

 Menendang bola 

menggunakan 
punggung kaki dengan 

teknik yang benar 

 

   

   Menendang bola menggunakan 

kaki bagian dalam, punggung 

kaki dan kaki bagian luar 

dengan teknik yang benar 

melalui permainan kucing-

kucingan (1 : 3 = satu kucing 

dan tiga permainan dengan satu 

kali menyentuh bola) 

 Menendang bola 

menggunakan kaki 

bagian luar dengan 

teknik yang benar 

 

   

 

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

  Teknik mengontrol/ 

menghentikan bola 

menggunakan kaki 

bagian dalam, 

punggung kaki dan 

kaki bagian luar 

 Mengontrol/menghentikan bola 

menggunakan kaki bagian dalam, 

punggung kaki dan kaki bagian luar 

dengan teknik yang benar secara 

berpasangan 

 Mengontrol atau 

menghentikan bola 

menggunakan kaki 

bagian dalam dengan 

teknik yang benar 

   

   mengontrolmenghentikan bola 

menggunakan kaki bagian dalam, 

punggung kaki dan kaki bagian luar 
dengan teknik yang benar secara 

 Mengontrol atau 

menghentikan bola 

menggunakan 
punggung kaki dengan 
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berkelompok. teknik yang benar 

   Mengontrol/menghentikan bola 

menggunakan kaki bagian dalam, 

punggung kaki dan kaki bagian luar 

dengan teknik yang benar melalui 

permainan kucing-kucingan (1 : 3 

=satu kucing dan tiga merpainan 

dengan dua kali menyentuh bola) 

 Mengontrol /  

menghentikan bola 

menggunakan kaki 

bagian luar dengan 

teknik yang benar 

 

   

 Bola Voli 

 Passing bawah 

 Passing atas 

 Servis bawah 

 Melakukan latihan teknik passing 

bawah tanpa bola secara klasikal 

 Melakukan teknik passing bawah 

secara berpasangan 

 Melakukan teknik passing bawah 

secara berkelompok 

 Melakukan passing 

bawah dengan teknik 

yang benar 

Tugas individu 

Tes perbuatan 

 Amung Ma’mun 

dan Toto Subroto 

(2001), Pendekata 

keterampilan taktis 

dalam 

Pembelajaran Bola 

Voli, Jakarta 

   Melakukan teknik passing atas ke 

tembok secara individu 

 Melakukan teknik passing atas dari 

sikap jongkok secara berpasangan. 

 Melakukan teknik passing atas 

secara berkelompok 

 Melakukan passing 

atas dengan teknik 

yang benar 

  Dirjen, 

DIKDASMEN, 

Dirjen. 

OLAHRAGA. 

   melakukan gerakan servis bawah 
tanpa bola secara klasikal 

 melakukan gerakan servis bawah 

menggunakan bola secara 

berpasangan 

 melakukan servis bawah melewati 

net. 

 Melakukan servis 
bawah dengan teknik 

yang baik 

  Lapangan bola 
voli, bola, pluit, 

stop watch, net 
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

 Bola Basket 

 Operan dada 

 Operan pantul 

 Operan atas 

 Operan samping 

 Melakukan operan dada 

berpasangan sambil bergerak 

 Melakukan teknik operan dada 

berkelompok dengan pola 

segitiga dan segi empat secara 
diam dan sambil bergerak. 

 Melakukan teknik 

operan dan menangkap 

bola setinggi dada 

dengan benar. 

Tugas individu 

Tes perbuatan 

 buku sumber 

Neumann, Hannes, 

(1985). Bola 

basket Pendidikan 

Dasar dan 

Latihan, Jakarta, 
PT. Gramedia. 

Pendidikan 

Jasmani dan 

Kesehatan untuk 

SMA Kelas X. 

   Melakukan teknik operan pantul 

berpasangan secara diam dan 

sambil bergerak 

 Melakukan teknik operan pantul 

berke-lompok dengan pola 

segitiga dan segi empat secara 

diam dan sambil bergerak. 

