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ABSTRAK 

 

Dheri puji santoso. 2013. Penerapan Bermain Bola Voli Api Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Sisawa Kelas IV SD Negeri Muktiharjo Lor KOTA 
Semarang. Skripsi, Jurusan PendidikanJasmani Kesehatan dan Rekreasi. 
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 
(1) Rumini, S.Pd, M.Pd (2) Drs. Kriswantoro, M.Pd. 
Kata Kunci : Pembelajaran Bolavoli Dengan Bermain Bolavoli Api. 
 
 
        Latar belakang masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar dan 
aktvitas siswa SD Negeri Muktiharjo Lor Kota Semarang, dalam pembelajaran 
Penjasorkes materi bola voli  salah satunya disebabkan oleh kurang aktifnya 
siswa terhadap pembelajaran, siswa sering gagal melakukan gerakan passing 
dan servis bawah saat bermain bola voli yang baku, banyak waktu yang terbuang 
ketika pembelajaran.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
gambaran bahwa dengan pembelajaran melalui penerpan bermain bola voli api 
dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar bola voli pada 
siswa kelas IV SD Negeri Muktiharjo Lor Semarang. 
       Penelitian menggunakan metode Kualitatif, dilaksanakan di SD Negeri 
Muktiharjo Lor Kota Semarang dengan subyek penelitian seluruh siswa kelas IV 
yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 20  siswa laki-laki dan 12 siswa 
perempuan. Obyek penelitian menerapkan bermain bolavoli api didalam 
pembelajaran penjasorkes. Tempat penelitian di halaman SD Negeri Muktiharjo 
Lor.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes berupa tes tertulis yang 
meliputi aspek kognitif tentang pengetahuan anak didalam pembelajaran, tes 
observasi yang meliputi aspek afektif anak, tes observsi praktek meliputi aspek 
perkembangan gerak anak  dan dokumentasi. Temuan selama pelaksanaan 
penelitian dibahas bersama dengan teman sejawat (kolabolator).  
       Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa hasil aktivitas siswa terjadi 
peningkatan yang awalnya pada siklus I rata – rata 74 pada siklus II 78, 
prosentase ketuntasan aspek siklus I kognitif : 65%, afektif: 46%, psikomotor: 
34%, pada siklus II kognitif: 100%, afektif: 94%, psikomotor: 91%.hasil 
ketuntasan belajar  pada siklus I 41% pada siklus II 91%, nilai tertinggi 81 dan 
terendah 75 sesuai dengan KKM adalah 75 dan telah melewati kriteria 
ketuntasan proses pembelajaran minimal 75% 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan melalui pendekatan bermain 
bolavoli api, aktivitas siswa dan hasil belajar kelas IV SD Negeri Muktiharjo Lor 
dalam pembelajaran bolavoli meningkat.  Saran bagi guru sebaiknya dalam 
pembelajaran bolavoli salah satunya melalui pendekatan bermain bolavoli api 
agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 3 menyebutkan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

       Sejalan dengan amanat undang–undang tersebut, upaya meningkatkan 

kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional 

menjadi isu utama pembangunan di tanah air. Upaya–upaya untuk terus 

melakukan pembaharuan dalam rangka peningkatan kualitas dan relevansinya 

dengan kebutuhan pembangunan nasional terus dilakukan. Berbagai inovasi 

pendidikan diusahakan untuk terus dikembangkan, karena tidak ada kemajuan 

pendidikan tanpa inovasi. Bila inovasi yang diterapkan adalah hasil adopsi, perlu 

penelitian tentang kesesuainnya dengan kondisi setempat. Perubahan atau 

kemajuan pendidikan juga memerlukan penyediaan guru professional atau 

sumber daya manusia yang berkualitas disamping sarana dan prasarana. 

       Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pendidikan selanjutnya dan 

pembangunan nasional. Aset suatu bangsa tidak hanya terletak pada sumber 
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daya alam yang melimpah, tetapi terletak pada sumber daya manusia yang 

berkualitas (Depdikbud, 1996:1). Maka dari itu pendidikan adalah aset penting 

untuk kemajuan suatu bangsa tak terkecuali dengan pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan merupakan aspek yang berkaitan erat dengan seluruh 

proses pendidikan di sekolah. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tidak 

boleh di pandang sebelah mata atau terkesan “ disepelekan “ dalam 

pelaksanaannya. Mata  pelajaran ini juga mempunyai bobot dan kualitas yang 

tidak kalah dengan pelajaran lain, bahkan harus benar - benar mendapat 

perhatian yang serius serta ditangani oleh orang yang profesional. 

       Siswa sekolah dasar mempunyai karakter khusus dan dalam masa 

pertumbuhan serta perkembangan. Mereka juga generasi penerus bangsa, maju 

atau mundurnya sebuah bangsa sangat bergantung pada generasi penerusnya. 

Sebagai generasi penerus bangsa mereka harus mempunyai bekal hidup yang 

kuat, baik dari jasmani dan rohaninya. Dunia anak memang menakjubkan, 

mengandung aneka ragam pengalaman yang mencengangkan, dilengkapi 

berbagai kesempatan untuk memperoleh pembinaan. Pendidikan jasmani 

memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam belajar 

melalui aktivitas jasmani, bermain dan berolahraga yang dilakukan secara 

terarah, dan terencana. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk 

membina sekaligus untuk membentuk gaya hidup sehat dan aktif. Sesuai dengan 

kurikulum tahun 2012 khususnya dalam mata pelajaran penjasorkes, permainan 

bola voli tercantum sebagai salah satu materi yang harus diajarkan pada seluruh 

anak dijenjang sekolah dasar ( SD ). 

