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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengembangan 
permainan bola voli melalui permainan bola voli net hidup memanfaatkan linkungan 
sekitar pada siswa kelas V SDN 8 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 

Metode penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan deskritif  kuantitatif.  Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas V 
SD 8 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang berjumlah 24 siswa. 
Adapun instrumen penelitian  yang dipergunakan adalah angket atau kuesioner, lembar 
observasi dan dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
angket (kuesioner), observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase. 

 Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh 
langkah yang utama yaitu  dengan : (1) melakukan penelitian pendahuluan dan 
pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) 
mengembangkan produk awal (berupa model permainan bola voli net hidup), (3) 
evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran, 
serta uji coba kelompok kecil dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi 
kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari 
evaluasi ahli dan uji coba skala kecil (8 siswa), (5) uji lapangan(24 siswa), (6) revisi 
produk akhir berdasarkan hasil dari uji lapangan, (7) hasil akhir model permainan bola 
voli net hidup bagi siswa SDN 8 Gondosari yang dihasilkan melalui revisi uji 
lapangan. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 
dilakukan oleh ahli (satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran), uji coba kelompok 
kecil (8 siswa SDN 8 Gondosari), dan uji lapangan (24 siswa SDN 8 Gondosari). Data 
berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk, dan hasil pengisian kuesioner oleh 
siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase untuk 
mengungkap aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan 
produk. 

 Dari uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli penjas 82,6% (baik), ahli 
pembelajaran I 88% (baik), ahli pembelajaran II 89,3% (baik), uji coba kelompok kecil 
87,%1 (baik), dan uji lapangan 95,83% (sangatbaik). Data dari yang ada maka dapat 
disimpulkan bahwa model permainan bola voli net hidup ini dapat digunakan bagi 
siswa SDN 8 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, diharapkan bagi guru pendidikan jasmani 
dan olahraga Sekolah Dasar untuk menggunakan produk model pembelajaran bola voli 
melalui permainan bola voli net hidup ini pada siswa dalam pembelajaran Pendidikan 
Jasmani dan Olahraga Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jasmani  merupakan bagian integral dari pendidikan 

malalui aktifitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara 

organik, neuromaskuler, intelektual dan emosional. Pendidikan jasmani adalah 

suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan 

emosional ( Depdiknas 2004 ) 

Pendidikan jasmani yang merupakan bagian pendidikan 

keseluruhan, pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik ( 

anak) dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara 

sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya. Aktifitas jasmani 

tersebut dapat diartikan sebagai peserta didik untuk meningkatkan 

keterampilan motorik dan fungsional. Dengan kata lain, prinsip-prinsip 

pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan haruslah dapat memacu 

pada pembentukan, pengembangan dan peningkatan kualitas kemampuan 

unsur-unsur kognitif, afektif dan psikomotorik. Sesuai dengan makna 

pendidikan jasmani (penjas) yaitu pendidikan melalui aktifitas fisik, maka 

salah satu prioritas utama tujuan yang ingin dicapai dalam penjas adalah 

penguasaan keterampilan motorik. Oleh sebab itu aktivitas yang diberikan 

hendaknya mampu membangkitkan dan memberikan kesempatan kepada anak 
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untuk aktif dan kreatif, serta mampu menumbuhkan kembangkan potensi dan 

motorik anak. Dengan demkian, selama anak mengikuti proses belajar penjas 

secara langsung akan dapat merangsang terpacunya suatu penguasaan 

keterampilan motorik pada umumnya dan keterampilan cabang olahraga 

tertentu pada khusunya. 

Perkembangan olahraga saat ini saat pesat, hal ini terlihat dengan 

semakin banyak jumlah kejuaraan dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. 

Untuk pencapaian tertinggi pada setiap cabang olahraga, perlu dilakukan 

pembinanan sejak usia dini. Salah satunya dapat dilakukan melalui jalur 

pendidikan jasmani di sekolah. 

Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan 

pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan 

membuat anak mampu memahami bagaimana suatu keterampilan dipelajari 

sehingga tingkatannya semakin lebih tinggi. Penyelenggaraan pendidikan 

jasmani di Sekolah Dasar (SD) berorientasi kepada pengenalan serta 

pelaksanaan berbagai macam kegiatan gerak dasar dalam kaitannya untuk 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.  

 Cabang olahraga separti bola voli, sepak bola, bulu tangkis dan tenis 

meja dapat dimainkan oleh anak-anak sampai dewasa. Di sekolah, cabang 

olahraga tersebut dimainkan oleh siswa mulai sekolah dasar, lanjutan pertama, 

menengah, sampai perguruan tinggi. Usaha untuk tercapainya prestasi, 

khususnya olahraga bola voli, perlu latihan teknik yang tepat bagi pemula 

khususnya siswa untuk penguasaan teknik dasar yang sempurna. Penguasaan 
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teknik dasar yang sempurna akan menjadi dasar pengembangan mutu prestasi 

permainan. 

Seperti yang dikemukakan Suharno Hp (1981:35) bahwa teknik dasar 

bola voli harus dipelajari dahulu guna dapat mengembangkan mutu prestasi. 

Penggunaan teknik dasar secara sempurna dapat dicapai dengan berlatih 

secara teratur dengan menggunakan bentuk latihan yang baik dan benar.  

Agar kecakapan bermain bola voli dapat ditingkatkan maka teknik ini 

erat sekali hubungannya dengan kemampuan gerak, kondisi fisik, taktik, dan 

mental. Teknik dasar bola voli harus betul-betul dipelajari terlebih duhulu 

guna dapat mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan 

teknik dasar permainan bola voli merupakan salah satu unsur yang turut 

menentukan menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan di 

samping unsur-unsur kondisi fisik, mental dan taktik (Suharno H.P, 1981:35). 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan pengembangan model pembelajaran keterampilan dasar bola voli 

melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah pada siswa kelas V SDN 8 

Gondosari tahun ajaran 2011, sebagai wahana penciptaan pembelajaran 

penjasorkes yang inovatif, untuk menjadikan pembelajaran yang lebih 

menarik dan menyenangkan, yang sekaligus bermanfaat bagi perkembangan 

dan pertumbuhan peserta didik. 

SD 8 Gondosari adalah salah satu dari 10 SD Negeri di Gondosari 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Letak SD 8 Gondosari berada di dekat 

kantor Kecamatan Gebog tepatnya di jalan PR. Sukun No 16 RT 2 RW I Desa 
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Gondosari Kecamatan Gebog. Sebagian siswa-siswinya berasal dari daerah 

sekitar dukuh Gebog Kidul ( 90%) dan dukuh lain disekitarnya (10%). 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat ( orang tua siswa ) sebagian besar dari 

kalangan masyarakat menengah kebawah, antara lain buruh tani, buruh pabrik 

rokok, pedagang, wiraswasta dan sebagian kecil PNS. Kepedulian masyarakat 

terhadap sekolah cukup baik, namun kontribusi pengembangan pendidikan 

dan penambahan sarana sekolah belum dapat maksimal diharapkan. 

Walaupun dalam keterbatasan situasi dan kondisi, sekolah terus 

berupaya untuk tetap meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara 

berkesinambungan, dengan input siswa yang kwalitasnya dibawah standart 

dibandingkan dengan SD Negeri yang lain di Dukuh Gondosari. Walaupun 

demikian, berkat kerjasama dari semua pihak baik dari orang tua siswa, 

siswa, guru dan lembaga penunjang pendidikan, prestasi setiap tahunnya 

selalu meningkat baik dalam bidang akademik ( UN, Dokter Kecil) maupun 

non akademik ( POPDA, event Kejurda ). 

Dari tanggal 24 April 2010 telah dilakukan survei awal di SD 8 

Gondosari untuk mengetahui sarana dan prsarana olahraga bola voli, 

mengetahui proses belajar mengajar pendidikan jasmani khususnya proses 

pembelajaran permaina bola voli, dan mengetahui efektivitas permainan bola 

voli yang diajarkan untuk meningkatkan gerak siswa. 

Hasil survei tentang saran dan prasarana bola voli di SD 8 Gondosari 

terlihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 1. Hasil Survey Sarana dan Prasarana Bola Voli SD 8 Gondosari  

No Sarana dan Prsarana Jumlah Kondisi 

1. Lapangan bola voli 

ukuran standart 

1 Baik 

2. Tiang net bola voli 2 Baik 

3. Net bola voli 2 Baik 

4. Bola voli ukuran standart 1 Baik 

 ( Sumber:hasil survey awal 2011) 
 

   Peneliti mengamati proses pembelajaran bola voli siswa kelas V 

dari tanggal 10-12 Mei 2011 di Sekolah Dasar Negeri 8 Gondosari, dari hasil 

pengamatan diperoleh hasil yang masih jauh dari harapan dan tidak sesuai 

dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa serta permainan bola 

voli yang diajarkan belum dimodifikasi. Pada proses pembelajaran bola voli 

ditemui beberapa hal antara lain :  

1. Alat dan fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan 

dan perkembangan siswa. Contoh : lapangan yang digunakan dengan 

ukuran standart dan bola yang digunakan adalah bola ukuran dewasa. 

2. Peraturan permainan bola voli yang digunakan sesuai dengan peraturan 

yang sebenarnya atau aturan baku dalam permainan bola voli.  

3. Diketahui ada beberapa siswa khsusnya siswa putri yang mengeluh sakit 

ketika service dan menerima bola atau passing bola. 

4. Kurangnya variasi permainan baik dalam menyerang (smash) maupun 

bertahan (bloking) dalam permainan bola voli. 

5. Kurangnya antusias siswa karena banyak yang duduk-duduk menunggu 

giliran. Membuat siswa cepat bosan dalam melakukan kegiatan 
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pembelajaran bola voli. 

Aktifitas jasmani atau gerak manusia sangat berhubungan dengan 

denyut nadi, sehingga kondisi tubuh dan kualitas gerak manusia sangat 

berhubungan dengan denyut nadi, sehingga kondisi tubuh dan kualitas gerak 

yang dilakukan manusia dapat terdeteksi dengan pengukuran denyut nadi. 

Denyut nadi atau pulsus adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang 

dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah (Oktia Woro 

Kasmini H., 1999 : 7 ). 

Denyut nadi normal adalah 70-80 kali tiap menit, tetapi pada orang-

orang yang rutin melakukan olahraga atau fisik denyut nadi normal dapat 

hanya mencapai 50-60 kali per menit. Jika frekuensi lebih dari normal disebut 

tachicardi dan jika frekuensi kurang dari normal disebut bradicardi. Frekuensi 

denyut nadi dipengaruhi beberapa faktor, yakni : aktifitas fisik, suhu badan, 

obat-obatan, emosi, makan, dan kehamilan bulan terakhir (Oktia Woro 

Kasmini H. 1999 : 8-9) 

Untuk memperbaiki ketahanan jantung dan peredaran darah, maka kita 

harus latihan-latihan olahraga secara terus menerus dan teratur paling sedikit 

20-30 menit, pada keadaan denyut jantung 70% dari denyut jantung yang 

maksimal yang boleh dicapai pada waktu latihan-latihan olahraga adalah 220 

dikurangi umur yang dinyatakan dalam tahun. 

Untuk mengetahui berapa banyak siswa yang berminat dalam 

pembelajaran bola voli adalah dengan menghitung denyut nadi siswa. Tanggal 

10 -12 Mei telah dilaksanakan observasi tentang pelaksanaan olahraga 
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permainan bola voli siswa kelas V SD 8 Gondosari. Oservasi yang dimaksud 

dengan cara mengukur denyut nadi siswa sebelum dan sesudah aktivitas. 

Tabel 2  Pengukaran Denyut Nadi Survei Awal 

Frekwensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 

aktifitas 

Jumlah siswa setelah 

aktifitas 

61 – 70 1 - 

71 – 80 9 - 

81 – 90 14 9 

91 – 100 - 11 

101 – 110 - 4 

111 – 120 - - 

121 – 130 - - 
( Sumber: Murid kelas V SD 8 Gondosari ) 

 

Berdasarkan survei diatas diharapkan peran guru dalam memodifikasi 

suatu model pembelajaran dalam bentuk permainan baru yang bertujuan agar 

dapat menarik minat siswa sehingga siswa tidak merasa cepat bosan, lebih 

termotifasi dan bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti dapat memberikan alasan 

mengapa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti, yaitu : 

 Agar siswa mampu mengenal lebih dahulu arti penting olahraga pada 

umumnya serta pendidikan jasmani pada khususnya sehingga tujuan dari 

pendidikan jasmani dan olahraga dapat tercapai dengan baik. 

1. Agar siswa mampu mengenal lebih dahulu arti penting olahraga pada 

umumnya serta pendidikan jasmani pada khususnya sehingga tujuan dari 

pendidikan jasmani dan olahraga dapat tercapai dengan baik. 
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2.  Pendidikan jasmani disekolah dasar (SD) pada hakekatnya mempunyai 

arti, peran, dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya 

pengembangan ketrampilan gerak siswa. 

3.   Paradigma pembelajaran pendidikan jasmani dahulu lebih menekankan 

anak harus bisa menguasai teknik yang diberikan dengan baik, namun 

paradigma pembelajaran pendidikan jasmani yang berkembang sekarang 

adalah, bahwa yang terpenting anak sudah mau bergerak dan bergembira 

merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani yang baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu : “ Bagaimana bentuk 

modifikasi permainan bola voli yang sesuai dengan karateristik  siswa kelas V 

SDN 8 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?”  

1.3 Tujuan Pengembangan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model 

pembelajaran bola voli yang berupa modifikasi permainan bola voli net hidup 

untuk siswa kelas V SDN 8 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa 

model keterampilan dasar permainan bola voli yang sesuai dengan kondisi 

lingkungan SDN 8 Gondosari dan karakteristik siswa sekolah dasar,  yang 

dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitf, afektif, dan 

psikomotor) secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan tingkat 

kesegaran jasmani dan  mengatasi kesulitan dalam pengajaran bola voli. 
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Produk yang dihasilkan diharapkan akan bermanfaat sebagai referensi 

tambahan dalam dunia pendidikan. Manfaat produk antara lain : (1) 

menumbuhkan minat dan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran penjaskes, 

(2) mengatasi semua keterbatasan sarana dan prasarana bola voli, (3) 

khasanah model pembelajaran Sekolah Dasar dan alternative pelaksanaan 

dalam proses belajar mengajar, (4) meningkatkan pengetahuan Guru 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan tentang pembelajaran bola voli. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran bola voli yang dimodifikasi bagi 

siswa SD ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru penjaskes hanya mengacu pada hasil yang dicapai bukan 

bagaimana siswa dapat memahami dasar-dasar cara bermain dengan baik dan 

benar. 

Pelaksanaan permainan bola voli yang masih disamakan dengan 

permainan bola voli standart dan belum dimodifikasi sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan siswa dapat menyebabkan tujuan 

pembelajaran kurang sesuai dengan yang diharapkan. 

Melalui penerapan model pembelajaran modifikasi permainan bola 

voli dengan memanfaatkan lingkungan sekitar bagi siswa SD ini, diharapkan 

dapat digunakan  untuk membantu guru pendidikan jasmani dalam 

memberikan pembelajaran permainan bola voli, sehingga kualitas 

pembelajaran dapat meningkat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

  

2.1 Kajian Pustaka 

Sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan. pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari para 

pakar. Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : pengertian 

pengembangan, pengertian pembelajaran, pengertian gerak, karakteristik 

perkembangan gerak anak sekolah dasar, pendidikan jasmani, materi 

pendidikan jasmani, perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani, 

karakteristik permainan bola voli yang dimodifikasi, karateristik permainan 

bola voli modifikasi net hidup. 

2.1.1 Pengertian Pengembangan 

Menurut Borg & Gall ( 1983 ) penelitian pengembangan adalah salah 

satu proses yng banyak doigunakan dalam pendidikan dan pembelajaran, 

yang pada dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri daridua tujuan 

utama, yaitu ;  ( 1 ) mengambangkan produk dan, ( 2 ) menguji produk untuk 

mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembangan, 

sedangkan tujuan ke dua disebut sebagai fungsi falidasi. 

2.1.2 Pengertian Gerak 

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku 

gerak manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain 

mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak 
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(motor) ruang lingkupnya lebih luas dari pada psikomotor. Pengertian gerak 

dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi 

gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 : 24).  

2.1.3 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Usia Sekolah Dasar 

Ukuran dan Bentuk Tubuh Anak Usia 6-14 Tahun. Menurut Sugiyanto 

dan Sudjarwo (1993 : 101), Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa 

ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda dibanding pada masa 

sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang 

terjadi adalah dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan fisik anak laki-laki 

dan anak perempuan sudah rnulai menunjukkan kecenderungan semakin jelas 

tampak adanya perbedaan.  

Ukuran dan proporsi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan 

hampir konstan dipertahankan dalarn perkembangan tulang dan netan. Oleh 

karenanya energi anak diarahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar 

yang telah terbentuk selama periode masa awal anak. Di samping 

penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi, dan modifikasi terhadap gerak 

dasar perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi adanya 

peningkatan atau pertambahan berbagai situasi (Yanuar Kiram, 1992 : 36).  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

perkembangan gerak anak sekolah dasar adalah perlu adanya penyempurnaan 

gerak yang telah terbentuk selama periode masa awal baik laki-laki maupun 

perempuan. 
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2.1.4 Pendidikan Jasmani  

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktifitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromaskuler, perseptual, 

kognitif, sosial dan emosional (Depdiknas, 2003:2). Pendidikan jasmani 

merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang 

memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, ketrampilan gerak, 

ketrampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, ketrampilan sosial, penalaran 

dan tindakan moral melalui aktifitas jasmani. 