 Melakukan teknik 

operan dan menangkap 

bola pantul dengan 

benar 

  Alat bola basket, 

pluit, lapangan 

bola basket, stop 

watch 

   Melakukan teknik operan atas 
berpasa-ngan secara diam dan 

sambil bergerak 

 Mealkukan teknik operan atas 

berkelom-pok dengan pola 

segitiga dan segi empat secara 

diam dan sambil bergerak 

 Melakukan teknik 
operan dan menangkap 

dari atas dengan benar 

   

   melakukan teknik operan 

samping berpasangan secara 

diam dan sambil bergerak 

 melakukan teknik operan 

samping berkelompok dengan 

pola segitiga dan segiempat 

 Melakukan teknik 

operan dan menangkap 

dari samping dengan 

benar 
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secara diam dan sambil 

bergerak 

   melakukan teknik memantul 

bola dengan tangan kiri dan 

kanan ditempat secara individu 

 melakukan teknik menggiring 

bola bergerak maju dan mundur 
menggunakan tangan dan atau 

tangan kiri 

 melakukan teknik menggiring 

bola bergerak ke kiri dan ke 

kanan menggu-nakan tangan 

dan atau tangan kiri 

 Melakukan teknik 

menggiring bola 

menggunakan tangan 

kanan dan kiri 

   

   Melakukan permainan bola 

basket hanya menggunakan 

passing secara berkelompok 

 Bermain bola basket 

dengan peraturan 

dimodifikasi 
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SILABUS 

 
Nama Sekolah : SMA N 1 KRAMAT 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester :  XI/1 

 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dengan teknik dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

1.1 Mempraktikkan 

keterampilan 

teknik bermain 

salah satu 

permainan 
olahraga bola 

besar secara 

sederhana serta 

nilai kerjasama, 

kejujuran, 

menghargai, 

semangat, percaya 

diri**) 

Sepak Bola 

 Formasi permainan 

sepak bola 

penyerangan 
W – M atau 4 – 2 – 4 

 

 

 

 Formasi pertahanan 

sepak bola 4 – 4 – 2\ 

 

 setelah dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa 

melakukan permainan sepak 

bola yang menekankan 
pembagian tugas para pemain 

sesuai posisinya berdasarkan 

pola W-M atau 4 – 2 – 4, 

merupakan pola yang 

menempatkan 4 pemain 

belakang, 2 center back dan 4 

pemain depan 

 setelah dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa 

melakukan permainan sepak 

bola yang menekankan 

pembagian tugas para pemain 
sesuai posisinya berdasarkan 

pola 4 – 4 – 2 yang lebih 

menekankan pada pertahanan, 

 menggunakan formasi, 

bentuk, dan strategi pola 

penyerangan 4 – 2 – 4 

dalam permainan sepak 
bola 

 

 

 

 

 

 

 menggunakan berbagai 

formasi bentuk, strategi 

pola pertahanan dalam 

permainan sepak bola 

Tes perbuatan 14 x 45’ Buku panduan 

taktik, strategi 

permainan sepak 

bola 

Lapangan sepak 
bola, gawang, 

bola, pluit, stop 

watch, corong 
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pola ini menempatkan 4 

pemain belakang, 4 pemain 

tengah dan 2 pemain depan 

 

 Bola Voli  

 Formasi permainan 

bola voli 

 

setelah dibagi menjadi beberapa 

kelompok siswa melakukan 

permainan bola voli yang 

menekankan pembagian tugas 
sesuai dengan posisinya, misalnya 

mempegunakan pola 4 smasher 

dan 2 set-uper, 4 smasher, 1 set-

uper dan 1 libero dan 5 smasher 

dan 1 set-uper.  

 Menggunakan berbagai 

formasi, bentuk, dan 

strategi dalam permainan 

 Memperlihatkan nilai 
pantang menyerah, dan 

jujur (fair play) dalam 

permainan 

Tes perbuatan  Buku panduan 

taktik, strategi 

permainan bola 

voli 
Lapangan bola 

voli, bola, pluit, 

stop watch, 

corong 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

 Bola Basket 

 Pengintegrasian teknik 

dalam permainan bola 

basket. 

 

 Setelah melakukan pemanasan 
siswa memperagakan 

permainan bola basket dengan 

menekankan tugas dan 

tanggung jawab pemain sesuai 

dengan posisinya 

 Melakukan latihan pola 

penyerangan 1-2-2 dapat 

dilihat pada penerapan strategi 

penyerangan kilat dan 

penyerangan berpola dengan 

dasar pokok: ada pengatur 
serangan pengaman, 

penembak, pengumpan dan 

perayah. 

 

 Menggunakan berbagai 
formasi, bentuk, dan 

strategi dalam permainan 

bola basket 

 Menerapkan strategi 

penyerangan 

 Memperlihatkan nilai 

pantang menyerah, dan 

jujur (fair play) dalam 

permainan. 