        Awal mula permainan bolavoli adalah permainan “minonette” yaitu 

permainan memantulkan bola menyebrangi atas net. Permainan ini 
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diperkenalkan di negara bagian massachusetes, Amerika Serikat oleh William 

G.Morgan pada tahun 1895, sebagai sarana rekreasi. Melihat karakteristik 

permainan “minonette” adalah memantul–mantulkan bola, maka Alfred 

T.Halstead menganjurkan nama permainan ini diganti menjadi Volleyball. 

Bolavoli itu sendiri adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim, masing – 

masing tim terdiri dari 6 pemain aktif dan tiap tim dipisahkan oleh net. Setiap tim 

mencoba untuk membuat poin dengan cara menjatuhkan bola ke lapangan 

lawan yang diselenggarakan dibawah aturan. 

       Sesuai dengan kedudukan dan fungsi pendidikan jasmani dalam konteks 

pendidikan secara keseluruhan, maka kedudukan dan fungsi permainan bola voli 

dalam pendidikan jasmani adalah sebagai alat atau sarana pendidikan. 

Sedangkan didalam Kompetensi Dasar (KD) disebutkan bahwa siswa 

mempraktikkan variasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola 

besar, serta nilai kerja sama, sportivitas, dan kejujuran. Sedangkan materi pokok 

dalam SK dan KD di atas adalah materi passing bawah, servis bawah dan 

melakukan bermain bolavoli yang dimodifikasi. 

       Permainan bolavoli menuntut para pelakunya untuk dapat bergerak secara 

kuat, cepat, tepat, terkoordinasi, seimbang dan menuntut untuk melakukan gerak 

lentur, halus dan lembut juga mengarah kepada pelakunya untuk dapat 

mengantisipasi gerak bola, lawan dan teman seregu untuk selanjutnya 

memutuskan gerak dan perilakunya yang harus ditampilkan saat bermain, 

sehingga bola atau permainan tetap dapat terkontrol atau dikendalikan. 

Pelaksanaannya permainan dipimpin oleh wasit yang keputusannya harus 

dipatuhi oleh seluruh pemain dan regu. Dengan demikian, permainan bolavoli 

mengajarkan kepada para pelakunya untuk berperilaku jujur dan sportif. Nilai 
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pendidikan yang terkandung didalam permainan bolavoli sangat diharapkan 

dapat tertanam pada diri siswa yang didapat dalam proses pembelajaran. 

       Didalam proses pembelajaran bolavoli, materi passing bawah dan servis 

bawah pada permainan bolavoli siswa kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Karena didalam proses pembelajaran berlangsung ruang gerak 

anak terbatas dalam melakukan gerakan passing bawah atau servis bawah. 

Masih banyak anak yang menunggu giliran atau antrian melakukan gerakan 

sehingga siswa menjadi pasif. Berikutnya ketika siswa bermain dengan peraturan 

permainan bolavoli yang baku, siswa sering gagal dalam melakukan gerakan 

servis maupun menerima bola dengan passing, sehingga membuat siswa bosan. 

       Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan ada beberapa hal yang menjadi 

kendala dalam pembelajaran bolavoli yaitu : (1) kurang aktifnya siswa terhadap 

pembelajaran bolavoli (2) siswa sering gagal dalam melakukan gerakan passing 

bawah dan servis bawah pada saat bermain bolavoli yang baku (3) banyak waktu 

yang terbuang ketika pembelajaran berlangsung. Dengan keadaan seperti itu 

jelas akan sangat merugikan guru dan siswa itu sendiri, karena pembelajaran 

tersebut tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai target dalam 

pembelajaran yang akan dicapai. 

       Untuk mencapai tujuan tersebut seorang guru harus lebih kreatif dan inovatif 

dalam proses pembelajarannya, dengan berusaha mengembangkan sebuah 

bentuk permainan yang inovatif dan kreatif sehingga anak bisa tertarik dan aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena pada umumnya karakteristik anak 

SD adalah suka bermain. Memperhatikan uraian di atas, maka peneliti 

bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berjudul  “Penerapan Bermain 
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Bolavoli Api Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bolavoli Pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri Muktiharjo Lor”  

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Kurang aktifnya siswa terhadap pembelajaran bolavoli. 

2. Siswa sering gagal dalam melakukan gerakan passing bawah dan servis 

bawah pada saat bermain bolavoli yang baku. 

3. Banyak waktu yang terbuang ketika pembelajaran berlangsung. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

       Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “ apakah dengan bermain bolavoli 

api dapat meningkatkan hasil pembelajaran bolavoli  ? “ 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini untuk memberikan gambaran bahwa dengan pembelajaran 

melalui penerpan bermain bolavoli api dapat digunakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar bolavoli pada siswa kelas IV SD Negeri Muktiharjo 

Lor Kota Semarang. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

             Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh kesimpulan bahwa dengan 

bermain bolavoli api dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar bolavoli. Dan akhirnya akan memberi manfaat terhadap : 

1. Guru pendidikan jasmani 

(a) Guru pendidikan jasmani dapat memanfaatkan modifikasi permainan 

tersebut sebagai metode untuk meningkatkan dan memperbaiki proses 

pembelajaran. 