Pendidikan jasmani adalah jumlah keseluruhan aktivitas jasmani 

manusia, yang dipilih sesuai dengan macamnya dan dilaksanakan sesuai 

dengan tujuann. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan 

keseluruhan yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan  individu 

melalui media aktivitas jasmani gerak manusia. Pendidikan jasmani adalah 

satu fase dari proses pendidikan keseluruhan yang peduli terhadap 

perkembangan gerak individu yang sifatnya sukarela serta bermakna terhadap 

reaksi yang langsung berhubungan. 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik 

dan mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang 
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kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak 

manusia. Lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan 

antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya hubungan dari 

perkembangan tubuh fisik dengan pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada 

pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan 

perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang menjadikannya unik. 

Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani yang 

berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 

2.1.4.1 Materi Pendidikan Jasmani  

  Olahraga merupakan bentuk lanjutan dari bermain, dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia.untuk dapat 

berolahraga secara benar, manusia perlu dibekali dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai. Pendidikan jasmani diyakini dapat memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk : 

a. Berpartisipasi  secara teratur dalam kegiatan olahraga. 

b. Pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-

aktivitas olahraga agar dapat melakukannya secara aman. 

c. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung didalam 

aktivitas-aktivitas olahraga agar terbentuk sikap dan perilaku sportif 

dan positif,  pengendalian emosi dan gaya hidup sehat. 

2.1.4.2 Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

 Perencanaan merupakan bagian integral dari pengajaran yang efektif. 

Efektifitas pengajaran akibat diadakannya perencanaan akan lebih nampak 
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jelas manakala guru ingin menerapkan model-model atau materi 

pembelajaran yang tidak pernah diterapkan sebelumnya atau pada saat 

dihadapkan dengan lingkungan pembelajaran yang terbatas. 

 Kedudukan perencanaan dalam proses belajar mengajar memegang 

peranan yang  sangat penting bila dilihat dari konsep mengajar. Menurut 

Hough dkk dalam Rusli Lutan ( 2000 : 3 ), mendifisinikan mengajar sebagai 

proses pennataan manusia, materi dan sumber-sumber untuk keperluan 

kelancaran proses pembelajaran. Penataan dalam proses pembuatan 

perencanaan mengajar pendidikan jasmani sangat penting mengingat 

lingkungan belajarnya yang agak unik. Pentingnya suatu perencanaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

a) Waktu mengajar yang relatif terbatas 

   Jumlah waktu yang relatif terbatas untuk mengajar pendidikan 

jasmani merupakan salah satu faktor pentingnya membuat perencanaan 

pengajaran. 

b) Jumlah siswa dan fasilitas yang ada 

    Jumlah siswa yang relatif cukup banyak dan peralatan dan fasilitas 

yang relative terbatas akan mempengaruhi teknik maupun strategi 

mengajar dalam upaya  tercapainya penyerapan ilmu yang maksimal bagi 

siswa.   

c) Latar belakang guru  

    Walaupun kemungkinan besar guru pendidikan jasmani adalah 

lulusan dari lembaga persiapan guru pedidikan jasmani, namun tidak 
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menutup kemungkinan guru pendidikan jasmani harus mengajar pelajaran 

yang tidak diperolehnya waktu mengikuti pendidikan. Inilah gunanya 

perencanaan pengajaran untuk membantu guru dalam mengajar. 

d) Karateristik siswa  

    Setiap siswa mempunyai karateristik yang berbeda-beda, seperti 

kemampuan fisik, pengetahuan, minat, lingkungan social dan ekonomi, 

dan letak geografisnya. Semua itu memerlukan perencanaan yang baik 

sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

perkembangannya. 

e) Keterlibatan guru lain 

   Terkadang guru pendidikan jasmani memerlukan bantuan guru lain 

untuk mengawasi program yang diberikan kepada siswa. Perencanan 

perlu dibuat sehingga guru yang terlibat tahu secara pasti arah, tujuan dan 

jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa yang diawasinya. 

   Proses mengajar pada dasarnya adalah proses penataan yang selalu 

melibatkan proses sebelum pelaksanaan ( perencanaan ), pelaksanaan ( 

melaksanakan perencanaan ), dan proses setelah pelaksanaan ( evaluasi ).  

2.1.5 Karateristik Permainan Bola Voli 

Dalam usaha untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam mencapai 

prestasi yang optimal ada beberapa faktor yang menentukan antara lain: 

1. Kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani. 

2. Kemampuan teknik dan keterampilan yang dimilikinya. 

3. Masalah-masalah lingkungan. 
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4. Pengembangan mental. 

5. Kematangan.  

Kemampuan teknik dan keterampilan yang dimiliki merupakan faktor 

yang paling berpengaruh dalam permainan bola voli. Teknik adalah suatu 

proses melakukan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek sebaik 

mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bola 

voli (Suharno H.P, 1981:35). 

Agar kecakapan bermain bola voli dapat ditingkatkan maka teknik ni 

erat sekali hubungannya dengan kemampuan gerak, kondisi fisik, taktik, dan 

mental. Teknik dasar bola voli harus betul-betul dipelajari terlebih duhulu 

guna dapat mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan 

teknik dasar permainan bola voli merupakan salah satu unsur yang turut 

menentukan menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan di 

samping unsur-unsur kondisi fisik, mental dan taktik (Suharno H.P, 1981:35). 

Dalam permainan bola voli, ada beberapa macam teknik dasar yang 

harus dimiliki oleh setiap pemain bola voli yaitu: 

1. Servis  

Awal mulanya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk 

memulainya suatu permainan, sesuai dengan kemajuan permintaan bahwa 

teknik servis saat ini hanya sebagai permulaan permainan, tetapi bila ditinjau 

dari taktik sudah merupakan suatu serangan awal bagi regu yang memulainya 

untuk mendapatkan nilai. Karena kedudukannya yang sangat penting, maka 

para pelatih dan guru olahraga dianjurkan selalu berusaha menciptakan 
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bentuk teknik dasar servis yang dapat menyulitkan lawan, bahkan dengan 

servis hendaknya dapat diartikan sebagai suatu serangan pertama kali bagi 

regu yang melakukan servis untuk meraih kemenangan. 

Bertolak dari pentingnya kedudukan servis, ada bermacam-macam 

teknik dan variasi servis yaitu: 

a)   Servis Tangan Bawah (Underhand Service) 

 Servis tangan bawah adalah cara yang termudah untuk 

memasukkan bola ke daerah lawan. Bagi pemain pemula cara ini sangat 

mudah untuk dipelajari dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar, 

sehingga dalam waktu singkat sudah dapat dikuasai. Adapun urutan 

dalam melakukan servis tangan bawah adalah sebagai berikut dan variasi 

servis yaitu: 

a. Posisi melangkah, badan dibungkukkan, bertumpu pada tungkai 

belakang. 

b. Bola dilambungan, lengan yang akan memukul diayunkan ke 

belakang. 

c. Bola dipukul dengan tangan, sementara tangan diluruskan. 

d. Kedua tungkai diluruskan sikapnya, tubuh sebelah atas ditegakkan, 

sementara titik berat tubuh berpindah penumpuanya pada tungkai 

sebelah depan. 

e. Sikap tangan waktu memukul  bola adalah membuka. 
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Gambar 1 

Servis Tangan Bawah/ Under Hand Service 
(Herry Koesyanto, 2003:13) 

 
b)    Servis Mengapung Tangan Bawah (Underhand Floating Service) 

 Teknik ini sangat efektif dan efisien untuk pemain putri, karena 

sesuai dengan sifat pemain putri yang lemah dalam unsur kekuatan dan 

ketepatan lengan. 

 Sikap permulaan: 

 Berdiri normal, pegang bola dengan tangan kiri,  konsentrasi 

pandangan ke arah bola. Bola dilambungkan berada di depan sebelah 

kanan sejajar dengan bahu kanan setinggi pinggang. 

          

Gambar 2 

Servis Tangan Bawah/ Under Hand Service 
(Herry Koesyanto, 2003:14). 

 

c)   Servis Tangan Atas (Overhead Service) 

 Servis tangan atas atau servis pukulan dari atas ada beberapa 
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macam,yaitu servis tennis, servis mengapung dan servis cekis. 

           

Gambar 3 

Servis Tangan Atas/ Overhead Service 
(Herry Koesyanto, 2003:15) 

 
d)   Servis Mengapung Tangan Atas/Floating Overhead Service 

 Gerak lanjutan lengan pemukul harus segaris dengan gaya yang 

dihasilkan atau didorong ke depan. Jika pukulan dilakukan dengan 

gerakan yang cepat (pukulan keras) dapat dilakukan tanpa Follow 

Trough. 

 

Gambar 4 

Floating Overhead Service 
 (Herry Koesyanto, 2003:16) 

 

e)   Overhand Change-Up Service (Slide Floating Service) 

  Setelah tangan mengenai bola, gerakan lengan dibawa lurus ke 

depan, sambil memindahkan berat badan ke depan dan segara masuk ke 
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lapangan untuk mengambil posisi siap menerima bola serangan dari 

lawan. 

      

Gambar 5 

Overhand Change-Up Service 
 (Herry Koesyanto, 2003:17) 

 

f)   Overhand Round-House Service (Hooke Service) 

 Setelah telapak tangan mengenai bola, lanjutkan gerakan lengan 

kanan melingkar ke arah kiri dan pindahkan berat badan ke kiri, 

kemudian segera ikuti dengan gerakan melangkahkan kaki kanan ke arah 

lapangan untuk segera mengambil posisi siap menerima pengembalian 

atau serangan dari pihak lawan. 

                 

Gambar 6 

Overhand Round-House Service 
 (Herry Koesyanto, 2003:18) 
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g)   Servis dengan Melompat (Jumping Service) 

 Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setinggi-tingginya 

pada saat melanyang di udara, langsung mendarat di dalam lapangan dan 

segera mengambi posisi siap untuk menerima pengembalian serangan 

balik dari lawan. 

            

Gambar 7 

Servis dengan Melompat (Jumping Service) 
(Herry Koesyanto, 2003:19). 

 

2.  Passing (mengoper) 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola 

serangan kepada regu lawan. Teknik  passing ada dua yaitu passing atas dan 

passing bawah. 

a)   Passing Atas 

Passing atas ada dua macam yaitu passing atas normal dan passing 

atas setinggi muka. Keduanya hampir sama hanya saja pada saat perkenaan 

bolanya yang berbeda. Passing atas normal, bola berada di depan atas 

muka, sedangkan passing atas setinggi muka, bola berada tepat di depan 

muka. 
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Gambar 8 

Passing Atas 

(Herry Koesyanto, 2003:23) 
 

b)  Passing Bawah 

Dalam melakukan passing bawah dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu dengan satu tangan dan dua tangan. Passing bawah satu tangan 

digunakan apabila bola berada agak jauh dari badan dan agak rendah.  

Bentuk-bentuk melakukan passing bawah satu tangan antara lain: 

- Menggunakan lengan dengan jari-jari menggenggam. 

- Punggung tangan jari-jari terbuka. 

- Pergelangan tangan bagian dalam dengan tangan menggenggam. 

        
Gambar 9 

Sikap Lengan Saat Passing Bawah Satu Tangan 
(Herry Koesyanto, 2003:27). 

 

Sedangkan passing bawah dua tangan ada beberapa bentuk sikap tangan 

sebelum melakukan passing bawah dua tangan antara lain: 
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i.   The Dig (Clenched First Methode) yaitu kedua ibu jari sejajar 

dengan jari-jari tangan yang satu membungkus jari tangan yang lain, 

ini asalnya dari Amerika. Bentuk ini sering digunakan bagi pemain 

yang sudah tinggi kemampuan passing bawahnya, karena lebih 

fleksibel apabila menerima bola dari arah manapun. 

           
Gambar 10 

The Dig (Clenched First Methode) 

(Herry Koesyanto, 2003:27). 
 

ii.   Mengemis ( Thumb Over Methode) yaitu kedua telapak tangan 

menghadap ke atas dengan pungung satu tangan menempel pada telapak 

tangan lainya dan dijepit ibu jari. Perkenaan bola di atas pergelangan 

tangan (bagian proksimal) bentuk ini lebih tepatnya bagi pemula karena 

untuk mempermudah mengantisipasi bola pada bidang perkenaan. 

 

Gambar 11 

Posisi Tangan Mengemis 

(Herry Koesyanto, 2003:28). 
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3.  Umpan / Set-Uper 

Mengumpan berarti menyajikan bola kepada teman seregunya yang 

selanjutnya diharapkan akan dapat dipergunakan untuk menyerang ke 

lapangan lawan, karena pada umumnya pengertian menyerang adalah 

melakukan smash. Jadi mengumpan adalah menyajikan bola untuk dapat di 

smash teman seregunya. 

Menurut Herry Koesyanto,(2003:30) mengatakan untuk mengumpan 

harus memenuhi beberapa persyaratan agar hasilnya dapat di smash dengan 

baik, adapun persyaratan itu adalah sebagai berikut: 

a. Bola harus melambung dengan tenang di daerah serang lapangan 

sendiri. 

b. Bola harus berada di atas jaring dengan ketinggian yang cukup, agar 

sempat di smash bagi smasher. 

c. Jarak dari jaring sejauh 20-50 cm. 

Menurut tinggi rendahnya umpan dalam permainan bola voli, dapat 

dibagi dalam empat macam sebagi berikut: 

a. Umpan normal 

b. Umpan semi Set-up (setengah normal) 

c. Umpan push (dorongan cepat) 

d. Umpan pull (umpan cepat). 

4. Pukulan Serangan (Smash) 

Proses dalam melakukan smash yaitu saat awalan, saat tolakan, saat 

pukulan, saat mendarat di tanah. 
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Urutan melakukan smash adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan awalan 1 sampai dengan 3 langkah. 

b. Langkah yang dibuat menggunakan langkah kaki lebar. 

c. Pada saat mendekati net kedua lengan diayunkan ke belakang. 

d. Kedua kaki dihentakkan bersusulan, lalu meloncat, lengan yang akan 

memukul mulai mengayun ke depan, punggung kebelakang. 

e. Bola di pukul dengan lengan terjulur, tangan terbuka dan menaungi 

bola, sementara pergelangan tangan harus longgar. 

 

        

Gambar 12 

Urutan Melakukan Smash 

( Herry Koesyanto, 2003:35 ). 
 

5. Bendungan ( Block ) 

Block adalah upaya untuk membendung serangan dari lawan. Adapun 

tahap-tahap untuk melakukan blocking adalah: 

a. Mengadakan langkah ke kanan atau ke kiri. 

b. Meloncat ke atas dengan tumpuan kedua kaki. 

c. Menggerakkan tangan dan lengan untuk menguasai bola. 

d. Mendarat dengan dua kaki secara lentuk. 

(Herry Koesyanto, 2003:42). 
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Tolakan dilakukan sesaat bila smasher telah menolak ke atas, hal ini 

bila bola di umpan dekat dengan jaring. Bila bola di umpan agak jauh dari 

jaring maka saat tolakan agak diperlambat sedikit. Dalam melakukan block 

atau bendungan, seorang pemain bisa melakukannya secara sendirian (block 

tunggal) ataupun melakukannya secara berkawan. Perlu ditekankan bahwa 

dalam melakukan block yang berhasil kiranya tidak semudah seperti yang 

telah diuraikan. Oleh karena itu, untuk dapat memblok secara rapi dan 

berhasil diperlukan latihan yang banyak dan adanya kemauan yang keras. 

Tindakan block itu sendiri sebetulnya secara psikologis mengemukakan 

karena blocker selalu dalam keadaan dipimpin oleh smasher. Hal-hal yang 

mempengaruhi block kurang berhasil disebabkan oleh: 

a. Latihan teknik biasanya hanya latihan gerakan bayangan tanpa smash 

yang sesungguhnya. 

b. Unsur psikologis yang menjemukan dalam melakukan block di dalam 

pertandingan, dan lain sebagainya. 

2.1.6 Karakteristik Permainan Bola Voli yang Dimodifikasi 

Permainan bola voli yang modifikasi adalah permainan bola voli 

dengan menggunakan 4-6 orang pemain dalam satu tim dimana 3 sampai 4 

orang berperan menjadi penerima serve dan 1 sampai 2 orang menjadi net 

hidup atau penghalang dan pengumpan untuk melakukan serangan. Aturan 

permainan yang digunakan seperti permaian bola voli biasanya hanya bola 

menggunakan bola ukuran 4 dan beberapa peraturan yang disesuaikan dengan 

kondisi permainan. 
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Permulaan permainan dimulai seperti pertandingan bola voli pada 

umumnya. Masing-masing tim berusaha mendapatkan nilai dengan 

memasukkan bola kedaerah lawan baik menggunakan smash maupun 

ketepatan menempatkan bola. Setiap terjadi perpindahan bola service, arah 

perputaran pemain seperti permainan bola voli biasa, yang membedakannya 

pemain dalam satu tim yang berada didepan bila berputar kekanan masuk 

menjadi net, dan yang menjadi net paling kiri masuk menjadi pemain depan 

dan dibelakangnya melakukan service.   

Tim yang meraih angka 21 terlebih dahulu dengan sistem rally point 

dengan kemenganan selisih 2, maka tim tersebut yang menang. 

2.1.7.  Peraturan Permainan Modifikasi Bola Voli Net Hidup  

Berikut ini adalah peraturan - peraturan dalam modifikasi permainan 

bola voli net hidup, terdiri dari beberapa hal antara lain :  

a) Fasilitas dan peralatan  

1. Lapangan Permainan  

 Lapangan yang digunakan berbentuk persegi panjang. Ukuran 

lapangan yaitu panjang 12 meter  dan lebar  6 meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 13  

Lapangan Bola Voli Net Hidup 
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Keterangan : 

 : Tim yang menerima service  

 : Tim yang melakukan service 

Panjang arsiran  : 1 meter garis tidak boleh melakukan smash 

Panjang  : 12 m 

Lebar  : 6 m 

Tinggi net  : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain  

Lebar daerah net : 1 meter 
 

2. Bola Voli 

 

 

 

 

 Bola yang digunakan adalah bola standart ukuran 4. 