Tes perbuatan  Lapangan bola 
basket, bola, 

corong, pluit, stop 

watch 

1.2 Mempraktikkan Rounders  Setelah melakukan pemanasan  Menggunakan berbagai Tes perbuatan  Buku panduan 
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keterampilan 

teknik serta nilai 

kerjasama, 

kejujuran, 

menghargai, 

semangat, percaya 

diri**) 

 Formasi permainan 

rounders 

 

siswa memperagakan 

permainan rounders dengan 

menekankan tugas dan 

tanggung jawab pemain sesuai 

dengan posisinya. Pola 

penyerangan didukung oleh 

teknik individu maupun regu 
antara lain kemahiran 

memukul, sliding, lari selain 

itu manager yang akan 

memberikan arahan pola 

penyerangan yang digunakan. 

 

formasi, bentuk, dan 

stategi dalam permainan 

rounders 

 Memperlihatkan nilai 

pantang menyerah, dan 

jujur (fair play) dalam 

permainan 

taktik, strategi 

permainan 

rounders 

 

Lapangan 

rounders, bola, 

pluit, stop watch 

1.3 Mempraktikkan 

keterampilan 

teknik salah satu 

nomor atletik 

dengan 

menggunakan 
peraturan yang 

dimodifikasi serta 

nilai kerjasama, 

kejujuran, kerja 

keras dan percaya 

diri**) 

Atletik 

 Nomor tolak peluru 

 

 Secara klasikal melakukan 

pemanasan dengan running 

ABC dilanjutkan latihan lari 

kijang untuk meningkatkan 

daya ledak otot kaki tolak 

 Secara bergantian melakukan 
latihan lompat tinggi gaya 

guling perut dari ketinggian 

yang rendah, kemudian secara 

bertahap tingginya dinaikkan 

dengan prosedur berdiri 

dengan satu kaki dibelakang 

kemudian bertolak vertikal, 

dengan awalan 8 langkah, 4 

derajat terakhir harus lebar, 45 

– 55 derajat dari mistar, 

tolakan kaki tumpu harus kuat, 
setelah mencapai mistar badan 

digulingkan ke kiri dengan 

kepala dahulu melewati mistar 

sedangkan mendarat terlebih 

 Melakukan teknik dalam 

nomor lompat tinggi 

gaya guling perut 

(straddle) 

Tes perbuatan  Buku sumber 

Gerry A, Carr, 

(2000), Atletik 

Untuk Sekolah, 

Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 
 

 

 

 

Pluit, matras 

lompat tinggi, 

tiang lompat 

tinggi, mistar, 

stop watch 
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dahulu punggung. 

 Atletik 

 Nomor lompat tinggi 

gaya guling perut 

 

 Secara klasikal melakukan 

pemanasan dengan running 

ABC dilanjutkan pengenalan 

toalk peluru mulai cara 

memegang, latihan power 

lengan mendorong peluru 

kearah atas 

 Secara bergantian siswa 

berlatih menolak peluru gaya 

menyamping tanpa awalan 

dengan cara memegang peluru 

di pangkal jari dengan tiga jari 

dibelakang, peluru diletakkan 

dekat leher siku diangkat 

sejajar bahu, menolak peluru 

dengan meluruskan sikua 

diikuti diluruskan badan 

sebagai daya dorong. 

 Secara bergantian siswa 

berlatih menolak peluru dengan 

awalan 

 

 Melakukan teknik 

nomor tolak peluru 

gaya menyamping 

Tes perbuatan  Buku sumber 

Gerry A, Carr, 

(2000), Atletik 

Untuk Sekolah, 

Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 

 
Bak pasir, 

meteran, pluit, 

bubuk kapur, 

bendera kecul 

1.4 Mempraktikkan 

keterampilan 

teknik 

penyerangan salah 

satu permainan 

olahraga beladiri 

serta nilai 

kerjasama, 
kejujuran, 

menghargai orang, 

kerja keras dan 

Pencak Silat 

 Teknik serangan 

tangan 

 

 Melakukan pemanasan secara 

klasikal 

 Berlatih secara klasikal 

berbagai teknik pukulan 

menggunakan kepalan tangan, 

telapak tangan, dan sikut 

 Berpasangan berlatih pukulan 

dan teknik menghindar 
menggunakan tangan, terdiri 

dari pukulan epan, lintasan 

 Melakukan teknik 

penyerangan dengan 

menggunakan tangan 

 