(b) Guru pendidikan jasmani memperoleh perasaan puas karena sudah   

melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajran. 

(c) Dengan hasil yang diperolehnya guru akan mampu menunjukkan otoritasnya 

sebagai guru yang professional. 

 

2. Bagi Siswa 

(a) Melalui peningkatan pembelajaran bolavoli dengan modifikasi permainan 

diharapkan siswa lebih cepat menguasai materi ynag diberikan tanpa ada 

perasaan jemu dan tertekan. 

(b)  Siswa lebih bersemangat dan penuh motivasi mengikuti pembelajaran. 

(c)  Siswa dapat memahami tenteng permainan bolavoli. 

 

3. Bagi Sekolah 

(a) Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.  

(b) Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada kualitas 

pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

       Sebagian orang sering kali keliru dalam mendefinisikan pendidikan jasmani 

dan pendidikan olahraga mereka sering menganggap bahwa pendidikan jasmani 

itu sama dengan pendidikan olahraga. Secara sederhana, pendidikan jasmani itu 

didefinisikan sebagai suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan 

sekaligus merupakan proses pendidikan untuk kemampuan jasmani. 

       Dauer dan Pangrazi (1989: 1) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani 

didefinisikan sebagai pendidikan dan melalui gerak dan harus dilaksanakan 

dengan cara – cara yang tepat agar memiliki makna bagi anak. Pendidikan 

jasmani merupakan program pembelajaran yang memberikan perhatian yang 

proposional dan memadai pada domain – domain pembelajaran, yaitu 

psikomotor, kognitif, dan afektif. Sedangkan menurut Nixon and Cozens 

(1993:51) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani didefinisikan sebagi fase 

dari seluruh proses pendidikan yang berhubungan dengan aktivitas dan respons 

otot yang giat dan berkaitan dengan perubahan yang dihasilkan individu dari 

respons tersebut 

       Sedangkan olahraga menurut Edward (1973:25) olahraga harus bergerak 

dari konsep bermain, games, dan sport ruang lingkup bermain mempunyai 

karakteristik antara lain; (a). terpisah dari rutinitas, (b). bebas, (c). tidak produktif, 

(d). menggunakan peraturan yang tidak baku.ruang lingkup Games; (a). ada 

7 
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kompetisi, (b). hasil ditentukan oleh ketrampilan fisik, strategi, kesempatan. 

Sedangkan ruang lingkup sport; permainan yang dilembagakan. 

       Dengan pengertian pendidikan menyadarkan kita bahwa pendidikan jasmani 

itu adalah “ pendidikan “. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan 

sangat penting, yaitu melatih perkembangan motorik dan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai 

pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang 

terpilih yang dilakukan secara sistematis. 

       Tujuan pendidikan itu sendiri menurut Toto Subroto,dkk (2008:1.30), 

mengembangkan individu menjadi indiviu–individu yang kreatif, berdaya cipta, 

dan yang dapat menemukan atau discover. Pendidikan adalah proses menolong, 

membimbing, mengarahkan, dan mendorong individuagar tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tahap–tahap perkembangannya, sehimgga mereka 

dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masa sekarang dan di masa yang 

akan datang. Ini berarti bahwa guru harus mendidik anak menjadi orang yang 

mampu melakukan hal–hal baru dan tidak hanya sekedar mengulang apa yang 

telah dilakukan pada generasi sebelumnya.  

 

2.1.2 Karakteristik Siswa SD 

        Ada beberapa karakteristik anak di usia Sekolah Dasar (SD) yang perlu 

diketahui para guru, agar lebih mengetahui keadaan pesrta didik khususnya 

ditingkat SD. Deorang begitu guru harus dapat menerapkan metode pengajaran 

yang sesuai dengan keadaan siswanya, maka sangatlah penting seorang guru 
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mengetahui karakteristik siswanya. Berikut ini bentuk – bentuk karakteristik siswa 

SD : (a) Senang bermain, (b) Senang bergerak, (c) Anak senang bekerja dalam 

kelompok, (d) Senang melakukan /memperagakan sesuatu secara langsung. 

       Menurut Toto Subroto, dkk (2008:1.35), karakteristik anak SD adalah suka 

bermain dalam kelompok–kelompok kecil. Mereka tertarik akan pembuatan 

putusan sendiri yang berkaitan dengan aspek teknis dari permainan yang 

dimainkan. Anak–anak hampir selalu ingin bermain untuk kesenangan ( fun ), 

pengembangan ketrampilan, dan keikutsertaan lebih penting daripada sekadar 

memenangkan pertandingan. Sedangkan menurut H.M.SURYA, dkk (2008:7.5), 

ada sembilan tugas–tugas perkembangan pada usia SD yaitu : 

1. Mempelajari ketrampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. 

2. Mengembangkan sikap yang sehat terhadap diri sendiri. 

3. Belajar bergaul dengan teman sebaya. 

4. Belajar berperan sebagai laki–laki atau perempuan secara tepat. 

5. Mengembangkan dasar–dasar ketrampilan baca, tulis, hitung. 

6. Mengembangkan konsep–konsep yang digunakan dalam kehidupan sehari–

hari. 

7. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai. 