3. Net Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung 

service maupun smash dari lawan. Juga bisa melakukan umpan 

kepada rekan satu tim untuk melakukan serangan dan boleh 

melakukan serangan balik langsung. 

 

SD 
8 

SD 
8 
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4. Daerah yang diarsir 

 Suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan 

smash, hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan. 

b).  Jumlah Pemain  

 1. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim 

 2. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

 3. 4 orang pemain dari masing-masing tim untuk ukuran lapangan 

panjang 10 meter dan lebar 5 meter. 

 4. 6 orang pemain dari masing-masing tim untuk ukuran lapangan 

panjang 12 meter dan lebar 6 meter. 

 5. 1-2 orang berperan sebagai net didalam lapangan 

 6. 3-4 orang berperan sebagai pemain didalam lapangan. 

c).   Perlengkapan pemain 

 1. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

 2. Memakai celana olahraga pendek 

 3. Memakai kaos kaki dan sepatu olahraga 

d).  Lama permainan dan permulaan pertandingan 

 1. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 21 rally point. 

 2. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau 

atas. 

 3.   Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

 4. Bila terjadi pindah bola perpindahan pemain kekanan 

menggantikan net atau net menjadi pemain dilapangan. 
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e).  Wasit 

 1.  Permainan bola voli net hidup dipimpin oleh satu orang wasit. 

 2. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya 

pertandingan. 

 3. Wasit berada dipinggir lapangan memposisikan ditengah-tengah 

kedua tim. 

f).  Cara mencetak angka 

 1. Melakukan serangan smash yang masuk diarea lapangan musuh 

 2. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan 

musuh. 

 3. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash 

maupun bloking. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi 

nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan 

demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu siswa. 

Sedangkan proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja direncanakan. 

Pembelajaran ini sudah dikatakan baik atau tidak, dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor dari dalam dan 

faktor dari luar siswa tersebut. Faktor dari dalam di antaranya minat siswa 

untuk mengikuti pelajaran khususnya mata pelajaran olahraga. Sedangkan 
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faktor luar yang berpengaruh adalah cara mengajar guru yang kadang-kadang 

kurang tepat. Beberapa guru hanya mengajar dengan model pembelajaran 

yang kurang bervariasi sehingga siswa sulit untuk memahami materi yang 

diajarkan dan kurang maksimal terhadap hasil belajar. 

Menyikapi kedua faktor tersebut, maka sebagai pengajar kita dituntut 

lebih kreatif dan inovatif dalam mengajarkan suatu materi. Pembelajaran 

teknik dasar bola voli pada anak usia sekolah dasar perlu dilakukan dalam 

variasi bentuk modifikasi permainan yang dikemas secara sederhana sehingga 

lebih mudah dipahami dan menyenangkan untuk siswa ketika mengikuti 

pembelajaraan bola voli. Maka dari itu peneliti membuat bentuk modifikasi 

keterampilan permainan bola voli. 

Berikut ini disajikan tabel justifikasi pengembangan model 

pembelajaran bola voli melalui permainan bola voli net bergerak. 

Justifikasi Pengembangan Model Pembelajaran Bola Voli Melalui 

Permainan Bola Voli Net Hidup 

 

No Kondisi faktual 

pembelajaran bola 

voli 

Kesulitan yang 

dihadapi 

Solusi yang 

ditawarkan 

1.  Lapangan permainan 

bola voli yang 

digunakan 

menggunakan 

lapangan ukuran 

standart bagi orang 

dewasa 

Siswa sulit bermain 

bola voli 

menggunakan 

lapangan ukuran 

standart 

Lapangan permainan 

yang mempunyai 

ukuran sesuai dengan 

kemampuan dan jumlah 

siswa 
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2.  Bola yang digunakan 

menggunakan ukuran 

standart bagi orang 

dewasa yaitu bola 

ukuran 5 

Siswa merasa sulit 

untuk melakukan 

passing karena bola 

yang digunakan 

terlalu berat 

Pemakaian bola ukuran 

4 yang sesuai dengan 

karakteristik dan 

pertumbuhan siswa 

3.  Peraturan permainan 

yang digunakan dalam 

permainan bola voli 

adalah peraturan resmi 

atau tidak baku. 

 

Siswa merasa 

kesulitan memahami 

dan mempraktikkan 

peraturan resmi. 

Peraturan permainan 

yang sederhana, mudah 

dipahami dan mudah 

dilakukan 

4.  Tidak semua sekolah 

mempunyai lapangan 

yang luas untuk 

bermain bola voli 

Permainan bola voli 

tidak bisa 

dilaksanakan jika 

harus membutuhkan 

lapangan ukuran 

standart 

Alternatif ukuran 

lapangan permainan 

bola voli yang 

dimodifikasi tidak 

membutuhkan lapangan 

yang luas 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1. Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan 

menghasilkan produk berupa model pembelajaran bola voli melalui 

permainan bola voli net hidup bagi siswa tingkat sekolah dasar (SD). 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

langkah yang utama, yaitu : 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka.  

2. Mengembangkan bentuk produk awal (berupa peraturan permainan bola voli net 

hidup).  

3. Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli 

pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner dan 

konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis.  

4. Revisi produk pertama. revisi produk berdasarkan hasil dan evaluasi ahli dari uji 

coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal 

yang dibuat oleh peneliti.  

5. Uji coba dilapangan.  

6. Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba dilapangan.  

7. Hasil akhir modifikasi model permainan bola voli net bergerak untuk siswa kelas 

V SD Negeri 8 Gondosari yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan.  
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3.2. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada model pembelajaran bola voli net 

bergerak ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut 

antara lain : 

Analisis Kebutuhan 

 

 

  Kajian Pustaka    Observasi dan Wawancara 

 

 

Pembuatan Produk Awal 

 

 

Tinjauan Ahli Bola Voli   Uji Coba Kelompok Kecil 

dan Ahli Pembelajaran           8 Siswa Kelas V SDN 8 Gondosari 

 

Revisi Produk Pertama 

 

Uji coba lapangan 

 siswa kelas V SD Negeri 8 Gondosari  

 

Revisi Produk Akhir 

 

Produk Akhir bola voli net hidup 

 

Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran Bola Voli Melalui 

Permainan Bola Voli Net Hidup 

 
 
 

3.2.1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan 

penelitian ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan 
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permainan bola voli net bergerak ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini 

peneliti mengadakan observasi di SD Negeri 8 Gondosari Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus tentang pelaksanaan olahraga bola voli dengan cara 

melakukan pengamatan lapangan tentang aktifitas fisik siswa. 

3.2.2. Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah 

selanjutnya adalah pembuatan produk model permainan bola voli net 

bergerak. Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat 

produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli bola 

voli dan dua guru pendidikan jasmani sebagai ahli pembelajaran, serta uji 

coba kelompok kecil. 

3.2.3. Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 

(1) menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) 

menyusun instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik analisis 

data. 

3.2.4. Revisi Produk Pertama 

Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil 

dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari produk 

yang telah diujicobakan. 

3.2.5. Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang 

dikernbangkan dengan menggunakan subjek uji coba 24 siswa kelas V SD 

Negeri 8 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 
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3.2.6. Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa 

kelas V SD Negeri 8 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang 

berjumlah 24 siswa. 

3.2.7. Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa 

modifikasi model permainan bola voli net hidup. 

3.3. Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisiensi dan kebermanfaatan dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut: 

3.3.1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dari segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji 

coba yang dilaksanakan terdiri dari : 

3.3.1.1 Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan 

kepada subjek, produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli 

penjaskes (Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd ), dan 2 ahli pembelajaran(Solikhin, 

S.Pd dan Sucipto, S.Pd) dengan kualifikasi (1) Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd 

adalah dosen Pembimbing I (2) Solikhin, S.Pd guru penjaskes SD 2 

Karangmalang, (3) Sucipto, S.Pd guru penjaskes SD 2 Gribig. Daftar riwayat 

ahli pembelajaran terlampir dilampiran 16. 

Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan perlengkapan 
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serta memenangkan pertandingan, memainkan bola, aktivitas siswa dalam 

permainan. Untuk menghimpun data dari para ahli digunakan kuesioner. 

Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan dan saran terhadap produk 

yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk.  

3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil  

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dan basil evaluasi ahli 

kemudian diujicobakan kepada siswa kelas siswa kelas V SD Negeri 8 

Gondosari. Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 8 siswa sebagai 

subjeknya. Pengambilan siswa dilakukan dengan menggunakan sampel secara 

random karena karakteristik dan tingkat kesegaran jasmani siswa yang 

berbeda.  

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan bola voli 

net hidup yang kemudian melakukan uji coba permainan bola voli net hidup. 

Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang telah dilakukan. Tujuan  uji coba kelompok kecil ini adalah 

untuk mengetahui tanggapan awal dan produk yang dikembangkan. 

3.3.1.3 Revisi Produk Pertama  

Hasil data dari evaluasi satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran. 

serta uji coba kelompok kecil tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan 

untuk merevisi produk yang telah dibuat.  

3.3.1.4 Uji Coba Lapangan  

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji lapangan. Uji lapangan in dilakukan pada siswa 
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kelas siswa kelas V SD Negeri 8 Gondosari. Pertama-tama siswa diberikan 

penjelasan peraturan permainan bola voli net hidup yang telah direvisi dan 

kemudian melakukan uji coba permainan bola voli net hidup. Setelah selesai 

melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang telah 

dilakukan.  

3.3.2. Subjek Uji Coba  

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan dua ahli 

pembelajaran.  

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 8 siswa kelas siswa kelas V 

SD Negeri 8 Gondosari dipilih menggunakan sampel secara random.  

3. Uji coba lapangan yang terdiri dan 24 siswa kelas V SD Negeri 8 

Gondosari.   

3.3.3. Jenis Data  

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif.  Data 

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan 

saran dari ahli penjaskes dan narasumber secara lisan maupun tulisan sebagai 

masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari 

pengambilan keterampilan dasar siswa dari pengaruh penggunaan produk. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dan evaluasi ahli 

dari uji coba.  Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subjek yang relatif 
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banyak sehingga data dapat diambil secara serentak dari waktu yang singkat. 

Kepada ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda. Kuesioner ahli 

dititik beratkan pada produk pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner siswa 

dititik beratkan pada kenyamanan dalam menggunakan produk. Yaitu dalam 

permainan bola voli net hidup. Apakah siswa dapat bermain dengan bentuk 

lapangan dan peraturan permainan yang bebeda dengan bola voli pada 

umumnya.  

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang 

harus dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa 

kualitas model permainan bola voli net hidup. Serta komentar dan saran 

umum jika ada. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “ 

sangat baik” dengan cara memberi tanda “√” 

1. tidak baik 

2. kurang baik 

3. cukup baik 

4. baik 

5. sangat baik 

Berikut ini faktor, indikator dan jumlah butir kuesioner yang akan 

digunakan pada kuesioner ahli : 

 Tabel 4. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuisioner  

No Faktor Indikator Jumlah 

1. Kualitas Model Kualitas produk terhadap standart 

kompetensi, keaktifan siswa dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa SD 

15 
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Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan, yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor 

yang digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotor, kognitif, afektif.  

Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.  Skor jawaban kuesioner “Ya” dan “Tidak”. 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

  Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir 

kuesioner yag akan digunakan pada siswa :  

 Tabel 6. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No Faktor Indikator Jumlah 

1. Psikomotor Kemampuan siswa mempraktikkan variasi 

gerak dalam bermain permainan bola voli 

net hidup 

10 

2. Kognitif Kemempuan siswa memahami peraturan 

dan pengetahuan tentang model permainan 

bola voli net hidup 

10 

3. Afektif Menampilkan sikap dalam bermain 

permainan bola voli net hidup, serta nilai 

kerjasama, sportifitas, dan kejujuran. 

10 

3.3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penggunaan analisis data, peneliti menggunakan teknik 

analisis deskriptif berbentuk prosentase. Sedangkan data yang berupa saran 

dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Penentuan indeks prosentase dihitung dengan rumus prosentase dari rumus 

Sukirman, dkk (2003:879) : 
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Dimana : 

 f   = Frekuensi relative/angka persentase 

 f   = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya 

 N  = Jumlah seluruh nilai data 

 100  = Konstanta 

 Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. 

Tabel  7.  Klasifikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 – 20% 

20,1% - 40% 

40,1% - 70% 

70,1% - 90% 

90,1% - 100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan (bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

 Sumber Gulford (dalam fiqih, 1996:57) 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1.   Hasil Data Uji Coba. 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

 Untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang 

terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari 

permasalahan tersebut maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan 

dilakukan dengan cara menganalisis proses pembelajaran yang terjadi 

sesungguhnya dilapangan, melakukan observasi pembelajaran dan melakukan 

studi pustaka/kajian literatur. 

 Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan bola voli bagi 

kelas V, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikan teknik dasar permainan 

bola besar dengan peraturan yang dimodifikasi serta dapat memupuk 

kerjasama, kekompakan dan toleransi.  

 Proses pembelajaran bola voli ditemui beberapa hal yang belum bisa 

diharapkan, antara lain : alat dan fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan 

tahap perkembangan dan pertumbuhan siswa, peraturan permainan yang 

digunakan sesuai dengan peraturan yang sebenarnya, diketahui juga ada 

beberapa beberapa siswa khususnya siswa putri yang mengeluh sakit ketika 

menservice ataupun mempassing/menerima bola karena bola standart ukuran 5 

yang keras atau berat, pembelajaran permainan bola voli yang diberikan oleh 
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guru  masih belum dikemas dalam bentuk modifikasi, sehingga dijumpai siswa 

yang merasa tidak senang, bosan, dan malas bergerak. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran permainan bola voli yang diberikan oleh 

guru masih kurang efektif dan kurang menumbuhkan minat siswa bermain 

bola voli. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memutuskan untuk 

mengembangkan model permainan bola voli net hidup yang sesuai untuk 

siswa SD. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran permainan bola besar khususnya 

permainan bola voli untuk dapat membuat siswa lebih aktif mengikuti 

pembelajaran, menguasai dasar-dasar keterampilan permainan serta 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Produk yang dihasilkan juga 

diharapkan dapat membantu guru penjasorkes dalam memberikan 

pembelajaran permainan bola voli lebih bervariasi dengan menggunakan 

produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal 

 Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

permainan bola voli net hidup yang sesuai dengan siswa SD. Tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Analisis tujuan dan karateristik permainan bola voli di SD 

2.  Analisis karateristik siswa SD 

3. Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau 
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mengembangkan modifikasi permainan bola voli. 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model modifikasi 

permainan bola voli. 

5. Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran 

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7. Menyusun produk awal model permainan bola voli net hidup  

 Setelah melalui proses desain dan produk awal model permainan bola 

voli net hidup yang sesuai bagi anak SD sebelum divalidasi oleh ahli dan guru 

penjasorkes SD : 

DRAF PRODUK AWAL MODEL PERMAINAN BOLA VOLI NET 

HIDUP BAGI SISWA KELAS V SD 8 GONDOSARI 

 I.  Pengertian Permainan Bola Voli Net Hidup 

 Permainan bola voli dengan menggunakan 4-6 orang pemain dalam 

satu tim dimana 3 sampai 4 orang berperan menjadi penerima service dan 1 

sampai 2 orang menjadi net hidup atau penghalang dan pengumpan untuk 

melakukan serangan. Aturan permainan yang digunakan seperti permainan 

bola voli biasanya hanya bola menggunakan bola ukuran 4 dan beberapa 

peraturan yang disesuaikan dengan kondisi permainan. 

Permulaan permainan dimulai seperti pertandingan bola voli pada 

umumnya. Dengan melakukan sevice bola untuk memulai pertandingan. 

Masing-masing tim berusaha mendapatkan nilai dengan memasukkan bola 

kedaerah lawan baik menggunakan smash maupun ketepatan menempatkan 

bola. Arah perputaran pemain seperti permainan bola voli biasa, yang 
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membedakannya pemain satu tim yang di depan bila berputar kekanan masuk 

menjadi net dan yang menjadi net disebelah kiri masuk menjadi pemain 

depan yang dibelakangnya melakukan service. 

Tim yang meraih angka 21 terlebih dahulu dengan sistem rally point 

bila terjadi deuce untuk mendapat kemenganan dengan selisih 2, maka tim 

tersebut yang menang dalam satu set. Tim yang menang 2 set maka tim itulah 

yang memenangkan pertandingan. 

II.  Peraturan Permaian Bola Voli Net Hidup 

Berikut ini adalah peraturan - peraturan dalam modifikasi permainan 

bola voli net hidup , terdiri dari beberapa hal antara lain :  

a) Fasilitas dan peralatan  

1. Lapangan  

 Lapangan yang digunakan berbentuk persegi panjang. Ukuran 

lapangan yaitu panjang 12 meter  dan lebar 6 meter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Lapangan Bola Voli Net Hidup 

 

 

Keterangan : 

 : Tim yang menerima service  

 : Tim yang melakukan service 
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Panjang arsiran  : 1 meter garis tidak boleh melakukan smash 

Panjang  : 12 m 

Lebar  : 6 m 

Tinggi net  : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain  

Lebar daerah net : 1 meter 

2. Bola Voli  

 

 

 

 

 Bola yang digunakan adalah bola standart ukuran 4. 