 Melakukan teknik 

menghindar dari 

serangan dengan 

menggunakan tangan 
 

 Melakukan gerakan 

Tes perbuatan  Panduan berlatih 

bela diri 

 

 

Stop watch, pluit, 

target pukulan, 

body protector 
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percaya diri**) lurus, dibantu pergerakan bahu 

putaran pinggang, pukulan 

sengkol/bandul dengan posisi 

tangan ditekuk 90 derajat, 

lintasan dari ayunan bawah, 

pukulan lingkar lintasannya 

dari samping luar ke dalam 
tubuh, pukulan samping 

menggunakan punggung 

tangan. 

 Berpasangan melakukan latihan 

gerak serang dan hindar. 

serang hindar secara 

berpasangan 
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SILABUS 

 
Nama Sekolah : SMA N 1 KRAMAT 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester :  XII/1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

1.1 Mempraktikkan 

keterampilan 

bermain salah satu 

olahraga bola 

besar lanjutan 

dengan peraturan 

yang dimodifikasi 

serta nilai 
kerjasama, 

kejujuran, 

toleransi, kerja 

keras dan percaya 

diri**) 

Permainan sepak bola 

 Taktik pola 

penyerangan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Taktik pertahanan 

 

 Setelah dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa 

melakukan permainan sepak 

bola yang menekankan 

pembagian tugas para pemain 

sesuai posisinya berdasarkan 

pola penyerangan 4-2-4, 

pergantian pemain penyerang 
yang selalu dijaga oleh lawab, 

menipu dan menerobos ke 

pertahanan lawan dengan 

umpan satu – dua (wall pass) 

 

 Setelah dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa 

melakukan permainan sepak 

bola yang menekankan 

pembagian tugas para pemain 

sesuai posisinya berdasarkan 
pola pertahanan 5-3-5, pemain 

belakang dan tengah harus 

mengamankan daerahnya 

masing-masing dan man to 

 Menggunakan berbagai 

variasi, bentuk, dan 

strategi penyerangan 

dalam permainan sepak 

bola 

 

 

 
 

 

 

 Menggunakan berbagai 

variasi, bentuk, dan 

strategi penyerangan 

dalam permainan sepak 

bola 

Tes perbuatan 14 x 45 Panduan belajar 

bermain sepak 

bola 

 

Lapangan sepak 

bola, bola, 

corong, pluit, stop 

watch 
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man marking 

 

 Permainan bola voli 

 Taktik pertahanan 

 

 Setelah dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa 

melakukan permainan bola voli 

yang menekankan pembagian 

tugas sesuai posisinya dengan 

mempergunakan pola 4 
smasher dan 2 set-uper, 4 

smasher, 1 set-uper dan 1 

libero dan 5 smasher dan 1 set-

uper, ada tiga: terhadap servis, 

terhadap smash dan pertahanan 

terhadap pantulan block lawan 

(cover of smash near the net) 

 

 Menggunakan berbagai 

variasi, bentuk, dan 

strategi dalam permainan 

bola voli 

 Mengaplikasikan nilai 
kerja sama kelompok, 

pantang menyerah, dan 

fair play dalam 

permainan 

Tes perbuatan  Panduan belajar 

bermain bola voli 

 

Lapangan bola 

voli, bola corong, 

pluit, stop watch 

  Dasar penyerangan 

permainan bola 

basket ada pengatur 

serangan, pengaman, 
penembak, 

pengumpan dan 

perayah 

 Dasar pertahanan ada 

dua pertahanan 

daerah (zone 

defference) dan 

pertahanan satu 

lawan satu  

 

 Setelah dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa 

melakukan permainan bola 

basket yang menekankan 
pembagian tugas sesuai 

posisinya dengan 

menggunakan pola 

penyerangan 1-2-2, 2-3 dan 

pertahanan 3-2, man to man, 

 

 Menggunakan berbagai 

variasi, bentuk, dan 

strategi dalam permainan 

bola basket 

 Mengaplikasikan nilai 

kerja sama kelompok 

pantang menyerah, dan 

fair play dalam 

permainan 

   

1.2 Mempraktikkan 

keterampilan 
bermain salah satu 

olahraga bola 

 Permainan bulu 

tangkis 
 

 

 Melalui permaiann 

bulutangkis siswa melakukan 
latihan berbagai macam 

pukulan yang biasanya 

 Memukul bola / shuttle 

cock 

Tes perbuatan  Buku sumber 

Herman Subarjah, 
(2001) Pendekatan 

Keterampilan 
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kecil dengan 

peraturan yang 

dimodifikasi serta 

nilai kerjasama, 

kejujuran, 

toleransi, kerja 

keras dan percaya 
diri**) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Permainan tenis meja 

 

dipergunakan dalam 

permainan bulutangkis. 