8. Mencapai kemerdekaan pribadi. 

9. Mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga social 

       Perubahan fisik pada usia SD ditandai denagn berbagai perubahan fisik 

yang lebih matang sesuai denagn tuntutan tugas–tugas perkembangan pada 

masa ini. Perubahan fisik memberikan pengaruh terhadap pencapaian berbagai 

jenis ketrampilan dan perkembangan kepribadian. Beberapa jenis ketrampilan 

dan perkembangan dalam masa ini, antara lain ketrampilan (a) menolong diri 
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sendiri (b) bantuan social (c) sekolah, san (d) bermain. Pengaruh pertumbuhan 

fisik terhadap perkembangan kepribadian banyak ditentukan oleh konsep diri 

anak terhadap kondisi fisiknya. 

  

2.1.3 Pembelajaran PAIKEM 

       PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bergerak dan   

bertanya dalam pembelajaran. Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari 

model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci 

yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal 

ini dipikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif dikelas. Membangun metode 

pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara diantaranya 

mengakomodir setiap karakteristik diri. Artinya mengukur daya kemampuan 

serap ilmu masing-masing orang. Contohnya saja sebagian orang ada yang 

berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau 

mengandalkan kemampuan penglihatan, auditory atau kemampuan mendengar, 

dan kinestetik. Hal tersebut harus disesuaikan pula dengan upaya 

penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang akan mengakibatkan 

proses renovasi mental, diantaranya membangun rasa percaya diri siswa. Kreatif 

dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga 

memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana 

belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya 

tinggi. 
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Secara garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 

2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, 

dan cocok bagi siswa. 

3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang 

lebih menarik dan menyediakan „pojok baca‟ 

4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk cara belajar kelompok. 

5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan 

suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkam siswa 

dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

 

2.1.4 Modifikasi Pembelajaran Penjasorkes 

       Didalam pemebelajaran penjasorkes ada istilah tentang modifikasi,  yang 

mana seperti yang dikutip didalam buku “ prinsip–prinsip pengembangan dan 

nodifikasi cabang olahraga”  ( Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, MA ) 

modifikasi adalah merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar mencerminkan DAP ( Developmentally Appropriate Practice ) artinya 

adalah tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan 

anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Esensi modifikasi 

adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat 
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mempelancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, 

mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi 

bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkatan yang lebih 

tinggi. 

       Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif diperlukan berbagai keterampilan yaitu keterampilan 

mengajar dalam hal ini membelajarkan. Keterampilan mengajar atau 

membelajarkan merupakan kompetensi pedagogik yang cukup kompleks karena 

merupakan integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Persepsi (Perception) yang berarti pengelihatan, keyakinan dapat 

dilihat atau dimengerti. Persepsi terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan 

dari lingkungan sekitar, sehingga individu dapat memberikan makna atau 

menafsirkan sesuatu hal. 

       Didalam pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar pada pembelajaran 

materi bola voli pada kelas IV yang mana tujuan pembelajaran tersebut bertujuan 

memberikan pemahaman siswa terhadap permainan bolavoli serta dapat 

melakukan kerjasama dan menjunjung tinggi sportivitas, pada pelaksanakan 

pembelajaran tersebut guru dapat membuat  suatu modifikasi permainan yang 

disesuaikan dengan kemampuan anak. Dengan prinsip utama yang perlu 

diperhatikan seorang guru dalam memodifikasi pembelajaran adalah prinsip DAP 

( Developmentally Appropriate Practice ) modifikasi yang berprinsip pada DAP 

diarahkan agar aktivitas belajar sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta 

dapat membantu mendorong perubahan kemampuan belajar anak ke arah 

perubahan yang lebih baik, serta itu semua juga harus didukung dengan 
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keterampilan seorang guru agar dapat melaksanakan perannya dalam 

pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif 

dan efisien. Disamping itu, keterampilan seorang guru merupakan syarat mutlak 

agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Dengan 

begitu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran bisa teratasi dan 

proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

 

2.1.5 Pembelajaran Bolavoli 

       Sesuai dengan kurikulum dan fungsi pendidikan jasmani dalam konteks 

pendidikan secara keseluruhan, maka kedudukan dan fungsi permainan bolavoli 

dalam pendidikan jasmani adalah sebagai alat atau sarana pendidikan karena 

kebaikan dan manfaat permainan bolavoli sebagai olahraga sekolah tidak perlu 

diragukan lagi, meskipun masih ada hal-hal yang kurang menguntungkan apabila 

hal-hal yang kurang menguntungkan itu diimbangi dengan tindakan yang tepat, 

maka tidak salah lagi permainan bolavoli dipilih sebagai olahraga prioritas 

disekolah menengah maupun sekolah dasar, Seperti yang dikemukakan oleh 

Gerhard Durrwachter (1984:1) bahwa kabaikan olahraga bolavoli didalam 

pendidikan jasmani disekolah kiranya sudah cukup jelas yaitu, 

(a) Lapangan permainan relative kecil dan memungkinkan pengikutasertaan 

pemain dalam jumlah relaif besar.  

(b)   Perlengkapan yang diperlukan sederhana dan tidak mahal. 

(c)   Sifat permainan tidak berubah apabila lapangan dipersempit  

(d) Gagasan permainan sederhana. Gagasan itu tidak akan mengalami   

perubahan  apaila aturan permainan sangat disederhanakan untuk 
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disesuaikan dengan tingkat kemampuan teknik maupun taktik yang ada 

pada anak didik. 

(e) Kekuatan regu sangat tergantung dari semangat bermain serta kemampuan 

semua pemain, cara bermain seenaknya sendiri akan merugikan regu dan 

jarang bisa membuahkan hasil baik. 