3. Net Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung 

service maupun smash dari lawan. Juga bisa melakukan umpan 

kepada rekan satu tim untuk melakukan serangan dan boleh 

melakukan serangan balik langsung. 

4. Daerah yang diarsir 

 Suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan 

SD 
8 

SD 
8 
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smash, hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan. 

b).   Jumlah Pemain  

 1. Permainan bola voli tanpa net dimainkan oleh 2 tim 

 2. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

 3. 4 orang pemain dari masing-masing tim untuk ukuran lapangan 

panjang 10 meter dan lebar 5 meter. 

 4. 6 orang pemain dari masing-masing tim untuk ukuran lapangan 

panjang 12 meter dan lebar 6 meter. 

 5. 1-2 orang berperan sebagai net didalam lapangan 

 6. 3-4 orang berperan sebagai pemain didalam lapangan. 

c).   Perlengkapan pemain 

 1. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

 2. Memakai celana olahraga pendek 

 3. Memakai kaos kaki dan sepatu olahraga 

d).   Lama permainan dan permulaan pertandingan 

 1. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 21 rally point. 

 2. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau 

atas. 

 3.   Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

 4. Bila terjadi pindah bola perpindahan pemain kekanan 

menggantikan net atau net menjadi pemain dilapangan. 

e).   Wasit 

 1.  Permainan bola voli net hidup dipimpin oleh satu orang wasit. 
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 2. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya 

pertandingan. 

 3. Wasit berada dipinggir lapangan memposisikan ditengah-tengah 

kedua tim. 

f).   Cara mencetak angka 

 1. Melakukan serangan smash yang masuk diarea lapangan musuh 

 2. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan 

musuh. 

 3. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash 

maupun bloking. 

 

4.1.3  Validasi Ahli 

 4.1.3.1  Validasi Draf Produk Awal 

 Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan 

dalam uji kelompok skala kecil perlu terlebih dahulu dilakukan validasi oleh 

para ahli yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Untuk memvalidasi 

produk yang dihasilkan peneliti melibatkan satu orang ahli penjas yang 

berasal dari dosen (Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd ), dan 2 ahli pembelajaran 

dari guru penjaskes SD (Bpk. Solikhin, S.Pd dan Bpk. Sucipto, S.Pd). 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

pembelajaran permainan bola voli net hidup, dengan disertai lembar evaluasi 

oleh ahli dan guru penjaskes SD. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang 

berisi aspek kualitas model permainan, saran serta komentar dari ahli penjas 
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dan guru penjaskes SD terhadap model permainan bola net hidup. Caranya 

dengan menyontreng salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi dan 

menulis saran bila ada kekurangan atau kelebihan pada model pembelajaran 

dilembar evaluasi. Lembar evaluasi untuk ahli model permainan bola voli net 

hidup di lampiran 3. 

4.1.3.2  Deskripsi Data Validasi Ahli 

  Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model permainan bola voli net 

hidup dapat digunakan untuk ujicoba skala kecil dan uji coba skala besar 

dilapangan. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari para ahli dan 

guru penjaskes SD. 

No Nama Ahli Hasil Rata-Rata Skor Penilaian 

1. 

2. 

3. 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran I 

Ahli Pembelajaran II 

4,13 

4,4 

4,46 

 

  Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli penjas 

dan guru penjaskes SD didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk 

dalam kategori penilaian “Baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

model permainan bola voli net hidup bagi siswa SD kelas V dapat digunakan 

untuk uji coba skala kecil. Hasil evaluasi ahli permainan bola voli net hidup 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

  Masukan berupa saran dan komentar pada produk permainan bola voli 

net hidup sangat diperlukan untuk perbaikan model tersebut. Saran perbaikan 
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dan komentar umum untuk model pembelajaran bola voli net hidup dapat 

dilihat dilampiran 6. 

4.1.3.3  Revisi  Draf produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

  Berdasarkan saran dari ahli atau guru penjaskes pada produk atau model 

seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat segera dilaksanakan revisi 

produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan guru penjaskes 

SD sebagai berikut : 

1) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat 

alternatif ukuran lapangan permainan yang disesuikan dengan jumlah 

pemain dengan mengacu luas lapangan bola voli mini. 

2. Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun 

alternatif berdasarkan sarana dan prasarana yang memanfaatkan 

lingkungan persawahan. Luas areal persawahan yang berbeda membuat 

pembuatan lapangan disesuaikan serta pemanfaatan galeng dipersawahan 

dihilangkan karena pada saat murid menjadi net melakukan jumping untuk 

memblok bola saat turun dari melompat dikhawatirkan membahayakan 

keselamatan siswa terjatuh dan terkilir. 

3.  Revisi produk atau model yang dilakukan adalah membuat aturan 

mengenai jumlah siswa yang menjadi net dan pergerakan perputaran siswa 

yang menjadi net. Jumlah siswa yang menjadi net adalah dua, akan tetapi 

bila dalam skala kecil empat orang maka pemainnya hanya ada dua. 

Kemungkinan menaikkan bola atau menerima bola jadi berkurang maka 

ada perubahan menjadi satu siswa yang menjadi net. Untuk masalah 
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perputaran net disesuaikan dengan perputaran pemain dilapangan karena 

yang menjadi net adalah siswa perempuan dan tidak ikut berputar. 

Berpengaruh pada siswa perempuan kurang bisa melakukan passing dan 

service bola, karena hanya membendung bola saat menjadi net. 

4. Revisi produk atau model awal yang dilakukan adalah membuat ukuran 

jarak daerah yang diarsir agar siswa saat membendung maupun menyerang 

tidak saling bertubrukan. 

REVISI DRAF PRODUK AWAL SEBELUM UJI COBA SKALA 

KECIL PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BOLA VOLI 

MELALUI PERMAINAN BOLA VOLI NET HIDUP 

A.    Alternatif Model Permainan Bola Voli Net Hidup Skala Kecil 

Alternatif model permainan bola voli net hidup setelah dilakukan revisi 

produk awal adalah sebagai berikut :  

1. Gambar Lapangan :  

Lapangan yang digunakan berbentuk persegi panjang. Ukuran lapangan 

yaitu panjang 10 meter  dan lebar 5 meter. 

     

 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

Gambar Lapangan Bola Voli Net Hidup Skala Kecil  
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Keterangan : 

 : Tim yang menerima service  

 : Tim yang melakukan service 

Panjang arsiran  :  0,5 meter garis tidak boleh melakukan smash 

Panjang  :  10 m 

Lebar  :  5 m 

Tinggi net  :  Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain  

Lebar daerah net :  1 meter 

2.    Bola Voli 

 

 

 

 

 Bola yang digunakan adalah bola standart ukuran 4. 

3.    Net Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung 

service maupun smash dari lawan. Juga bisa melakukan umpan 

kepada rekan satu tim untuk melakukan serangan dan boleh 

melakukan serangan balik langsung. 

 

SD 
8 
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4.    Daerah yang diarsir 

 Suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan 

smash, hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan. 

b).  Jumlah Pemain  

 1. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim 

 2. Setiap tim terdiri dari 4 pemain. 

 3. 4 orang pemain dari masing-masing tim untuk ukuran lapangan 

panjang 10 meter dan lebar 5 meter. 

 4. 1 orang berperan sebagai net didalam lapangan 

 5. 3 orang berperan sebagai pemain didalam lapangan. 

c).   Perlengkapan pemain 

 1. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

 2. Memakai celana olahraga pendek 

 3. Memakai kaos kaki dan sepatu olahraga 

d).   Lama permainan dan permulaan pertandingan 

 1. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 21 rally point. 

 2. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau 

atas. 

 3.   Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

 4. Bila terjadi pindah bola perpindahan pemain kekanan 

menggantikan net atau net menjadi pemain dilapangan. 

e).   Wasit 

 1.  Permainan bola voli net hidup dipimpin oleh satu orang wasit. 
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 2. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya 

pertandingan. 

 3. Wasit berada dipinggir lapangan memposisikan ditengah-tengah 

kedua tim. 

f).   Cara mencetak angka 

 1. Melakukan serangan smash yang masuk diarea lapangan musuh 

 2. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan 

musuh. 

 3. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash 

maupun bloking. 

B. Alternatif Lama Permainan Berdasarkan Sarana Dan Prasarana Pada 

Permainan Bola Voli Net Hidup 

a. Alokasi waktu dalam pembelajaran Penjas Orkes di SD berlangsung 

selama 3 x 35 menit setiap kali pertemuan atau tatap muka. 

b. Guru mengajak siswa untuk menuju ke lapangan. 

c. Sebelum pembelajaran dimulai, guru menyiapkan lapangan dan peralatan 

permainan bola voli net hidup. 

d. Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan mengabsen siswa, kemudian 

siswa melakukan pemanasan selama 15 menit dipimpin oleh guru penjas. 

e. Pada materi inti siswa mempraktikan permainan bola voli net hidup 

dengan lama permainan 60 menit. 

f. Setelah permainan selesai dilanjutkan dengan evaluasi secara klasikal 

yang dilakukan oleh guru Penjas. 

g. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan pendinginan, kemudian siswa 

kembali ke kelas masing-masing. 
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4.1.4  Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah produk model permainan bola voli net hidup divalidasi oleh ahli 

dan para guru Penjas Sekolah Dasar (SD) serta dilakukan revisi, maka pada 

tanggal 21 Mei 2011 produk diujicobakan kepada siswa SDN 8 Gondosari. 

Uji coba ini dilakukan terhadap siswa kelas V SDN 8 Gondosari yang 

berjumlah 8 siswa yang terdiri dari 6 siswa putra dan 2 siswa putri. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel secara total (total 

sampling). 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahanan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk 

saat digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dari uji coba ini digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji 

coba lapangan. 

Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba kelompok 

kecil dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan data pada tabel 7 diperoleh data rata-rata persentase 

jawaban yang sesuai 87,91%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka permainan bola voli net hidup ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SDN 8 Gondosari. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli penjas dan ahli 

pembelajaran dan uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. 
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Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model 

permainan bola voli net hidup diujicobakan dalam skala kecil pada siswa 

putra dan putri kelas V SDN 8 Gondosari perlu untuk dicari solusi dan 

pemecahannya. Hal itu sangat perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap 

model tersebut. Pada model lapangan dan aturan permainan tidak ada 

perubahan, karena dirasa sudah mendekati sempurna hanya luas lapangan 

menyesuaikan dari jumlah pemain yang masuk dilapangan. Berikut ini adalah 

berbagai permasalahan dan kendala setelah produk diujicobakan pada skala 

kecil : 

- Siswa kurang aktif bergerak dan takut karena siswa putri dan putra masih malu-

malu saat berebut bola. 

- Didapati siswa yang masih bingung tentang masalah pertukaran tempat saat ganti 

service.  

Untuk menyikapi masalah di atas maka perlu ditekankan pada siswa 

supaya mau bersungguh-sungguh melakukan permainan bola voli net hidup. 

Tabel 7.  Daftar Siswa Uji Skala Kecil  

dan Jumlah Denyut Nadi Sebelum dan Setelah Kegiatan ( N = 8 ) 

    

No Nama Siswa L/P Umur 
Denyut Nadi 

Awal 

Denyut Nadi 

Akhir 

1.  Yusnul Hana L 11 84 108 

2.  Andre Febriyanto L 11 87 104 

3.  Bambang Briantala L 10 76 103 
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4.  Afri Diana P 10 73 95 

5.  Danang Ardyansyah L 10 79 103 

6.  Devi Anggraini P 10 70 95 

7.  Muhammad Al Fayed L 10 88 109 

8.  Rizal Afandi L 10 84 104 

 

Tabel 8.  Data Hasil Uji Coba Skala Kecil  (N = 8) 

Aspek Jawaban Persentase 

1. Apakah menurut kamu, model permainan bola voli 

net hidup merupakan permainan yang sulit untuk 

dimainkan? 

Tidak 
87,5 % 

 
 

2. Apakah kamu bisa memainkan model permainan 

bola voli net hidup? Ya 100% 

3. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu 

mudah menerima bola? Ya 87,5% 

4. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu 

mudah memberi umpan kepada teman? 
Ya 75% 

5. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu 

mudah melakukan service untuk memulai 

permainan? 
Ya 100% 

6. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu 

mudah melakukan smash untuk melakukan 

serangan? 

Ya 62,5% 

7. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu 

mudah melakukan blocking  untuk mematikan 

serangan lawan?  
Ya 62,5% 

8. Apakah kamu merasa kesulitan ketika menjadi net 

hidup dalam permainan ini? Tidak 87,5% 
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9. Apakah cara bermain bola voli net hidup ini lebih 

mudah dari permainan bola voli yang kamu kenal? Ya 75% 

10. Apakah setelah bermain bola voli net hidup ini kamu 

merasa senang? 
Ya 87,5% 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bola voli net hidup? Ya 100% 
12. Apakah permainan bola voli net hidup adalah materi 

yang diajarkan oleh guru dengan tujuan kamu 

bergerak? 

Ya 75% 

13. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 

mendorong siswa mengerti dasar-dasar bermain voli? 
Ya 100% 

14. Apakah dalam permainan bola voli net hidup perlu 

melakukan pemanasan terlebih dahulu? Ya 100% 

15. Apakah dalam permainan bola voli net hidup perlu 

kerja sama dengan teman  satu tim? 
Ya 100% 

16. Apakah dalam permainan bola voli net hidup setiap 

pemain harus mematuhi peraturan permainan yang 

dibuat ? 

Ya 100% 

17. Apakah wasit perlu memberikan teguran atau 

peringatan kepada pemain yang yang melakukan 

pelanggaran atau melanggar aturan?  

Ya 87,5% 

18. Apakah permainan bola voli net hidup biasa 

membuat tubuh menjadi sehat ? Ya 100% 

19. Apakah peraturan permainan bola voli net hidup 

begitu rumit? Tidak 100% 

20. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 

menambah keterampilan bermain bola voli mu ? 
Ya 75% 

21. Apakah  kamu suka bermain bola voli net hidup? Ya 87,5% 
22. Apakah permainan bola voli net hidup menarik buat 

kamu? Ya 87,5% 

23. Apakah kamu serius dan bersungguh-sungguh ketika 

bermain bola voli net hidup? 
Ya 100% 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan selama 

bermain bola voli net hidup? Ya 87,5% 
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25. Apakah kamu sanggup menerima hasil keputusan 

wasit saat bermain bola voli net hidup? Ya 87,5% 

26. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan   teman satu 

tim atau regu ketika bermain bola voli net hidup? 
Ya 87,5% 

27. Apakah dalam bermain bola voli net hidup 

dibutuhkan kerjasama untuk memengkan 

pertandingan?  
Ya 62,5% 

28. Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan 

yang diberikan oleh wasit? 
Tidak  100% 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan 

mengakui keunggulan tim lawan? 
Ya 87,5% 

30. Apakah bersedia bermain bola voli net hidup lagi? Ya 87,5% 

Rata-rata 87,91% 

 

4.1.5  Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok skala kecil, langkah 

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli 

serta uji coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan 

dalam lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan pada tanggal 24 

Mei 2011 oleh siswa kelas V SDN 8 Gondosari yang berjumlah 24 siswa. 

Data uji coba lapangan dihimpun dengan menggunakan kuesioner. Data uji 

coba lapangan permainan bola voli net hidup dapat dilihat pada lampiran 16. 

 

REVISI DRAF PRODUK AWAL SEBELUM UJI COBA LAPANGAN 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BOLA VOLI 

MELALUI PERMAINAN BOLA VOLI NET HIDUP 
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A.    Alternatif Model Permainan Bola Voli Net Hidup Skala Besar. 

Alternatif model permainan bola voli net hidup setelah dilakukan revisi 

produk awal adalah sebagai berikut :  

1. Gambar Lapangan. 

Lapangan yang digunakan berbentuk persegi panjang. Ukuran lapangan 

yaitu panjang 12 meter  dan lebar 6 meter 

.    

 

 
 

   
 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

Gambar Lapangan Bola Voli Net Hidup Skala Besar 

 
Keterangan : 

 : Tim yang menerima service  

 : Tim yang melakukan service 

Panjang arsiran  :   1 meter garis tidak boleh melakukan smash 

Panjang  :  12 m 

Lebar  :   6 m 

Tinggi net  :   Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain  

Lebar daerah net :   1 meter 
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2.    Bola Voli 

 

 

 

 

 

 

 Bola yang digunakan adalah bola standart ukuran 4. 

3.    Net Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung 

service maupun smash dari lawan. Juga bisa melakukan umpan 

kepada rekan satu tim untuk melakukan serangan dan boleh 

melakukan serangan balik langsung. 

4.    Daerah yang Diarsir 

 Suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan 

smash, hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan. 

 

SD 
8 

SD 
8 
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b).  Jumlah Pemain  

 1. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim 

 2. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

 3. 6 orang pemain dari masing-masing tim untuk ukuran lapangan 

panjang 12 meter dan lebar 6 meter. 

 5. 2 orang berperan sebagai net didalam lapangan 

 6. 4 orang berperan sebagai pemain didalam lapangan. 

c). Perlengkapan pemain 

 1. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

 2. Memakai celana olahraga pendek 

 3. Memakai kaos kaki dan sepatu olahraga 

d). Lama permainan dan permulaan pertandingan 

 1. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 21 rally point. 

 2. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau 

atas. 

 3.   Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

 4. Bila terjadi pindah bola perpindahan pemain kekanan 

menggantikan net atau net menjadi pemain dilapangan. 

e). Wasit 

 1.  Permainan bola voli net hidup dipimpin oleh satu orang wasit. 

 2. Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya 

pertandingan. 

 3. Wasit berada dipinggir lapangan memposisikan ditengah-tengah 
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kedua tim. 

f). Cara mencetak angka 

 1. Melakukan serangan smash yang masuk diarea lapangan musuh 

 2. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan 

musuh. 