Teknik pukulan (strokes) 

secara garis besar terdiri dari 

pukulan bawah meliputi: 

servis (panjang, pendek, dan 

flik servis). Pukulan dari atas 
kepala (over head strokes) 

terdiri dari: overhead lob, 

overhead smash, chopped, 

dropshot dan around the head 

clears. Pukulan mendatar atau 

menyamping terdiri dari: 

lob/clear, drive, dropshot dan 

netting 

 

 

 Siswa dibariskan menjadi 4 
saf diberi penjelasan materi 

yang akan dibahas diteruskan 

pemanasan, setelah itu 

dilanjutkan  : 

- teknik mengenal bola 

dengan cara menimang-

nimang bola dengan 

menggunakan bad baik 

ditempat maupun berjalan 

- teknik memukul bola 

kearah dinding 
- teknik memukul bola diatas 

meja dengan pukulan 

forehand dan backhand 

secara menyilang 

bergantian. 

dalam 

Pembelajaran 

Bulutangkis, 

Jakarta : DIRJEN 

DIKDASMEN 

DAN 

OLAHRAGA 
 

Alat: raket, 

lapangan 

bulutangkis, net, 

bol/shuttle cock, 

stop watch, pluit 

 

Hasil penataran 

Calon Instruktur 

Penjas di Jakarta 

 
Meja pingpong, 

bola pingpong, 

bad, net, stop 

watch, peluit. 
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1.3 Mempraktikkan 

teknik atletik 

dengan 

menggunakan 

peraturan yang 

sesungguhnya 

serta nilai 
kerjasama, 

kejujuran, 

menghargai, 

semangat, percaya 

diri **) 

 Atletik nomor lari 

estafet 4 x 100 meter 

dan 4 x 400 meter 

 Lompat jangkit sering 

juga disebut juga 

lompat tiga yaitu 
jingkat (hop), 

langkah (step) dan 

lompat (jump) 

 

 Secara klasikan melakukan 

pemanasan dengan running 

ABC dilanjutkan latihan lari 

kijang untuk meningkatkan 

daya ledak otot kaki 

 Berlatih lari estafet dengan 4 x 
25, 4 x 50 dan 4 x 100 dan 4 x 

400 meter 

 Secara bergantian siswa 

melakukan latihan irama 

jingkat 

 Secara bergantian siswa 

melakukan latihan irama 

langkah 

 Secara bergantian siswa 

melakukan latihan irama 

lompat 

 Secara bergantian siswa 
melakukan kombinasi latihan 

irama jingkat, langkah dan 

lompat 

 

 Melakukan keterampilan 

lari estafet 4 x 100 m dan 

4 x 400 m 

 

 Melakukan keterampilan 

lompat jangkit 

Tes perbuatan  Buku sumber 

Gerry A. Carr, 

(2000), Atletik 

Untuk Sekolah, 

Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 

 
 

Alat: 10 tongkat 

estafet, stop 

watch, pluit, 

meteran, lapangan 

lompat jangkit / 

lompat jauh, 

bendera 

1.4 Mempraktikkan 

keterampilan 

bermain salah satu 

permainan 

olahraga bela diri 

secara 

berpasangan 

dengan peraturan 
yang sebenarnya 

serta nilai 

Pencak silat 

 Teknik pukulan 

dengan baik 

 

 Teknik tendangan 

 

 Secara klasikal berlatih teknik 

menendang dengan kaki 

seperti samping, tendangan T. 

 Secara bergantian siswa 

melakukan teknik menghindar 

dari serangan lawan 

 Melakukan teknik serang dan 

tangkisan secara berpasangan 
dalam pertandingan bela diri 

 Melakukan teknik pukulan 

 Melakukan teknik serang 

dan tangkisan secara 

berpasangan dalam 

pertandingan bela diri 

 Melakukan teknik 

pukulan dengan baik 

 Mengaplikasikan nilai 

kerja sama kelompok, 
pantang menyerah 

Tes perbuatan  Panduan belajar 

bela diri 

 

Target, body 

protektor, pluit, 

stop watch. 