(f) Risiko cedera kecil sekali, karena sama sekali tak terjadi persentuhan 

dengan pemain regu lawan. melakukan permainan bola voli serta 

mengembangkan kerjasama team.  

       Pembelajaran bolavoli sebagai salah satu sarana pendidikan, penguasaan 

ketrampilan bermain bolavoli bagi anak–anak sekolah, khususnya anak sekolah 

dasar. Ketrampilan bermain bukan merupakan satu–satunya tujuan yang hendak 

dicapai dalam proses pembelajaran, namun ada tujuan–tujuan pendidikan lain 

yang harus ditumbuh kembangkan dalam diri siswa sebagai individu yang 

sedang tumbuh dan berkembang. Tujuan–tujuan pendidikan tersebut adalah 

pengembangan seluruh potensi yang dimiliki siswa baik yang melibatkan aspek – 

aspek kognitif, afektif, psikomotor, maupun social dalam pengertianyang lebih 

luas. Oleh sebab itu, yang menjadi isu sentral dalam pembelajaran bolavoli di 

sekolah adalah kecerdasan dan kreativitas guru dalam menciptakan proses 

pembelajaran. Hendaknya akan lebih bijaksana jika guru menerapkan metode 

dan strategi pembelajaran yang dapat memberikan peluang kepada anak untuk 

mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki dalam memecahkan segala 

persoalan yang dihadapi saat belajar. 
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2.1.6 Pembelajaran Permainan Bolavoli 

       Dunia anak adalah dunia bermain, dengan bermain mereka dapat 

mengaktualisasikan dirinya sendiri. Selain itu penting juga bagi pertumbuhan dan 

perkembangan mereka karena bermain merupakan faktor yang paling 

berpengaruh dalam periode perkembangan diri anak, meliputi dunia fisik, sosial 

dan sistem komunikasi. Selain itu anak – anak lebih menyukai bermain karena 

kegiatan bermain mengandung unsur : (1) Menyenangkan dan menggembirakan, 

(2) Motivasi dalam diri anak, (3) Melakukan karena spontan dan sukarela, (4) 

Anak – anak terlibat aktif bersama, (5) Anak – anak berlaku pura – pura atau 

memerankan sesuatu, (6) Aturan sesuai kebutuhan anak, (7) Anak harus aktif 

bergerak/berfikir, (8) Fleksibel (anak memilih dan beralih bermain) 

       Model pembelajaran dengan pendekatan bermain adalah salah satu bentuk 

dari sebuah pembelajaran jasmani yang dapat diberikan disegala jenjang 

pendidikan. Hanya saja, porsi dan bentuk pendekatan bermain yang akan 

diberikan, harus disesuaikan dengan aspek yang ada didalam kurikulum. Selain 

itu harus dipertimbangkan juga faktor usia, perkembangan fisik, dan jenjang 

pendidikan yang dijalani oleh mereka. Didalam proses pembelajaran bermain 

bolavoli seorang guru harus mampu mengkodisikan muridnya mengikuti secara 

aktif serta memotivasi untuk belajar sehingga pemebelajaran berjalan sesuai 

dengan tujuan, agar metode pembelajaran bermainan bolavoli disekolah dasar 

dapat dipilih secara tepat hendaknya memperhatikan : (a) Materi yang sesuai 

untuk perkembangan siswa, (b) Aspek dan tuntutan yang ditekankan untuk 

perkembangan siswa, (c) Perencanaan pelajaran, (d) Penyusunan materi 

pelajaran, (e) Penyajian materi pelajaran. 
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       Menurut Toto Subroto, dkk (2008:2.13), prinsip bermain bolavoli adalah 

menjaga bola jangan sampai jatuh di lapangan sendiri dan berusaha 

menjatuhkan bola di lapangan lawan atau mematikan bola dipihak lawan. 

Sedangkan Drs. Machfud Irsyada (2000:13), pada awalnya ide dasar permainan 

bolavoli itu adalah memasukan bola ke daerah lawan melewati suatu rintangan 

berupa tali atau net dan berusaha memenangkan permainan dengan mematikan 

bola itu di daerah lawan. Permainan bolavoli adalah permainan beregu, maka 

pola kerja sama antar pemain, sifat toleransi antar kawan, sikap saling percaya 

serta sikap mau mengisi kekurangan anggota regu dalam kesatuan tim mutlak 

diperlukan kekompakan pemain. Bolavoli juga membutuhkan penguasaan teknik 

dasar sebaik mungkin bagi setiap pemain, agar permainan dapat berjalan 

dengan baik. Dengan demikian maka setiap pemain bolavoli harus selalu 

berusaha untuk meningkatkan penguasaan teknik-teknik dasar bolavoli secara 

baik dan sempurna. Mengkaji arti penting yang diberikan oleh teknik-teknik dasar 

tersebut mutlak harus dikuasai dengan baik dan sempurna oleh setiap pemain 

bolavoli. Adapun teknik-teknik dasar dalam permainan bolavoli meliputi service, 

passing, set-up, smash, dan block. 

a) Service bawah 

       Menurut M.Yunus (1992:68-69), pada mulanya servis hanya pukulan 

pembuka untuk memulai suatu permainan, namun jika ditinjau dari sudut taktik 

sudah merupakan suatu serangan awal untuk mendapat nilai agar suatu regu 

berhasil meraih kemenangan pertama. Langkah – langkah yang perlu 

diperhatikan dalam servis bawah adalah : (a) Kaki kiri ke depan, (b) Badan 

serong ke kanan, (c) Tangan kiri memegang bola, (d) Tangan kanan diayun ke 

belakang dan bola dipukul. 
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Gambar 1 
Gerakan servis bawah 