 3. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash 

maupun bloking. 

B. Alternatif Lama Permainan Berdasarkan Sarana Dan Prasarana Pada 

Permainan Bola Voli Net Hidup 

a. Alokasi waktu dalam pembelajaran Penjaskes di SD berlangsung selama 

3 x 35 menit setiap kali pertemuan atau tatap muka. 

b. Guru mengajak siswa untuk menuju ke lapangan. 

c. Sebelum pembelajaran dimulai, guru menyiapkan lapangan dan peralatan 

permainan bola voli net hidup. 

d. Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan mengabsen siswa, kemudian 

siswa melakukan pemanasan selama 15 menit dipimpin oleh guru penjas. 

e. Pada materi inti siswa mempraktikan permainan bola voli net hidup 

dengan lama permainan 60 menit. 

f. Setelah permainan selesai dilanjutkan dengan evaluasi secara klasikal 

yang dilakukan oleh guru Penjas. 

g. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan pendinginan, kemudian siswa 

kembali ke kelas masing-masing. 

Tabel  9.  Daftar Siswa Uji Lapangan dan 

 Jumlah Denyut Nadi Sebelum dan Sesudah Kegiatan ( N=24 ) 
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No Nama Siswa L/P Umur 
Denyut Nadi 

Awal 

Denyut Nadi 

Akhir 

1.  Yusrul Hana L 11 84 108 

2.  Andre Febriyanto L 11 87 104 

3.  Bambang Briantala L 10 76 103 

4.  M. Faris Hermawan L 11 83 109 

5.  Syafiqul Anam L 10 79 103 

6.  Teguh Nugraha L 10 81 99 

7.  Ardyansyah L 11 88 109 

8.  Ahmad Muhaimin L 10 84 104 

9.  Afri Diana P 10 73 95 

10.  Anisa Rahmawati P 10 72 94 

11.  Ariza Noor Aufa L 10 89 112 

12.  Danang Ardyansyah L 10 79 103 

13.  Devi Anggraini P 10 70 95 

14.  Febri Andrean L 10 79 119 

15.  Fatta Lubis L 10 76 104 

16.  Irfan Sudibyo L 10 88 99 
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17.  Muhammad Al Fayed L 10 88 109 

18.  Marie Beth Tri P 10 77 99 

19.  Muh. Slamet Riyanto L 11 84 100 

20.  Muh. Sholikin L 10 82 100 

21.  Rizal Affandi L 10 84 104 

22.  Rizqia Aulia  P 10 78 99 

23.  Sebastian Sulthon W  L 10 82 111 

24.  Taskia Aulia Ardani P 10 87 113 

 

Tabel 10.  Data Hasil Uji Coba Lapangan (N = 24 ) 

Aspek Jawaban Persentase 

1. Apakah menurut kamu, model permainan 

bola voli net hidup merupakan permainan 

yang sulit untuk dimainkan? 
Tidak 87,5 % 

2. Apakah kamu bisa memainkan model 

permainan bola voli net hidup? 
Ya 87,5% 

3. Apakah dalam permainan bola voli net 

hidup, kamu mudah menerima bola? 
Ya 87,5% 

4. Apakah dalam permainan bola voli net 

hidup, kamu mudah memberi umpan 

kepada teman? 
Ya 75% 

5. Apakah dalam permainan bola voli net 

hidup, kamu mudah melakukan service 

untuk memulai permainan? 

Ya 91,6% 

6. Apakah dalam permainan bola voli net Ya 75% 
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hidup, kamu mudah melakukan smash 

untuk melakukan serangan? 

7. Apakah dalam permainan bola voli net 

hidup, kamu mudah melakukan blocking  

untuk mematikan serangan lawan?  

Ya 70,83% 

8. Apakah kamu merasa kesulitan ketika 

menjadi net hidup dalam permainan ini? Tidak 79,16% 

9. Apakah cara bermain bola voli net hidup ini 

lebih mudah dari permainan bola voli yang 

kamu kenal? 

Ya 91,6% 

10. Apakah setelah bermain bola voli net hidup 

ini kamu merasa senang? Ya 95,83% 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bola voli 

net hidup? Ya 95,83% 

12. Apakah permainan bola voli net hidup 

adalah materi yang diajarkan oleh guru 

dengan tujuan kamu bergerak? 

Ya 91,6% 

13. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 

mendorong siswa mengerti dasar-dasar 

bermain voli? 

Ya 87,5% 

14. Apakah dalam permainan bola voli net 

hidup perlu melakukan pemanasan terlebih 

dahulu? 

Ya 100% 

15. Apakah dalam permainan bola voli net 

hidup perlu kerja sama dengan teman  satu 

tim? 
Ya 87,5% 

16. Apakah dalam permainan bola voli net 

hidup setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan yang dibuat ? 

Ya 95,83% 

17. Apakah wasit perlu memberikan teguran 

atau peringatan kepada pemain yang yang 

melakukan pelanggaran atau melanggar 

aturan?  

Ya 87,5% 
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18. Apakah permainan bola voli net hidup biasa 

membuat tubuh menjadi sehat ? Ya 91,6% 

19. Apakah peraturan permainan bola voli net 

hidup begitu rumit? 
Tidak 75% 

20. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 

menambah keterampilan bermain bola voli 

mu ? 
Ya 75% 

21. Apakah  kamu suka bermain bola voli net 

hidup? 
Ya 87,5% 

22. Apakah permainan bola voli net hidup 

menarik buat kamu? 
Ya 87,5% 

23. Apakah kamu serius dan bersungguh-

sungguh ketika bermain bola voli net 

hidup? 

Ya 83,3% 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain bola voli net hidup? 
Ya 87,5% 

25. Apakah kamu sanggup menerima hasil 

keputusan wasit saat bermain bola voli net 

hidup? 
Ya 83,3% 

26. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan   

teman satu tim atau regu ketika bermain 

bola voli net hidup? 

Ya 87,5% 

27. Apakah dalam bermain bola voli net hidup 

dibutuhkan kerjasama untuk memengkan 

pertandingan?  
Ya 79,16% 

28. Apakah seorang pemain boleh menentang 

keputusan yang diberikan oleh wasit? 
Tidak  83,3% 

29. apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan 

mengakui keunggulan tim lawan? Ya 87,5% 

30. Apakah bersedia bermain bola voli net 

hidup lagi? 
Ya 87,5% 

Rata-rata 95,83% 
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Berdasarkan data pada tabel 10 didapat rata-rata persentase pilihan 

jawaban yang sesuai  95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka permainan bola voli net hidup ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SDN 8 Gondosari 

4.1.6  Analisis Data 

4.1.6.1 Analisis Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tabel 11 akan disajikan analisis data hasil uji coba kelompok kecil. 

Analisis data uji coba kelompok kecil permainan bola voli net hidup dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 11.  Analisis Data Hasil Uji Skala Kecil  (N = 8) 

Aspek Persentase  Kriteria  Makna  

1. Apakah menurut kamu, model 

permainan bola voli net hidup 

merupakan permainan yang sulit 

untuk dimainkan? 

87,5 % 
 

Baik   Digunakan  

2. Apakah kamu bisa memainkan 

model permainan bola voli net 

hidup? 

100% Sangat 
baik 

Digunakan 

3. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah menerima 

bola? 

87,5% Baik Digunakan 

4. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah memberi 

umpan kepada teman? 

75% Baik  Digunakan 

5. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah melakukan 

service untuk memulai permainan? 
100% 

Sangat 
baik Digunakan  

6. Apakah dalam permainan bola voli 
62,5% 

Cukup 
baik  

Digunakan 
(bersyarat) 
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net hidup, kamu mudah melakukan 

smash untuk melakukan serangan? 

7. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah melakukan 

blocking  untuk mematikan 

serangan lawan?  

62,5% 
Cukup 
baik 

Digunakan 
(bersyarat) 

8. Apakah kamu merasa kesulitan 

ketika menjadi net hidup dalam 

permainan ini? 

87,5%  Baik Digunakan  

9. Apakah cara bermain bola voli net 

hidup ini lebih mudah dari 

permainan bola voli yang kamu 

kenal? 

75% Baik Digunakan  

10. Apakah setelah bermain bola voli 

net hidup ini kamu merasa senang? 87,5% Baik  Digunakan 

11. Apakah kamu tahu cara bermain 

bola voli net hidup? 
100% 

Sangat 
baik 

Digunakan 

12. Apakah permainan bola voli net 

hidup adalah materi yang diajarkan 

oleh guru dengan tujuan kamu 

bergerak? 

75% 
Cukup 
baik 

Digunakan  

13. Apakah permainan bola voli net 

hidup dapat mendorong siswa 

mengerti dasar-dasar bermain voli? 

100% 
Sangat 
baik  

Digunakan 

14. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 
100% 

Sangat 
baik Digunakan 

15. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup perlu kerja sama dengan 

teman  satu tim? 

100% 
Sangat 
baik 

Digunakan 

16. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup setiap pemain harus 

mematuhi peraturan permainan 
100% 

Sangat 
baik  

Digunakan 
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yang dibuat ? 

17. Apakah wasit perlu memberikan 

teguran atau peringatan kepada 

pemain yang yang melakukan 

pelanggaran atau melanggar aturan?  

87,5% Baik Digunakan 

18. Apakah permainan bola voli net 

hidup biasa membuat tubuh 

menjadi sehat ? 

100% 
Sangat 
baik 

Digunakan 

19. Apakah peraturan permainan bola 

voli net hidup begitu rumit? 100% 
Sangat 
baik 

Digunakan 

20. Apakah permainan bola voli net 

hidup dapat menambah 

keterampilan bermain bola voli mu 

? 

75% Cukup 
baik 

Digunakan 

21. Apakah  kamu suka bermain bola 

voli net hidup? 87,5% Baik Digunakan  

22. Apakah permainan bola voli net 

hidup menarik buat kamu? 
87,5% Baik Digunakan 

23. Apakah kamu serius dan 

bersungguh-sungguh ketika 

bermain bola voli net hidup? 

100% Sangat 
baik  

Digunakan 

24. Apakah kamu akan mentaati 

peraturan selama bermain bola voli 

net hidup? 

87,5% Baik  Digunakan 

25. Apakah kamu sanggup menerima 

hasil keputusan wasit saat bermain 

bola voli net hidup? 

87,5% Baik Digunakan  

26. Apakah kamu bisa bekerjasama 

dengan   teman satu tim atau regu 

ketika bermain bola voli net hidup? 

87,5% Baik Digunakan 

27. Apakah dalam bermain bola voli 

net hidup dibutuhkan kerjasama 

untuk memengkan pertandingan?  

62,5% 
Cukup 
baik 

Digunakan 
(bersyarat) 
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28. Apakah seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang 

diberikan oleh wasit? 
100% 

Sangat 
baik 

Digunakan 

29. apabila tim kamu kalah, apakah 

kamu akan mengakui keunggulan 

tim lawan? 

87,5% Baik Digunakan 

30. Apakah bersedia bermain bola voli 

net hidup lagi? 87,5% Baik Digunakan 

Rata-rata 
87,91% Baik  Digunakan  

Berdasarkan tabel 11 analisis data hasil uji coba kelompok kecil yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek kualitas model permainan bola voli net hidup didapat persentase 87,5% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

2. Aspek memainkan model permainan bola voli net hidup didapat persentase 100% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

3. Aspek menerima bola service didapat persentase 87,5% Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kemudahan model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek melakukan umpan/passing didapat persentase 75 % Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek melakukan service didapat persentase 100% Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 
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memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek melakukan smash didapat persentase 62,5 % Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria Cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan(bersyarat) 

7. Aspek melakukan Blocking  didapat persentase 62,5 % Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan(bersyarat). 

8. Aspek menjadi net didapat persentase 87,5 % Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek kemudahan bermain didapat persentase 75 % Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek minat bermain didapat persentase 87,5 % Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli mini di area pasir 

pantai telah memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11. Aspek cara bermain didapat persentase 100 % Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan 

12. Aspek permainan mendorong siswa aktif bergerak didapat persentase 75% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

13. Aspek dasar-dasar permainan bola voli didapat persentase 100 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 
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hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14. Aspek melakukan pemanasan sebelum permainan didapat persentase 100 % 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

15. Aspek kerjasama dalam permainan didapat persentase 100 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

16. Aspek mematuhi peraturan permainan didapat persentase 100 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

17. Aspek pemberian peringatan oleh wasit terhadap peraturan permainan 

dipersentase 87,5 % Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

kualitas model permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

18. Aspek membuat tubuh menjadi sehat didapat persentase 100 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

19. Aspek kemudahan peraturan permainan didapat persentase 100 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

20. Aspek meningkatkan dasar keterampilan bermain didapat persentase 75% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 
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21. Aspek suka tidaknya model permainan didapat persentase 87,5 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

22. Aspek menarik atau tidaknya didapat persentase 87,5 % Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

23. Aspek serius atau tidaknya didapat persentase 100 % Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

24. Aspek pemain harus mentaati peraturan didapat persentase 87,5 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

25. Aspek menerima keputusan wasit didapat persentase 87,5 % Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini diperbaiki. 

26. Aspek bisa tidaknya pemain melakukan kerjasama tim dalam permainan didapat 

persentase 87,5 % Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas 

model permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

27. Aspek kekompakan tim untuk memenangkan pertandingan didapat persentase 

62,5% Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model 

permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan(bersyarat). 

28. Aspek boleh tidaknya pemain menentang keputusan wasit didapat persentase 100 

% Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model 
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permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan 

29. Aspek mengakui keunggulan lawan didapat persentase 87,5% Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria  sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

30. Aspek bersedia tidaknya untuk bermain lagi didapat persentase 87,5 % 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

4.1.6.2 Analisis Hasil Uji Lapangan 

Pada tabel 12 akan disajikan analisis data hasil uji lapangan. Analisis 

data uji lapangan permainan bola voli net hidup dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :  

Tabel 12. Analisis Data Hasil Uji Coba Lapangan (N = 24) 

Aspek Persentase Kriteria Makna 

1. Apakah menurut kamu, model 

permainan bola voli net hidup 

merupakan permainan yang sulit 

untuk dimainkan? 

Tidak 87,5 % Digunakan  

2. Apakah kamu bisa memainkan 

model permainan bola voli net 

hidup? 

Ya 87,5% Digunakan 

3. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah menerima 

bola? 

Ya 87,5% Digunakan 

4. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah memberi Ya 75% Digunakan 
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umpan kepada teman? 

5. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah melakukan 

service untuk memulai permainan? 

Ya 91,6% Digunakan  

6. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah melakukan 

smash untuk melakukan serangan? 
Ya 75% Digunakan 

7. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup, kamu mudah melakukan 

blocking  untuk mematikan serangan 

lawan?  

Ya 70,83% Digunakan 
(bersyarat) 

8. Apakah kamu merasa kesulitan 

ketika menjadi net hidup dalam 

permainan ini? 
Tidak 79,16% Digunakan 

9. Apakah cara bermain bola voli net 

hidup ini lebih mudah dari 

permainan bola voli yang kamu 

kenal? 

Ya 91,6% Digunakan  

10. Apakah setelah bermain bola voli 

net hidup ini kamu merasa senang? Ya 95,83% Digunakan 

11. Apakah kamu tahu cara bermain 

bola voli net hidup? 
Ya 95,83% Digunakan 

12. Apakah permainan bola voli net 

hidup adalah materi yang diajarkan 

oleh guru dengan tujuan kamu 

bergerak? 

Ya 91,6% Digunakan 

13. Apakah permainan bola voli net 

hidup dapat mendorong siswa 

mengerti dasar-dasar bermain voli? 

Ya 87,5% Digunakan 

14. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 
Ya 100% Digunakan 
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15. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup perlu kerja sama dengan 

teman  satu tim? 
Ya 87,5% Digunakan 

16. Apakah dalam permainan bola voli 

net hidup setiap pemain harus 

mematuhi peraturan permainan yang 

dibuat ? 

Ya 95,83% Digunakan 

17. Apakah wasit perlu memberikan 

teguran atau peringatan kepada 

pemain yang yang melakukan 

pelanggaran atau melanggar aturan?  

Ya 87,5% Digunakan 

18. Apakah permainan bola voli net 

hidup biasa membuat tubuh menjadi 

sehat ? 
Ya 91,6% Digunakan 

19. Apakah peraturan permainan bola 

voli net hidup begitu rumit? Tidak 75% Digunakan 

20. Apakah permainan bola voli net 

hidup dapat menambah 

keterampilan bermain bola voli mu ? 

Ya 75% Digunakan 

21. Apakah  kamu suka bermain bola 

voli net hidup? Ya 87,5% Digunakan 

22. Apakah permainan bola voli net 

hidup menarik buat kamu? 
Ya 87,5% Digunakan 

23. Apakah kamu serius dan 

bersungguh-sungguh ketika bermain 

bola voli net hidup? 
Ya 83,3% Digunakan 

24. Apakah kamu akan mentaati 

peraturan selama bermain bola voli 

net hidup? 

Ya 87,5% Digunakan 

25. Apakah kamu sanggup menerima 

hasil keputusan wasit saat bermain 

bola voli net hidup? 
Ya 83,3% Digunakan  
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26. Apakah kamu bisa bekerjasama 

dengan   teman satu tim atau regu 

ketika bermain bola voli net hidup? 
Ya 87,5% Digunakan 

27. Apakah dalam bermain bola voli net 

hidup dibutuhkan kerjasama untuk 

memengkan pertandingan?  

Ya 79,16% Digunakan 

28. Apakah seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang 

diberikan oleh wasit? 

Tidak  83,3% Digunakan 

29. apabila tim kamu kalah, apakah 

kamu akan mengakui keunggulan 

tim lawan? 