99 

 

 

 

kejujuran, 

menghargai 

lawan, kerja keras 

dan menerima 

kekalahan**) 

dengan baik dalam bela diri 

pencak silat seperti lurus 

mendatar dengan sasaran dada 

dan wajah 
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PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Rumus : 

                     

 
 

                     

                      

                      

                      

                      Kriteria 

                    Butir angket Valid jika rxy > rtabel 

             Perhitungan : 

                   berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

     

                      No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

      1 1 24 1 576 24 

      2 1 24 1 576 24 

      3 1 23 1 529 23 

      4 1 23 1 529 23 

      5 1 23 1 529 23 

      6 0 24 0 576 0 

      7 1 22 1 484 22 

      8 1 22 1 484 22 

      9 1 21 1 441 21 

      10 1 21 1 441 21 

      11 0 21 0 441 0 

      12 1 21 1 441 21 

      13 0 21 0 441 0 

      14 0 21 0 441 0 

      15 1 21 1 441 21 

      16 1 21 1 441 21 

      17 1 20 1 400 20 

      18 1 20 1 400 20 

      19 1 23 1 529 23 

      20 1 21 1 441 21 

      21 1 22 1 484 22 

      22 1 21 1 441 21 

      23 1 19 1 361 19 

      24 1 20 1 400 20 

      25 0 18 0 324 0 

      26 1 18 1 324 18 

      27 0 17 0 289 0 

      28 0 16 0 256 0 

      29 0 13 0 169 0 

      30 1 15 1 225 15 

      

( )( )

( ){ } ( ){ }2222
xyr

SU-NSUSC-NSC

SUSC-NSCU
=
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31 0 13 0 169 0 

      32 0 10 0 100 0 

      33 0 7 0 49 0 

      34 0 11 0 121 0 

      35 0 8 0 64 0 

      36 0 11 0 121 0 

      37 0 9 0 81 0 

      38 0 11 0 121 0 

      39 1 11 1 121 11 

      40 1 11 1 121 11 

      S 24 718 24 13922 487 

      Dengan  menggunakan rumus 

tersebut diperoleh : 

         

                    

        

 

 

40 
 

x 487   

 

  
 

  

 

24 
 

x 718   

 

      

rxy 

 

= 
 

                     

  

  

   

40 x 24 - 24 
2
 

 

40 x 13922 - 718 
2
 

  

                       

  

rxy = 0.5641                                       

 

Pada  = 5% dengan  N= 40    diperoleh rtabel =  0.312 

karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  

Valid 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Rumus : 

                    

 
 

                     

                      

                      

                      Kriteria 

                   Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel 

        Perhitungan 

                  1. Varians Total 

                 

                       

 
 

                     

                      
                      
                      
                      

       

 
 

 

              

   13922 

 

 
 

718 

            

t
2
 = 40 

            40 

            
                      

  

= 26.510 

                
                      2. Varians Butir 

                 

       

 

 
 

              

b1
2
 = 

24 

 

 
 

24 

              40 = 0.25 

         40 
   

         

       

 

 
 

              

b2
2
  

23 

 

 
 

23 

            =   40 = 0.25 

         

 

40  

      

 
 

           

 

 

         

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ S
-÷

ø

ö
ç
è

æ

-
=

2

2

11 1
1k

k

t

br




( )

N

N

SU
-SU

=

2

2

2

t
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b28
2
  

17 
- 17 

            =   40 = 0.25 

        
 

40 

 
  

         
Sb

2
 = 5.14 

    

 

     
                3. Koefisien reliabilitas 

               
        

 

             
r11 

 

= 
 

28 

 

 

1 
 

- 
5.14 

          
28 - 1 

 

26.510 

          
                      r11 = 1.008 

                
 

                     Pada   = 5% dengan N = 40 diperoleh r tabel = 0.312.  Karena r11 > r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel 
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Bola modifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net dan Lapangan modifikasi 
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Siswa mengisi angket Free test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajaran 
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Peregangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanasan 
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Proses pembelajaran siswa yang memegang net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mempraktekan teknik servis bawah dengan menggunakan bola yang 

sudah dimodifikasi 
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Permaianan bola voli yang telah dimodifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengisi angket Pos test 