Sumber : Sutrisno, S.Pd.2007 
 

b) Pass (Passing) bawah 

       Menurut Suharno (1979:29), passing adalah usah seorang pemain bolavoli 

dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya untuk 

mengoperkan bola yang dimainkannya itu kepada teman seregunya untuk 

dimainkan di lapangan sendiri. Langkah – langkah yang gerakan spassing bawah 

adalah : (a) Kaki dibuka selebar bahu, (b) Kedua lutut ditekuk, (c) Badan 

condong ke depan, (d) Tangan lurus ke depan antara lutut dan bahu, (e) 

Persentuhan bola harus tepat pada pergelangan tangan, (f) Ayunkan tangan 

ketika bola di pertengahan tangan. 

 

Gambar 2 
Gerakan passing bawah 

Sumber : Sutrisno, S.Pd.2007 



18 

 

18 

 

c) Umpan (Set up) 

       Menurut Suharno HP (1979:19-20), umpan adalah menyajikan bola kepada 

teman dalam satu regu yang kemudian diharapkan bola tersebut dapat 

disarangkan ke daerah lawan dalam bentuk smash. Teknik mengumpan pada 

dasarnya sama dengan teknik passing. Letak perbedaannya hanya terletak pada 

tujuan dan jalannya bola. Teknik mengumpan dapat dilakukan baik dengan 

passing atas maupun passing bawah. Namun jika ditinjau dari segi keuntungan 

pelaksanaannya tentu akan menguntungkan jika teknik umpan itu dilakukan 

dengan teknik passing atas. Mengumpan dengan teknik passing atas akan lebih 

menjamin ketepatan sasarannya jika dibandingkan dengan teknik passing 

bawah. Umpan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a) bola 

harus melambung dengan tenang didaerah serang dilapangan sendiri, b) bola 

harus berada diatas jaring dengan ketinggian yang cukup agar dapat di smash 

oleh smasher, dan c) jarak umpan dengan net sesuai dengan tipe serangan yang 

diinginkan. Pada umpan normal jarak bola dengan net berkisar antara 20-50 cm. 

 

 

Gambar 3 
Gerakan umpan ( Set up ) 

Sumber : Sutrisno, S.Pd.2007 
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d) Smash (Spike) 

       Smash adalah tindakan memukul bola yang lurus ke bawah sehingga bola 

akan bergerak denagn cepat dan menukik melewati atas jaring menuju ke 

lapangan lawan dan akan sulit menerimanya. Penguasaan teknik dasar smash 

dalam permainan bolavoli sangat penting, keberhasilan suatu regu dalam 

memenangkan bolavoli banyak ditentukan oleh smash. 

 

Gambar 4 
Gerakan  Smash (spike ) 

Sumber : Sutrisno, S.Pd.2007 
 
 

e) Block 

       Block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis 

serangan lawan, yaitu menangkis atau menahan serangan lawan atau smash 

silang dengan cara membendung di depan net. 

       Dengan demikian seorang guru harus memberi bekal tentang tehnik dasar 

bolavoli kepada siswanya dalam pembelajaran bolavoli sehingga akan 

bermanfaat bagi diri anak didik, sehingga nantinya dapat mencapai tingkat mutu 

bermain bolavoli dan anak didik dapat memahami cara bermainan bolavoli. 

Dalam hal ini yang dipelajari adalah teknik passing bawah dan servis bawah. 
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Gambar 5 
Gerakan  Block 

 Sumber : Sutrisno, S.Pd.2007  
 

2.1.7 Modifikasi Permainan Bolavoli Api 

a). Gagasan Bermain  

       Dua regu saling berhadapan dengan dibatasi net yang terentang di tengah – 

tengah. Bola harus dilewatkan net sehingga jatuh ke lantai dibidang permainan 

lawan, setidak – tidaknya sulit untuk ditangkap dan dikembalikan lagi. 

b). Aturan Serta Peralatan Tambahan Yang Dipakai :  

1. Peralatan   : bolavoli ukuran no.4, net, bendera, peluit. 

2. Tempat   : lapangan bolavoli mini atau lapangan bulutangkis 

3. Tinggi net   : 180 cm 

4. Jumlah pemain  : 4 orang atau disesuaikan dengan jumlah  siswa. 

c). Peraturan permaian : 

1. Masing – masing regu menempati tempat yang telah disediakan  

2. Tugas setiap regu melakukan gerakan servis bawah dibelakang garis serang 

atau garis 3 m lapangan. 

3. Setiap regu menangkap bola dari hasil servis atau pun hasil dari gerakan 

passing dari lawan. 
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4. Pemain pertama yang berhasil menangkap bola diwajibkan mengoper bola 

ke pemain yg lainnya dalam satu team. 

5. Setelah pemain ke dua mendapatkan bola, wajib memberikan umpan atau 

operan kepada pemain lainnya. 

6. Pemain ke tiga atau yang terakhir setelah mendapat operan bola dari 

pemain ke dua, pemain tersebut bukan menangkap bola lagi tetapi 

melakukan gerakan passing bawah yang diarahkan ke bidang lawan dengan 

melewati net. 