Ya 87,5% Digunakan 

30. Apakah bersedia bermain bola voli 

net hidup lagi? Ya 87,5% Digunakan 

Rata-rata 95,83% 
Sangat 

baik  
Digunakan  

Berdasarkan tabel 12 analisis data pada lampiran hasil uji lapangan 

yang diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek kualitas model permainan bola voli net hidup didapat persentase 87,5% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

2. Aspek memainkan model permainan bola voli net hidup didapat persentase 

87,5% Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model 

permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek menerima bola service didapat persentase 87,5% Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kemudahan model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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4. Aspek melakukan umpan/passing didapat persentase 75 % Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek melakukan service didapat persentase 91,6% Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek melakukan smash didapat persentase 75 % Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan 

7. Aspek melakukan Blocking  didapat persentase 70,83 % Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup 

telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan(bersyarat). 

8. Aspek menjadi net didapat persentase 79,16 % Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek kemudahan bermain didapat persentase 91,6 % Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek minat bermain didapat persentase 95,83 % Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli mini di area pasir 

pantai telah memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11. Aspek cara bermain didapat persentase 95,83 % Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan 
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12. Aspek permainan mendorong siswa aktif bergerak didapat persentase 91,6% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

13. Aspek dasar-dasar permainan bola voli didapat persentase 87,5 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14. Aspek melakukan pemanasan sebelum permainan didapat persentase 100 % 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

15. Aspek kerjasama dalam permainan didapat persentase 87,5 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

16. Aspek mematuhi peraturan permainan didapat persentase 95,83 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

17. Aspek pemberian peringatan oleh wasit terhadap peraturan permainan 

dipersentase 87,5 % Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

kualitas model permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

18. Aspek membuat tubuh menjadi sehat didapat persentase 91,6 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria Sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

19. Aspek kemudahan peraturan permainan didapat persentase 75 % Berdasarkan 
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kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

20. Aspek meningkatkan dasar keterampilan bermain didapat persentase 75% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

21. Aspek suka tidaknya model permainan didapat persentase 87,5 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

22. Aspek menarik atau tidaknya didapat persentase 87,5 % Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

23. Aspek serius atau tidaknya didapat persentase 83,3 % Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

24. Aspek pemain harus mentaati peraturan didapat persentase 87,5 % Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

25. Aspek menerima keputusan wasit didapat persentase 83,3% Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net hidup 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini diperbaiki. 

26. Aspek bisa tidaknya pemain melakukan kerjasama tim dalam permainan didapat 

persentase 87,5 % Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas 

model permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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27. Aspek kekompakan tim untuk memenangkan pertandingan didapat persentase 

79,16% Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model 

permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria  baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

28. Aspek boleh tidaknya pemain menentang keputusan wasit didapat persentase 83,3 

% Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model 

permainan bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan 

29. Aspek mengakui keunggulan lawan didapat persentase 87,5% Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan bola voli net 

hidup telah memenuhi kriteria  sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

30. Aspek bersedia tidaknya untuk bermain lagi didapat persentase 87,5 % 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas model permainan 

bola voli net hidup telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

4.1.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan bola voli net hidup yang berdasarkan data pada saat uji 

coba skala kecil ( N = 8 ) dan uji coba lapangan ( N = 24 ).  

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi 

ini, maka dilakukan beberapa revisi meliputi : 

1. Ukuran atau bentuk lapangan net hidup adalah 6 x 12 m. 

2. Keterampilan yang dilakukan adalah ketrampilan dasar service, passing, smash 

dan bloking. 
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3. Mengoptimalkan dasar-dasar keterampilan permainan bola mini untuk anak 

Sekolah Dasar . 

4.2  Pembahasan 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas, didapat rata-rata persentase 

82,6%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan 

bola voli mini di area pantai memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas V SDN 8 Gondosari. Faktor yang menjadikan 

model ini dapat diterima siswa SD adalah dari penilaian kualitas model 

permainan yang dilakukan oleh ahli Penjas pada aspek 1, 7, dan 9. Ketiga 

aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat 

poin 5. Selain kedua aspek tersebut, ada 11 aspek penilaian kualitas model 

permainan yaitu aspek 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, dan 15 yang telah 

memenuhi kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat point 4, hanya 

satu aspek yaitu aspek 11 yang mendapat nilai 3. 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata 

persentase 88 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan bola voli net hidup ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SDN 8 Gondosari. Faktor 

yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari penilaian 

kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli Penjas pada aspek 2, 7, 9, 

10, 12, dan 14. Keenam aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria 

sangat baik yaitu mendapat poin 5. selain keenam aspek tersebut, ada 

sembilan aspek penilaian kualitas model permainan yaitu aspek 1, 3, 4, 5, 6, 

8, 11, 13 & 15 yang telah memenuhi kriteria baik karena masing-masing 
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aspek mendapat point 4. 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran II, didapat rata-rata 

persentase 89,3 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan bola voli net hidup ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SDN 8 Gondosari. Faktor 

yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari penilaian 

kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli Penjas pada aspek 3, 8, 

9,10, ll, 13, & 15. Ketujuh aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria 

sangat baik yaitu mendapat poin 5. selain ketujuh aspek tersebut, ada delapan 

aspek penilaian kualitas model permainan yaitu aspek 1, 2,  4, 5, 6, 7, 12 & 

14 yang telah memenuhi kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat 

point 4. 

Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat rata-rata persentase 

pilihan jawaban yang sesuai 87,91%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka permainan bola voli net hidup ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD 

adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 80 % siswa dapat 

mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan 

model permainan bola voli mini net hidup ini dapat diterima siswa dengan 

baik sehingga dari uji coba kelompok kecil model ini dapat digunakan untuk 

siswa kelas V SDN 8 Gondosari. 
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Hasil analisis data uji coba lapangan didapat rata-rata persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 95,83 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka permainan sepakbola gawang ganda ini telah memenuhi kriteria baik 

faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari semua 

aspek uji coba yang ada lebih dari 90 % siswa dapat mempraktikkan dengan 

baik. Baik dari pemahaman terhadap peraturan permainan, penerapan sikap 

dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan model permainan bola 

voli net hidup dapat diterima siswa dengan baik, sehingga dari uji coba 

lapangan model ini dapat digunakan untuk siswa kelas V SDN 8 Gondosari. 

Pada berikut ini akan disajikan data hasil keseluruhan dari evaluasi ahli, 

uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan : 

Tabel 13.  Data Hasil Keseluruhan dari Evaluasi Ahli, Uji Coba 

Kelompok Kecil, dan Uji Coba Lapangan 

No Hasil Komponen 

 

1. 
Evaluasi ahli 

Hasil evaluasi ahli bola 
voli 

 

Hasil evaluasi ahli 
pembelajaran I 

 

Hasil evaluasi ahli 

 
 

Didapat persentase skala penilaian 82,6%, 
sehingga produk permainan bola voli net 
hidup dapat digunakan untuk siswa Sekolah 
Dasar 

Didapat persentase skala penilaian  88%, 
sehingga produk permainan bola voli net 
hidup dapat digunakan untuk siswa Sekolah 
Dasar 

Didapat persentase skala penilaian 90,67%, 
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pembelajaran II sehingga produk permainan bola voli net 
hidup dapat digunakan untuk siswa Sekolah 
Dasar 

 

2. 
Uji coba kelompok kecil Didapat persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 87,91%, sehingga produk permainan 
bola voli net hidup dapat digunakan untuk 
siswa Sekolah Dasar. 

 

3. 
Uji coba lapangan Didapat persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 95,83%, sehingga produk permainan 
bola voli net hidup dapat digunakan untuk 
siswa Sekolah Dasar. 

 

4.3    Kelemahan Produk 

1. Waktu 

Permainan bola voli  net hidup ini memerlukan waktu yang relatif 

singkat sehingga alokasi waktu yang tersedia pada jam pelajaran penjasorkes 

kurang sesuai dengan jenis permainan ini, guru harus selalu memperhatikan 

dan mencari jalan keluar atau solusinya. 

2. Pemahaman Peraturan 

Modifikasi permainan bola voli net hidup ini merupakan 

pengembangan dari permainan bola voli mini yang sesungguhnya. Sehingga 

dalam memainkan permainan  modifikasi ini terdapat pemain yang kurang 

paham dalam memainkan permainan bola voli net hidup tersebut. 

3. Kurangnya Pemanfaatan Net sebagai Pengumpan 

Pemain yang bertugas menjadi net hidup lebih sering melakukan 

serangan langsung kearah lawan dari pada mengumpan kepada teman untuk 

melakukan serangan balik. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1      Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan bola voli net hidup yang berdasarkan data pada saat uji coba 

skala kecil (N=8) dan uji coba lapangan (N=24). 

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian maka 

dilakukan beberapa revisi meliputi : 

1. Ukuran lapangan adalah 6 m x 12 m bisa ditambah dengan kapasitas maksimal yang 

menjadi net tiga orang dan maksimal 6 orang pemain dalam lapangan. Disesuaikan 

dengan banyaknya siswa yang terlibat dilapangan. 

2. Lapangan yang memanfaatkan pematang sawah sebagai garis net, diganti dengan 

memanfaatkan luas persawahan dengan bantuan tali sebagai garis. 

3.  Peraturan bola kurang tinggi dari net hidup dinyatakan net atau keluar,diganti setiap 

bola yang bisa melewati net hidup dan masuk di area lawan dinyatakan masuk . 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Produk model permainan bola voli net hidup sudah dapat dipraktekkan kepada 

subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas 

didapat rata-rata persentase 82,6 %, hasil analisis data dari evaluasi ahli 

Pembelajaran I didapat rata-rata persentase 88 %, dan hasil analisis data dari 

evaluasi ahli Pembelajaran II didapat rata-rata persentase 89,3%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan bola voli net hidup ini 
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telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa SD 8 

Gondosari. 

2. Produk model permainan bola voli net hidup sudah dapat digunakan bagi siswa 

SD 8 Gondosari. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil 

didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 87,91 %, dan hasil 

analisis data uji coba lapangan didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 95,83 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola 

voli net hidup ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan 

untuk siswa SD 8 Gondosari. 

3. Faktor yang menjadikan model permainan bola voli net hidup dapat diterima oleh 

siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 90 % siswa dapat 

mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan 

model permainan bola voli net hidup dapat diterima siswa dengan baik, sehingga 

baik dari uji coba kelompok kecil maupun dari uji coba lapangan model ini dapat 

digunakan bagi siswa SD 8 Gondosari. 

5.2       Saran 

1. Model permainan bola voli net hidup sebagai produk yang telah dihasilkan dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative penyampaian materi 

pembelajaran permainan bola voli untuk siswa SD. 

2. Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

3. Model permainan bola voli net hidup ini dapat memudahkan siswa bermain bola 
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voli karena sesuai dengan karakteristik siswa. 

4. Bagi guru penjasorkes di SD diharapkan dapat mengembangkan model-model 

permainan bola voli yang lebih menarik lainnya untuk digunakan dalam 

pembelajaran permainan bola voli di sekolah. 

Beberapa acuan yang perlu diperhatikan oleh pembaca, antara lain : 

1. Penggunaan model permainan ini harus memperhatikan faktor keamanan dan 

keselamatan siswa terutama bagi siswa yang bermain atau berperan sebagai net 

dalam model permainan bola voli net hidup. 

2. Faktor keamanan siswa dapat dijaga melalui penggunaan net sesungguhnya  yang 

dipegangi oleh siswa sehingga siswa tidak menjadi objek atau sasaran langsung 

dalam usaha mencetak angka (point) dengan smash dalam permainan bola voli 

net hidup. 

3. Faktor keamanan siswa juga dapat dijaga dengan cara mengganti bola yang 

digunakan (bola voli ukuran 4) dengan bola plastik yang ringan dan tidak 

berbahaya jika menyentuh badan siswa.        
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Lampiran  1 
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Lampiran 2 
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Lampiran  3 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI  

EVALUASI MODEL PEMBELAJARAN BOLA VOLI   

MELALUI PERMAINAN BOLA VOLI NET HIDUP BAGI  SISWA SD 

 KELAS V SDN 8 GONDOSARI KECAMATAN GEBOG 

 KABUPATEN KUDUS  

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan 

Materi Pokok   : Permainan Bola Voli Net Hidup 

Sasaran Program   : Siswa Sekolah Dasar 

Evaluator   : ........................ 

Tanggal   : ........................ 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ibu, 

sebagai ahli pendidikan jasmani terhadap model permainan bola voli net hidup 

yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran penjasorkes bagi siswa SD 

yang kami modifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan 

bapak/ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan 

petunjuk dibawah ini : 

Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas.  

Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, 

serta kesimpulan. 

Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan 

cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 
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Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan  

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah 

disediakan. 
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A. Kualitas Model  

No Aspek yang dinilai 

Skala Penilaian 

Komentar 

1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian dengan kompetensi 
dasar 

      

2. Kejelasan petunjuk permainan 
 

      

3. Ketepatan memilih bentuk / 
model permainan bagi siswa 

      

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang 
digunakan  

      

5. Kesesuaian bentuk / model 
permainan untuk dimainkan siswa 

      

6. 
Kesesuaian bentuk / model 
permainan dengan karakteristik 
siswa 

      

7. Mendorong perkembangan aspek 
fisik / jasmani siswa 

      

8. Mendorong perkembangan aspek 
kognitif siswa 

      

9. Mendorong perkembangan aspek 
psikomotor siswa 

      

10. Mendorong perkembangan aspek 
afektif siswa  

      

11. Dapat dimainkan siswa yang 
terampil maupun tidak terampil 

      

12. Dapat dimainkan siswa putra 
maupun siswa putri 

      

13. Mendorong siswa aktif bergerak       

14. 
Meningkatkan minat dan   
motivasi siswa berpartisipasi 
dalam pembelajaran bola voli 

      

15. 
Aman untuk diterapkan dalam 
pembelajaran permainan bola voli 
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Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk : 

Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon di tuliskan pada 

kolom 2. 

Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4. 

No Bagian yang direvisi Alasan Direvisi Saran Perbaikan 

1 2 3 4 
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Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan:  

1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

2. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai 
saran  

3. Tidak layak untuk untuk digunakan / uji coba skala kecil  

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan anda ) 
Kudus,………………………….. 

       Evaluator 

 

(_________________________) 
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Lampiran 4 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

MODEL PEMBELAJARAN BOLA VOLI MELALUI  

PERMAINAN BOLA VOLI NET HIDUP UNTUK SISWA KELAS V  

SDN 8 GONDOSARI  KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER  

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenar – benarnya dan sejujur – 

jujurnya. 

Jawablah secara runtut dan jelas. 

Isilah pertanyaan dengan member tanda silang (x) pada huruf A atau B sesuai 

dengan pilihanmu. 

Selamat mengisi dan terima kasih. 

IDENTITAS RESPONDEN  

Nama sekolah dasar  : ...................................................................... 

 Nama siswa   : ......................................................................  

Umur    : ...................................................................... 

Kelas    : ...................................................................... 

Jenis kelamin   : ...................................................................... 

Nama orang tua  

a. Ayah    : ....................................................................... 

b. Ibu    : ....................................................................... 

Alamat ( RT/RW )  : ....................................................................... 

      ……………………………………………... 

      ……………………………………………... 
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PERTANYAAN  

A. PSIKOMOTORIK  

 

1. Apakah menurut kamu, model permainan bola voli net hidup merupakan 

permainan yang sulit untuk dimainkan? 

a. Tidak    b. Ya 

2. Apakah kamu bisa memainkan model permainan bola voli net hidup? 

a. Tidak    b. Ya 

3. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu mudah menerima bola? 

a. Tidak   b. Ya 

4. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu mudah memberi umpan 

kepada teman? 

a. Tidak   b. Ya 

5. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu mudah melakukan service 

untuk memulai permainan? 

a. Tidak   b. Ya 

6. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, kamu mudah melakukan smash 

untuk melakukan serangan? 

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah dalam permainan bola voli tanpa net, kamu mudah melakukan blocking  

untuk mematikan serangan lawan?  

a. Tidak   b. Ya 

8. Apakah kamu merasa kesulitan ketika menjadi net hidup dalam permainan ini? 

a. Tidak   b. Ya 

9. Apakah cara bermain bola voli net hidup ini lebih mudah dari permainan bola 

voli yang kamu kenal? 

a. Tidak   b. Ya 

10. Apakah setelah bermain bola voli net hidup ini kamu merasa senang ? 

a. Tidak   b. Ya 
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B. KOGNITIF 

 

1. Apakah kamu tahu cara bermain bola voli net hidup? 

b. Tidak    b. Ya 

2. Apakah permainan bola voli net hidup adalah materi yang diajarkan oleh guru 

dengan tujuan kamu bergerak? 

b. Tidak    b. Ya 

3. Apakah permainan bola voli net hidup dapat mendorong siswa mengerti dasar-

dasar bermain voli ? 

a. Tidak   b. Ya 

4. Apakah dalam permainan bola voli net hidup perlu melakukan pemanasan 

terlebih dahulu? 

a. Tidak   b. Ya 

5. Apakah dalam permainan bola voli mini net hidup perlu kerja sama dengan 

teman  satu tim? 

a. Tidak   b. Ya 

6. Apakah dalam permainan bola voli net hidup setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan yang dibuat? 

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah wasit perlu memberikan teguran atau peringatan kepada pemain yang 

yang melakukan pelanggaran atau melanggar aturan?  

a. Tidak   b. Ya 

8. Apakah permainan bola voli net hidup biasa membuat tubuh menjadi sehat ? 

a. Tidak   b. Ya 

9. Apakah peraturan permainan bola voli net hidup begitu rumit? 

a. Tidak   b. Ya 

10. Apakah permainan bola voli net hidup dapat menambah keterampilan bermain 

bola voli mu? 

a. Tidak   b. Ya 
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C. AFEKTIF  

 

1. Apakah  kamu suka bermain bola voli net hidup? 

a. Tidak    b. Ya 

2. Apakah permainan bola voli net hidup menarik buat kamu? 

a. Tidak    b. Ya 

3. Apakah kamu serius dan bersungguh-sungguh ketika bermain bola voli net 

hidup? 

a. Tidak   b. Ya 

4. Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain bola voli net hidup? 

a. Tidak   b. Ya 

5. Apakah kamu sanggup menerima hasil keputusan wasit saat bermain bola voli net 

hidup? 

a. Tidak   b. Ya 

6. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan   teman satu tim atau regu ketika bermain 

bola voli net hidup? 