7. Dalam satu regu memainkan bola didaerah sendiri sebanyak 3 (tiga) kali, ( 2 

kali operan dan 1 kali pasiing ). 

8. Untuk menyerang lawan bola paasing harus melewati net dan jatuh diarea 

lapangan lawan. 

9. Kesalahan dihitung apabila bola jatuh dilapangan sendiri atau diluar 

lapangan lawan dan bola yang diarahkan ke regu lawan gagal melewati net. 

10. Jumlah score 15 dalam 1 set. 

11. Regu dinyatakan pemenang apa bila dapat memenangkan 1 set 

pertandingan.  

12. Apabila terjadi kedudukan sama diangka 14 maka penentuan kemenangan 

di cari dengan kemenangan selisih poin 2 angka.  

Catatan: aturan jumlah score maksimal dan penentuan kemenangan dalam 

permainan disesuaikan dengan kondisi.  
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d) Pelaksanaan Permainan 

 

Gambar 6 
Bermain Bolavoli Api 

 
Keterangan : 

 
1. Anak melakukan servis dari garis serang atau garis 3 m dari garis tengah. 

2. Anak menerima bola servis dengan menangkap bola dan mengoperkan ke 

temannya. 

3. Kemudian anak yang telah menerima bola operan dari temannya dengan 

menangkap juga, melakukan gerakan operan lagi ke teman yang lain. 

4. Anak yang menerima operan bola yang ke 2 wajib melakukan gerakan 

memasing bola yang di arahkan di area lapangan lawan. 

 

2.2 Kerangka Berfikir 

       Permaian bolavoli didalam penjasorkes adalah kegiatan yang wajib di 

ajarkan disekolah karena berdasarkan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan disekolah dasar, pembelajaran bolavoli merupakan salah satu 

keterampilan gerak yang harus dikuasai siswa sekolah dasar kelas IV semester II 

dimana siswa diharapkan dapat melakukan gerakan passing bawah, servis 
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bawah dengan benar dan memahami permainan bolavoli serta siswa dapat 

melakukan kerja sama dan menjunjung tinggi sportifitas dalam bermain bolavoli. 

Namun kenyataan yang ada dilapangan tidak mampu memenuhi kriteria 

tersebut, sehingga diperlukan adanya suatu upaya peningkatan pembelajaran 

bolavoli 

       Dengan bermain bolavoli api, ketertarikan anak terhadap pembelajaran 

bolavoli semakin besar karena didalam permainan nanti anak dapat 

mengembangkan gerakan passing bawah dan servis bawah pada saat bermain, 

anak merasa senang karena tidak dibatasi ruang geraknya dan motifasi anak 

muncul. Dengan begitu secara tidak langsung tujuan pembelajaran akan tercapai 

dengan sendirinya. 

 

 

2.3 Hipotesis Tindakan 

       Berdasarkan kajian teoritis serta kerangka berfikir, maka perlu perumusan 

hipotesis tindakan. Sebagai hipotesis tindakan adalah bahwa dengan cara 

penerapan bermain bolavoli api akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Refleksi

Refleksi

?

DESAIN PENELITIAN

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

       Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (Clasroom Action Research) penelitian 

yang dilakukan oleh guru yang berfokus pada masalah yang ada di kelas yang 

bertujuan memperbaiki mutu praktik pelajaran di kelas. Penelitian Tindakan 

adalah jenis pendekatan riset criticalisme. merupakan salah satu model 

penelitian yang menerapkan paradigma hasil penelitian tidak hanya berupa 

pengetahuan tetapi juga perubahan atau peningkatan mutu semua komponen 

yang diteliti. Sedangkan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

adalah penelitian tindakan yang dilakukan guru di kelas. PTK dilaksanakan demi 

perbaikan dan peningkatan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. 

Tujuan PTK ialah pengembangan kemampuan – keterampilan guru untuk 

menghadapi permasalahan aktual pembelajaran dikelasnya dan atau 

disekolahnya sendiri. Tujuan penyertaan penelitian tindakan kelas ialah dapat 

ditumbuhkannya budaya meneliti dikalangan pendidik. Berikut ini digambarkan 

dalam desain penelitian : 

 

 

 

  

 

 

( Suharsimi Arikunto ) 
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3.1 Subyek Penelitian 

       SD Negeri Muktiharjo Lor Kota Semarang, melibatkan siswa kelas IV SD 

Negeri Muktiharjo Lor Kota Semarang yang berjumlah 32 siswa, 12 siswa putri 

dan 20 siswa putra. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

       Didalam penelitian ini peneliti menerapkan bermain bolavoli api pada siswa  

Kelas IV SD Negeri Muktiharjo Lor Kota Semarang didalam pembelajaran 

penjasorkes materi bolavoli. 

 

3.3 Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013 dan 22 mei 2013 pada 

kelas IV SD Negeri Muktiharjo Lor. Saat pembelajaran Penjasorkes berlangsung. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di halaman SD Negeri Muktiharjo Lor Kota 

Semarang. 

 

3.5 Perencanaan Tindakan per Siklus 

       Penelitian ini direncanakan dua siklus dengan berbagai kemungkinan yang 

dianggap penting. 

a. Tahap Perencanaan  

        Tahap perencanaan ini merupakan refleksi awal dari kegiatan penelitian. 

Atas dasar hasil studi pendahuluan, maka disusun perencanaan melalui 

beberapa tahap. Tahap yang dilalui dalam perencanaan ini adalah: 



26 

 

26 

 

(1) Merancang skenario pembelajaran dengan bermain bolavoli api. 