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah dalam bermain bola voli net hidup dibutuhkan kerjasama untuk 

memengkan pertandingan?  

a. Tidak   b. Ya 

8. Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan yang diberikan oleh wasit? 

a. Tidak   b. Ya 

9. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan mengakui keunggulan tim lawan? 

a. Tidak   b. Ya 

10. Apakah bersedia bermain bola voli net hidup lagi? 

a. Tidak   b. Ya 
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Lampiran  5 
 

No Aspek penilaian 
Skala Penilaian 

A G1 G2 
1.  Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 
5 4 4 

2.  Kejelasan petunjuk permainan 4 5 4 
3.  Ketepatan memilih bentuk /model 

permainan bagi siswa 
4 4 5 

4.  Kesesuaian alat dan fasilitas yang 
digunakan  4 4 4 

5.  Kesesuaian bentuk/model 
permainan untuk dimainkan siswa 

4 4 4 

6.  Kesesuaian bentuk/model 
permainan dengan karakteristik 
siswa 

4 4 4 

7.  Mendorong perkembangan aspek 
fisik/jasmani siswa 

5 5 4 

8.  Mendorong perkembangan aspek 
kognitif siswa 

4 4 5 

9.  Mendorong perkembangan aspek 
psikomotor siswa 

5 5 5 

10.  Mendorong perkembangan aspek 
afektif siswa  

4 5 5 

11.  Dapat dimainkan siswa yang 
terampil maupun tidak terampil 

3 4 5 

12.  Dapat dimainkan siswa putra 
maupun siswa putri 4 5 4 

13.  Mendorong siswa aktif bergerak. 4 4 5 
14.  Meningkatkan minat dan   motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 
pembelajaran bola voli 

4 5 4 

15.  Aman untuk diterapkan dalam 
pembelajaran voli 4 4 5 

Jumlah skor 62 66 67 

Rata-rata 4,13 4,4 4,46 

Persentase 82,6% 88% 89,3% 

 
Keterangan :  A  : Ahli Penjas 
  G1 : Guru Penjas/Ahli pembelajaran 1 
  G2 : Guru Penjas/Ahli pembelajaran 2 
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Lampiran 6 

  

Saran Perbaikan Model Pembelajaran 

 

No . Responden Ahli Saran 

1 Ahli Penjas Bila bola bisa melewati sela-sela net hidup 

bisa dianggap masuk. Memungkinkan 

siswa yang menjadi net akan selalu 

bergerak 

2 Ahli Pembelajaran I Pengalihan tempat net hidup diatas 

pematang sawah menjadi daerah datar 

dengan batas tali atau garis yang terlihat. 

Ini dikwatirkan saat melompat untuk 

membendung bola saat mendarat tidak 

terpeleset jatuh 

3 Ahli Pembelajaran II Pengunaan bendera atau pasak untuk 

garis tali  guna mengetahui pastinya garis 

out, arsir dan daerah net hidup. 

 

Komentar dan saran umum 

 

No . Responden Ahli Komentar atau Saran umum 

1 Ahli Penjas Diharapkan bisa menambah minat dan 

keterampilan siswa dalam bermain bola 

voli sesungguhnya. 

2 Ahli Pembelajaran I Diharapkan permainan bola voli net hidup 

ini bisa disosialisasikan kepada guru-guru 

olahraga yang lain dan dapat 

dipraktikkan sebagai salah satu bentuk 

modifikasi pembelajaran bola voli di SD  

3 Ahli Pembelajaran II Permainan bola voli net hidup secara 

umum sudah baik dan menarik minat 

siswa untuk aktif bermain dapat 

dipraktikkan sebagai salah satu bentuk 

modifikasi pembelajaran bola voli di SD 
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Lampiran  7 
 

DAFTAR SISWA KELAS V SDN 8 GONDOSARI 

(SEBAGAI SAMPEL UJI COBA SKALA KECIL) 

 

NO NAMA JENIS KELAMIN USIA 

1.  Yusnul Hana L 11 

2.  Andre Febriyanto L 11 

3.  Bambang Briantala L 10 

4.  Afri Diana P 10 

5.  Danang Ardyansyah L 10 

6.  Devi Anggraini P 10 

7.  Muhammad Al Fayed L 10 

8.  Rizal Afandi L 10 
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Lampiran  8 

JAWABAN KUESIONER SISWA N (8) 

A. Aspek Psikomotorik 

No Nama siswa 

Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusnul Hana 
A B B B B A B A B B 

2.  Andre Febriyanto 
A B B B B B B A B B 

3.  Bambang Briantala 
A B B A B B A B B B 

4.  Afri Diana 
A B A B B A A A B A 

5.  Danang Ardyansyah A B B B B B B A A B 

6.  Devi Anggraini 
B B B B B A A A A B 

7.  Muhammad Al Fayed 
A B B A B B B A B B 

8.  Rizal Afandi 
A B B B B B B A B B 

 

B. Aspek Kognitif 

No Nama siswa 

Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusnul Hana 
B B B B B B A B A B 

2.  Andre Febriyanto 
B A B B B B B B A B 

3.  Bambang Briantala B B B B B B B B A B 

4.  Afri Diana 
B B B B B B B B A A 

5.  Danang Ardyansyah 
B B B B B B B B A B 
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6.  Devi Anggraini 
B B B B B B B B A A 

7.  Muhammad Al Fayed 
B B B B B B B B A B 

8.  Rizal Afandi 
B A B B B B B B A B 

 

C. Aspek Afektif 

No Nama siswa 

Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusnul Hana 
B B B A B B B A B B 

2.  Andre Febriyanto A B B B A B A A B B 

3.  Bambang Briantala 
B B B B B B B A B B 

4.  Afri Diana 
B B B B B B A A B B 

5.  Danang Ardyansyah B B B B B B B A A B 

6.  Devi Anggraini 
B A B B B A B A B A 

7.  Muhammad Al Fayed 
B B B B B B B A B B 

8.  Rizal Afandi 
B B B B B B A A B B 
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Lampiran  9 

HASIL REKAPITULASI ANGKET  N (8) 

A. Aspek Psikomotorik 

No Nama siswa 

Butir soal 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusnul Hana 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

2.  Andre Febriyanto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3.  Bambang Briantala 
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 

4.  Afri Diana 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 

5.  Danang Ardyansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

6.  Devi Anggraini 
0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 

7.  Muhammad Al 
Fayed 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

8.  Rizal Afandi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah 7 8 7 6 8 5 5 7 6 7  

 

B. Aspek Kognitif  

No Nama siswa 

Butir soal 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusnul Hana 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

2.  Andre Febriyanto 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3.  Bambang Briantala 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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4.  Afri Diana 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

5.  Danang Ardyansyah 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6.  Devi Anggraini 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

7.  Muhammad Al 
Fayed 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8.  Rizal Afandi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Jumlah 8 6 8 8 8 8 7 8 8 6  

 

C. Aspek Afektif 

No Nama siswa 

Butir soal 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusnul Hana 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

2.  Andre Febriyanto 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 

3.  Bambang Briantala 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4.  Afri Diana 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

5.  Danang Ardyansyah 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

6.  Devi Anggraini 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 

7.  Muhammad Al 
Fayed 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8.  Rizal Afandi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Jumlah 7 7 8 7 7 7 5 8 7 7  

 

 

 

 



111 
 

 
 

Lampiran   10 

 

Data Hasil Uji Coba Skala Kecil  (N : 8) 

 

Aspek Jawaban Persentase 

1. Apakah menurut kamu, model permainan 
bola voli net hidup merupakan permainan 
yang sulit untuk dimainkan? 

Tidak 
87,5 % 

 
 

2. Apakah kamu bisa memainkan model 
permainan bola voli net hidup? Ya 100% 

3. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah menerima bola? Ya 87,5% 

4. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah memberi umpan 
kepada teman? 

Ya 75% 

5. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah melakukan service 
untuk memulai permainan? 

Ya 100% 

6. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah melakukan smash 

untuk melakukan serangan? 
Ya 62,5% 

7. Apakah dalam permainan bola voli tanpa 
net, kamu mudah melakukan blocking  
untuk mematikan serangan lawan?  

Ya 62,5% 

8. Apakah kamu merasa kesulitan ketika 
menjadi net hidup dalam permainan ini? 

Tidak 87,5% 

9. Apakah cara bermain bola voli net hidup ini 
lebih mudah dari permainan bola voli yang 
kamu kenal? 

Ya 75% 

10. Apakah setelah bermain bola voli net hidup 
ini kamu merasa senang? Ya 87,5% 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bola voli 
net hidup? Ya 100% 

12. Apakah permainan bola voli net hidup 
adalah materi yang diajarkan oleh guru 
dengan tujuan kamu bergerak? 

Ya 75% 

13. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 
mendorong siswa mengerti dasar-dasar 
bermain voli? 

Ya 100% 

14. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup perlu melakukan pemanasan terlebih 
dahulu? 

Ya 100% 

15. Apakah dalam permainan bola voli mini net 
hidup perlu kerja sama dengan teman  satu 
tim? 

Ya 100% 

16. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup setiap pemain harus mematuhi 
peraturan permainan yang dibuat ? 

Ya 100% 
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17. Apakah wasit perlu memberikan teguran 
atau peringatan kepada pemain yang yang 
melakukan pelanggaran atau melanggar 
aturan?  

Ya 87,5% 

18. Apakah permainan bola voli net hidup biasa 
membuat tubuh menjadi sehat ? Ya 100% 

19. Apakah peraturan permainan bola voli net 
hidup begitu rumit? Tidak 100% 

20. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 
menambah keterampilan bermain bola voli 
mu ? 

Ya 75% 

21. Apakah  kamu suka bermain bola voli net 
hidup? 

Ya 87,5% 

22. Apakah permainan bola voli net hidup 
menarik buat kamu? 

Ya 87,5% 

23. Apakah kamu serius dan bersungguh-
sungguh ketika bermain bola voli net 
hidup? 

Ya 100% 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan 
selama bermain bola voli net hidup? Ya 87,5% 

25. Apakah kamu sanggup menerima hasil 
keputusan wasit saat bermain bola voli net 
hidup? 

Ya 87,5% 

26. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan   
teman satu tim atau regu ketika bermain 
bola voli net hidup? 

Ya 87,5% 

27. Apakah dalam bermain bola voli net hidup 
dibutuhkan kerjasama untuk memengkan 
pertandingan?  

Ya 62,5% 

28. Apakah seorang pemain boleh menentang 
keputusan yang diberikan oleh wasit? Tidak  100% 

29. apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan 
mengakui keunggulan tim lawan? Ya 87,5% 

30. Apakah bersedia bermain bola voli net 
hidup lagi? Ya 87,5% 

Rata-rata 87,91% 

 
 

 

 

 

 



113 
 

 
 

Lampiran  11 
 

Analisis Data Hasil Uji Coba Skala Kecil  (N : 8) 

Aspek 
Persentas

e  

Kriteri

a  
Makna  

1. Apakah menurut kamu, model 
permainan bola voli net hidup 
merupakan permainan yang sulit 
untuk dimainkan? 

87,5 % 
 

Baik   Digunakan  

2. Apakah kamu bisa memainkan model 
permainan bola voli net hidup? 100% 

Sangat 
baik 

Digunakan 

3. Apakah dalam permainan bola voli 
net hidup, kamu mudah menerima 
bola? 

87,5% Baik Digunakan 

4. Apakah dalam permainan bola voli 
net hidup, kamu mudah memberi 
umpan kepada teman? 

75% Baik  Digunakan 

5. Apakah dalam permainan bola voli 
net hidup, kamu mudah melakukan 
service untuk memulai permainan? 

100% 
Sangat 
baik 

Digunakan  

6. Apakah dalam permainan bola voli 
net hidup, kamu mudah melakukan 
smash untuk melakukan serangan? 

62,5% 
Cukup 
baik  

Digunakan 
(bersyarat) 

7. Apakah dalam permainan bola voli 
net hidup, kamu mudah melakukan 
blocking  untuk mematikan serangan 
lawan?  

62,5% 
Cukup 
baik 

Digunakan 
(bersyarat) 

8. Apakah kamu merasa kesulitan ketika 
menjadi net hidup dalam permainan 
ini? 

87,5%  Baik Digunakan  

9. Apakah cara bermain bola voli net 
hidup ini lebih mudah dari permainan 
bola voli yang kamu kenal? 

75% Baik Digunakan  

10. Apakah setelah bermain bola voli net 
hidup ini kamu merasa senang? 87,5% Baik  Digunakan 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bola 
voli net hidup? 100% 

Sangat 
baik 

Digunakan 

12. Apakah permainan bola voli net hidup 
adalah materi yang diajarkan oleh 
guru dengan tujuan kamu bergerak? 

75% 
Cukup 
baik 

Digunakan  

13. Apakah permainan bola voli net hidup 
dapat mendorong siswa mengerti 
dasar-dasar bermain voli? 

100% 
Sangat 
baik  

Digunakan 

14. Apakah dalam permainan bola voli 
net hidup perlu melakukan pemanasan 
terlebih dahulu? 

100% 
Sangat 
baik 

Digunakan 

15. Apakah dalam permainan bola voli 
mini net hidup perlu kerja sama 
dengan teman  satu tim? 

100% 
Sangat 
baik 

Digunakan 
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16. Apakah dalam permainan bola voli 
net hidup setiap pemain harus 
mematuhi peraturan permainan yang 
dibuat ? 

100% 
Sangat 
baik  

Digunakan 

17. Apakah wasit perlu memberikan 
teguran atau peringatan kepada 
pemain yang yang melakukan 
pelanggaran atau melanggar aturan?  

87,5% Baik Digunakan 

18. Apakah permainan bola voli net hidup 
biasa membuat tubuh menjadi sehat ? 100% 

Sangat 
baik Digunakan 

19. Apakah peraturan permainan bola voli 
net hidup begitu rumit? 100% 

Sangat 
baik 

Digunakan 

20. Apakah permainan bola voli net hidup 
dapat menambah keterampilan 
bermain bola voli mu ? 

75% 
Cukup 
baik 

Digunakan 

21. Apakah  kamu suka bermain bola voli 
net hidup? 

87,5% Baik Digunakan  

22. Apakah permainan bola voli net hidup 
menarik buat kamu? 

87,5% Baik Digunakan 

23. Apakah kamu serius dan bersungguh-
sungguh ketika bermain bola voli net 
hidup? 

100% 
Sangat 
baik  

Digunakan 

24. Apakah kamu akan mentaati 
peraturan selama bermain bola voli 
net hidup? 

87,5% Baik  Digunakan 

25. Apakah kamu sanggup menerima 
hasil keputusan wasit saat bermain 
bola voli net hidup? 

87,5% Baik Digunakan  

26. Apakah kamu bisa bekerjasama 
dengan   teman satu tim atau regu 
ketika bermain bola voli net hidup? 

87,5% Baik Digunakan 

27. Apakah dalam bermain bola voli net 
hidup dibutuhkan kerjasama untuk 
memengkan pertandingan?  

62,5% Cukup 
baik 

Digunakan 
(bersyarat) 

28. Apakah seorang pemain boleh 
menentang keputusan yang diberikan 
oleh wasit? 

100% 
Sangat 
baik Digunakan 

29. apabila tim kamu kalah, apakah kamu 
akan mengakui keunggulan tim 
lawan? 

87,5% Baik Digunakan 

30. Apakah bersedia bermain bola voli 
net hidup lagi? 87,5% Baik Digunakan 

Rata-rata 87,91% Baik  Digunakan  
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Lampiran 12  

 

DAFTAR SISWA KELAS V SDN 8 GONDOSARI 

(SEBAGAI SAMPEL UJI COBA SKALA BESAR) 

 

NO NAMA JENIS KELAMIN USIA 

1.  Yusrul Hana L 11 
2.  Andre Febriyanto L 11 
3.  Bambang Briantala L 10 
4.  M. Faris Hermawan L 11 
5.  Syafiqul Anam L 10 
6.  Teguh Nugraha L 10 
7.  Ardyansyah L 11 
8.  Ahmad Muhaimin L 10 
9.  Afri Diana P 10 
10.  Anisa Rahmawati P 10 
11.  Ariza Noor Aufa L 10 
12.  Danang Ardyansyah L 10 
13.  Devi Anggraini P 10 
14.  Febri Andrean L 10 
15.  Fatta Lubis L 10 
16.  Irfan Sudibyo L 10 
17.  Muhammad Al Fayed L 10 
18.  Marie Beth Tri P 10 
19.  Muh. Slamet Riyanto L 11 
20.  Muh. Sholikin L 10 
21.  Rizal Affandi L 10 
22.  Rizqia Aulia  P 10 
23.  Sebastian Sulthon W  L 10 
24.  Taskia Aulia Ardani P 10 
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Lampiran  13 
 

Jawaban Kuesioner Siswa N (24) 

A. Aspek Psikomotorik 

No Nama siswa 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusrul Hana 
A B B B B A B A B B 

2.  Andre Febriyanto 
A B B B B B B A B B 

3.  Bambang Briantala 
A B B A B B A B B B 

4.  M. Faris Hermawan A B B B B B B A B B 

5.  Syafiqul Anam A B B B B B A B B B 

6.  Teguh Nugraha A B B A B B B A B B 

7.  Ardyansyah A B B B B A B A B B 

8.  Ahmad Muhaimin A B B A B B A B B B 

9.  Afri Diana 
A B A B B A A A B A 

10.  Anisa Rahmawati A B A B A B B B B B 
11.  Ariza Noor Aufa A B B B B B B A B B 

12.  Danang Ardyansyah 
A B B B B B B A A B 

13.  Devi Anggraini 
B B B B B A A A A B 

14.  Febri Andrean A A B B B B B A B B 

15.  Fatta Lubis A B B B B B A A B B 
16.  Irfan Sudibyo A B B A A B A B B B 

17.  Muhammad Al Fayed 
A B B A B B B A B B 

18.  Marie Beth Tri B A B B B A B A B B 

19.  Muh. Slamet Riyanto A B B B B B B A B B 
20.  Muh. Sholikin A B B B B B B A B B 

21.  Rizal Affandi A B B B B B B A B B 

22.  Rizqia Aulia B A B A B A A B B B 

23.  Sebastian Sulthon W A B B B B B B B B B 
24.  Taskia Aulia Ardani A B A A B B B B B B 
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B. Aspek Kognitif 

No Nama siswa 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusrul Hana B B B B B B A B A B 

2.  Andre Febriyanto B A B B B B B B A B 

3.  Bambang Briantala B B B B B B B B A B 

4.  M. Faris Hermawan B B B B B B A B A B 

5.  Syafiqul Anam B B B B B B B B A B 

6.  Teguh Nugraha B B B B B B B B B B 

7.  Ardyansyah B B B B B B B B A B 

8.  Ahmad Muhaimin B B A B B B B B A B 

9.  Afri Diana B B B B B B B B A A 

10.  Anisa Rahmawati A B B B B B B A B A 

11.  Ariza Noor Aufa B B B B A B B B A B 

12.  Danang Ardyansyah B B B B B B B B A B 

13.  Devi Anggraini B B B B B B B B A A 

14.  Febri Andrean B B B B B B B B B B 

15.  Fatta Lubis B B B B B B B B A B 

16.  Irfan Sudibyo B B B B B B B B B B 

17.  Muhammad Al Fayed B B B B B B B B A B 

18.  Marie Beth Tri B B A B B B B A A A 

19.  Muh. Slamet Riyanto B B B B A A B B A B 

20.  Muh. Sholikin B B B B B B B B B B 

21.  Rizal Affandi B A B B B B B B A B 

22.  Rizqia Aulia  B B A B B B B B B A 

23.  Sebastian Sulthon W  B B B B B B A B A B 

24.  Taskia Aulia Ardani B B B B A B B B A A 
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C. Aspek Afektif 

No Nama siswa 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusrul Hana B B B A B B B A B B 

2.  Andre Febriyanto A B B B A B A A B B 

3.  Bambang Briantala B B B B B B B A B B 

4.  M. Faris Hermawan B B B B B B B B A B 

5.  Syafiqul Anam B A A B B B B A B B 

6.  Teguh Nugraha B B B B B B B A B B 

7.  Ardyansyah B B B B B B B A B B 

8.  Ahmad Muhaimin B B B B B B B A B B 

9.  Afri Diana B B B B B B A A B B 

10.  Anisa Rahmawati B B A B B B B A B A 

11.  Ariza Noor Aufa B B B A A A B A B B 

12.  Danang Ardyansyah B B B B B B B A A B 

13.  Devi Anggraini B A B B B B B A B A 

14.  Febri Andrean A B B B B B B A B B 

15.  Fatta Lubis B B B B B B B B B B 

16.  Irfan Sudibyo B B B B B B B A B B 

17.  Muhammad Al Fayed B B B B B B B A B B 

18.  Marie Beth Tri B A A B B B B A B A 

19.  Muh. Slamet Riyanto B B B A A A A B B B 

20.  Muh. Sholikin B B B B B B B A A B 

21.  Rizal Affandi B B B B B B A A B B 

22.  Rizqia Aulia  A B B B B B B A B B 

23.  Sebastian Sulthon W  B B B B A A A B B B 

24.  Taskia Aulia Ardani B B B B B B B A B B 
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Lampiran  14 

HASIL REKAPITULASI ANGKET  N (24) 

A. Aspek Psikomotorik 

No Nama siswa 
Butir soal 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusrul Hana 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

2.  Andre Febriyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3.  Bambang Briantala 

1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
7 

4.  M. Faris 
Hermawan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 

5.  Syafiqul Anam 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
6.  Teguh Nugraha 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
7.  Ardyansyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
8.  Ahmad Muhaimin 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 
9.  Afri Diana 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 

10.  Anisa Rahmawati 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 
11.  Ariza Noor Aufa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
12.  Danang 

Ardyansyah 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 

13.  Devi Anggraini 
0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

6 

14.  Febri Andrean 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
15.  Fatta Lubis 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
16.  Irfan Sudibyo 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 
17.  Muhammad Al 

Fayed 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

9 

18.  Marie Beth Tri 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 
19.  Muh. Slamet 

Riyanto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 

20.  Muh. Sholikin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
21.  Rizal Affandi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
22.  Rizqia Aulia  0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 
23.  Sebastian Sulthon 

W  
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

9 

24.  Taskia Aulia 
Ardani 

1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
7 

Jumlah 21 21 21 18 22 18 16 16 22 23  
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B. Aspek Kognitif  

No Nama siswa 
Butir soal 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusrul Hana 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

2.  Andre Febriyanto 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3.  Bambang Briantala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4.  M. Faris Hermawan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

5.  Syafiqul Anam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6.  Teguh Nugraha 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

7.  Ardyansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8.  Ahmad Muhaimin 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

9.  Afri Diana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

10.  Anisa Rahmawati 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 

11.  Ariza Noor Aufa 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

12.  Danang Ardyansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

13.  Devi Anggraini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

14.  Febri Andrean 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

15.  Fatta Lubis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16.  Irfan Sudibyo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

17.  Muhammad Al 
Fayed 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 

18.  Marie Beth Tri 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 

19.  Muh. Slamet 
Riyanto 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
8 

20.  Muh. Sholikin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

21.  Rizal Affandi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

22.  Rizqia Aulia  1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 
23.  Sebastian Sulthon 

W  
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 

24.  Taskia Aulia Ardani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

Jumlah 24 22 21 24 22 23 22 22 18 18  
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C. Aspek Afektif 

No Nama siswa 
Butir soal 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Yusrul Hana 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

2.  Andre Febriyanto 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 

3.  Bambang Briantala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4.  M. Faris Hermawan 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

5.  Syafiqul Anam 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

6.  Teguh Nugraha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7.  Ardyansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8.  Ahmad Muhaimin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9.  Afri Diana 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

10.  Anisa Rahmawati 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

11.  Ariza Noor Aufa 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

12.  Danang 
Ardyansyah 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
9 

13.  Devi Anggraini 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

14.  Febri Andrean 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

15.  Fatta Lubis 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

16.  Irfan Sudibyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17.  Muhammad Al 
Fayed 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 

18.  Marie Beth Tri 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 

19.  Muh. Slamet 
Riyanto 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
5 

20.  Muh. Sholikin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

21.  Rizal Affandi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

22.  Rizqia Aulia  0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

23.  Sebastian Sulthon 
W  

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
6 

24.  Taskia Aulia Ardani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Jumlah 21 21 20 21 20 21 19 20 21 21 
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Lampiran 15 
 

Data Hasil Uji Coba Lapangan (N = 24) 

 

Aspek Jawaban Persentase 

1. Apakah menurut kamu, model permainan bola 
voli net hidup merupakan permainan yang sulit 
untuk dimainkan? 

Tidak 87,5 % 

2. Apakah kamu bisa memainkan model permainan 
bola voli net hidup? 

Ya 87,5% 

3. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, 
kamu mudah menerima bola? 

Ya 87,5% 

4. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, 
kamu mudah memberi umpan kepada teman? 

Ya 75% 

5. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, 
kamu mudah melakukan service untuk memulai 
permainan? 

Ya 91,6% 

6. Apakah dalam permainan bola voli net hidup, 
kamu mudah melakukan smash untuk melakukan 
serangan? 

Ya 75% 

7. Apakah dalam permainan bola voli tanpa net, 
kamu mudah melakukan blocking  untuk 
mematikan serangan lawan?  

Ya 70,83% 

8. Apakah kamu merasa kesulitan ketika menjadi net 
hidup dalam permainan ini? 

Tidak 79,16% 

9. Apakah cara bermain bola voli net hidup ini lebih 
mudah dari permainan bola voli yang kamu 
kenal? 

Ya 91,6% 

10. Apakah setelah bermain bola voli net hidup ini 
kamu merasa senang? Ya 95,83% 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bola voli net 
hidup? Ya 95,83% 

12. Apakah permainan bola voli net hidup adalah 
materi yang diajarkan oleh guru dengan tujuan 
kamu bergerak? 

Ya 91,6% 

13. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 
mendorong siswa mengerti dasar-dasar bermain 
voli? 

Ya 87,5% 

14. Apakah dalam permainan bola voli net hidup 
perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu? 

Ya 100% 

15. Apakah dalam permainan bola voli mini net hidup 
perlu kerja sama dengan teman  satu tim? 

Ya 87,5% 

16. Apakah dalam permainan bola voli net hidup 
setiap pemain harus mematuhi peraturan 
permainan yang dibuat ? 

Ya 95,83% 

17. Apakah wasit perlu memberikan teguran atau 
peringatan kepada pemain yang yang melakukan 
pelanggaran atau melanggar aturan?  

Ya 87,5% 
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18. Apakah permainan bola voli net hidup biasa 
membuat tubuh menjadi sehat ? 

Ya 91,6% 

19. Apakah peraturan permainan bola voli net hidup 
begitu rumit? 

Tidak 75% 

20. Apakah permainan bola voli net hidup dapat 
menambah keterampilan bermain bola voli mu ? 

Ya 75% 

21. Apakah  kamu suka bermain bola voli net hidup? Ya 87,5% 
22. Apakah permainan bola voli net hidup menarik 

buat kamu? 
Ya 87,5% 

23. Apakah kamu serius dan bersungguh-sungguh 
ketika bermain bola voli net hidup? 

Ya 83,3% 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan selama 
bermain bola voli net hidup? 

Ya 87,5% 

25. Apakah kamu sanggup menerima hasil keputusan 
wasit saat bermain bola voli net hidup? 

Ya 83,3% 

26. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan   teman 
satu tim atau regu ketika bermain bola voli net 
hidup? 

Ya 87,5% 

27. Apakah dalam bermain bola voli net hidup 
dibutuhkan kerjasama untuk memengkan 
pertandingan?  

Ya 79,16% 

28. Apakah seorang pemain boleh menentang 
keputusan yang diberikan oleh wasit? Tidak  83,3% 

29. apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan 
mengakui keunggulan tim lawan? Ya 87,5% 

30. Apakah bersedia bermain bola voli net hidup lagi? Ya 87,5% 

Rata-rata 95,83% 
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Lampiran 16 

Analisis Data Hasil Uji Coba Lapangan (N = 24) 

Aspek Persentase  
Kriteri

a  
Makna  

1. Apakah menurut kamu, model permainan 
bola voli net hidup merupakan permainan 
yang sulit untuk dimainkan? 

Tidak 87,5 % Digunakan  

2. Apakah kamu bisa memainkan model 
permainan bola voli net hidup? Ya 87,5% Digunakan 

3. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah menerima bola? Ya 87,5% Digunakan 

4. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah memberi umpan 
kepada teman? 

Ya 75% Digunakan 

5. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah melakukan service 
untuk memulai permainan? 

Ya 91,6% Digunakan  

6. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup, kamu mudah melakukan smash 
untuk melakukan serangan? 

Ya 75% Digunakan 

7. Apakah dalam permainan bola voli tanpa 
net, kamu mudah melakukan blocking  
untuk mematikan serangan lawan?  

Ya 70,83% Digunakan 
(bersyarat) 

8. Apakah kamu merasa kesulitan ketika 
menjadi net hidup dalam permainan ini? Tidak 79,16% Digunakan 

9. Apakah cara bermain bola voli net hidup 
ini lebih mudah dari permainan bola voli 
yang kamu kenal? 

Ya 91,6% Digunakan  

10. Apakah setelah bermain bola voli net 
hidup ini kamu merasa senang? Ya 95,83% Digunakan 

11. Apakah kamu tahu cara bermain bola voli 
net hidup? Ya 95,83% Digunakan 

12. Apakah permainan bola voli net hidup 
adalah materi yang diajarkan oleh guru 
dengan tujuan kamu bergerak? 

Ya 91,6% Digunakan 

13. Apakah permainan bola voli net hidup 
dapat mendorong siswa mengerti dasar-
dasar bermain voli? 

Ya 87,5% Digunakan 

14. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup perlu melakukan pemanasan 
terlebih dahulu? 

Ya 100% Digunakan 

15. Apakah dalam permainan bola voli mini 
net hidup perlu kerja sama dengan teman  
satu tim? 

Ya 87,5% Digunakan 
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16. Apakah dalam permainan bola voli net 
hidup setiap pemain harus mematuhi 
peraturan permainan yang dibuat ? Ya 95,83% Digunakan 

17. Apakah wasit perlu memberikan teguran 
atau peringatan kepada pemain yang yang 
melakukan pelanggaran atau melanggar 
aturan?  

Ya 87,5% Digunakan 

18. Apakah permainan bola voli net hidup 
biasa membuat tubuh menjadi sehat ? Ya 91,6% Digunakan 

19. Apakah peraturan permainan bola voli net 
hidup begitu rumit? Tidak 75% Digunakan 

20. Apakah permainan bola voli net hidup 
dapat menambah keterampilan bermain 
bola voli mu ? 

Ya 75% Digunakan 

21. Apakah  kamu suka bermain bola voli net 
hidup? Ya 87,5% Digunakan 

22. Apakah permainan bola voli net hidup 
menarik buat kamu? Ya 87,5% Digunakan 

23. Apakah kamu serius dan bersungguh-
sungguh ketika bermain bola voli net 
hidup? 

Ya 83,3% Digunakan 

24. Apakah kamu akan mentaati peraturan 
selama bermain bola voli net hidup? Ya 87,5% Digunakan 

25. Apakah kamu sanggup menerima hasil 
keputusan wasit saat bermain bola voli net 
hidup? 

Ya 83,3% Digunakan  

26. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan   
teman satu tim atau regu ketika bermain 
bola voli net hidup? 

Ya 87,5% Digunakan 

27. Apakah dalam bermain bola voli net hidup 
dibutuhkan kerjasama untuk memengkan 
pertandingan?  

Ya 79,16% Digunakan 

28. Apakah seorang pemain boleh menentang 
keputusan yang diberikan oleh wasit? Tidak  83,3% Digunakan 

29. apabila tim kamu kalah, apakah kamu 
akan mengakui keunggulan tim lawan? Ya 87,5% Digunakan 

30. Apakah bersedia bermain bola voli net 
hidup lagi? Ya 87,5% Digunakan 

Rata-rata 95,83% 
Sangat 

baik  
Digunakan  
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Lampiran  17 

 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP GURU AHLI PEMBELAJARAN 

 

NAMA LENGKAP   :   SOLIKHIN, S.Pd 

NIP     :   19660409 200501 1 005 

PANGKAT, GOLONGAN  :   IV / A 

TEMPAT, TANGGAL LAHIR :   KUDUS, 09 APRIL 1966 

JENIS KELAMIN   :   LAKI - LAKI 

PENDIDIKAN TERAKHIR  :   S1 PJKR 2009 

NAMA PERGURUAN TINGGI :   UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

MENGAJAR DI SEKOLAH  :   SD 2 PEDURENAN 

AKTIFITAS PEMBELAJARAN : 1. WASIT POPDA BOLA VOLI 

KABUPATEN KUDUS  TAHUN 2010, 

2011 

   2. PELATIH TIM BOLA VOLI 

POPDA KECAMATAN GEBOG 20100, 

2011 

 

 

    

 

      SOLIKHIN, S.Pd 

    NIP. 19660409 200501 1 005 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP GURU AHLI PEMBELAJARAN 

 

NAMA LENGKAP   :   SUCIPTO, S.Pd 

NIP     :   19680320 198806 1 002 

PANGKAT, GOLONGAN  :   IV / A 

TEMPAT, TANGGAL LAHIR :   KUDUS, 20 MARET 1968 

JENIS KELAMIN   :   LAKI - LAKI 

PENDIDIKAN TERAKHIR  :   S1 PJKR 2009 

NAMA PERGURUAN TINGGI :   UNIVERSITAS NEGERI 

SEMARANG 

MENGAJAR DI SEKOLAH  :   SD 1 JURANG 

AKTIFITAS PEMBELAJARAN : 1. WASIT POPDA BOLA VOLI 

KABUPATEN KUDUS  TAHUN 2010, 

2011 

  2. PELATIH TIM BOLA VOLI 

POPDA KECAMATAN GEBOG 20100, 

2011 

 

    

 

 

      SUCIPTO, S.Pd 

    NIP. 19680320 198806 1 002 
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Lampiran 18 
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Lampiran 19  
 

DOKUMEN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid-murid SD 8 Gondosari 
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Pemanasan Dan Petunjk Permainan Bola Voli Net Hidup 
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Pelaksanaan Uji Coba Kelompok Kecil  
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Pelaksanaan  Uji Coba Lapangan  

 