(2) Menyusun Rencana Pembelajaran tentang materi bolavoli 

(3) Membuat lembar observasi. 

(4) Membuat Lembar Kerja Siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

       Pelaksanaan tindakan dengan mengimplementasikan perencanaan yang 

dipersiapkan yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan bermain bolavoli api pada 

mata pelajaran penjasorkes materi bolavoli kelas IV SD Negeri muktiharjo Lor. 

c. Tahap Observasi 

       Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian dilakukan 

secara langsung oleh teman sejawat pada saat proses pembelajaran bolavoli 

dengan bermain bolavoli api  

       Kegiatan yang diamati meliputi: (1) Aktivitas gerak anak pada saat 

melakukan gerakan servis bawah dan passing bawah dalam bermain, (2) 

Kerjasama anak didalam permainan, (3) Motifasi anak terhadap pembelajaran. 

d. Tahap Refleksi 

       Tahap ini berisi diskusi dari peneliti dengan teman sejawat selaku obsver. 

Materi diskusi menitik beratkan pada kelebihan dan kekurangan pada 

pelaksanaan siklus I, sekaligus menetukan tindakan yang harus dilakukan pada 

siklus berikutnya. Pada tahap ini juga dilakukan analisis data untuk mengetahui 

sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga ditentukan 

apakah perlu siklus berikutnya atau tidak. 
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e. Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

       Pada rancangan siklus II, tindakan yang diambil dari hasil yang telah dicapai 

pada siklus I sebagai usaha perbaikan. Langkah-langkah yang dilaksanakan 

peneliti dalam siklus II hampir sama dengan siklus I. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

pengamatan atau observasi,tes tertulis, tes praktek dan dokumentasi. 

(1) Metode Pengamatan atau observasi 

       Dalam metode ini observer digunakan untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran melalui bermain bolavoli api. Sebagai strategi pembelajaran 

bolavoli pada siswa kelas IV SD Negeri Muktiharjo Lor Semarang yang 

berbentuk obseervasi. 

(2) Metode Tes Tertulis 

       Dalam metode ini observer digunakan untuk mengetahui pehaman atau 

pengetahuan anak terhadap pembelajaran bolavoli api. 

(3) Metode Tes Praktek 

       Metode tes ini digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil pembelajaran 

bola voli melalui bermain bolavoli api. 

(4) Metode Dokumentasi  

       Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data siswa sebagai 

subyek penelitian dan merekam hasil penelitian selama proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu berupa foto dan gambar – gambar pada sat pembelajaran 

berlangsung.  
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3.7 Instrumen pengumpulan data 

       Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman observasi pengetahuan 

anak tentang pembelajaran perkembangan gerak dasar bolavoli, serta kerjasama 

dan motivasi anak dalam permainan. 

Tabel 1. Kognitif siswa 

NO 
 

INDIKATOR 

SKALA 
PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat menyebutkan peralatan yang 

dibutuhkan pada saat bermain bolavoli api ! 

     

2 Siswa dapat menjelaskan tentang cara bermain 

bolavoli api ! 

     

⁴ Siswa dapat menjelaskan gerakan passing 

bawah yang benar saat bermain bolavoli api ! 

     

4 Siswa dapat menjelaskan gerakan servis bawah 

yang benar saat bermain bolavoli api ! 

     

Jumlah skor maksimal = 20 

 
Tabel 2. Afektif Siswa 

NO INDIKATOR 

SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1 Sikap berkarakter :      

 a). Semangat      

 b). Disiplin dan menaati peraturan      

2 Sikap Sosial :      

 a). Menjadi pendengar yang baik      

 b). Kerjasama      

Jumlah Skor Maksimal = 20 
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Tabel 3. Pekembangan Psikomotor 

NO Indicator Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Mampu melakukan Gerakan Servis: 

a. Sikap badan. 
b. koordinasi Gerak. 

(mengayun tangan & melambungkan 
bola). 

c. Perkenaan bola. 

     

2 Mampu melakukan Gerakan Passing 
bawah : 
 
a. Sikap badan. 
b. Perkenaan bola pada tangan. 
c. Ayunan tangan. 

     

Jumlah Skor Maksimal = 30 

KETERANGAN :    1 = Sangat Kurang 3 = Cukup 5 = Baik Sekali 
2 = Kurang  4 = Baik 

Rumus : 

 

Tabel 4. Rekap Nilai Hasil Belajar Siswa 

NO NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI 
AKHIR 

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR 

1      

2      

3      

4      

5      

Nilai Rata – rata Kelas   

 

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

 

Rumus NA = 
(N Kognitif X 2) + (N Afektif X 1) + (N Psikomotor X 3) 

6 

 

N = 
Jumlah skor yang diperoleh 

x 100  
Jumlah skor maksimal 
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Nilai rata-rata didapat dengan menggunakan rumus: 

x  = 
∑X 

∑N 
 

Keterangan  x : nilai rata-rata 

  ∑X : jumlah semua nilai siswa 

  ∑N : jumlah siswa   (Aqib, 2010:40) 

  

3.8 Analisis data 

      Data hasil observasi dan tes dianalis menggunakan teknik analis deskriptif 

untuk megetahui kualitas proses belajar mengajar. Untuk mengetahui 

peningkatan kualitas hasil belajar  dilakukan dengan cara membandingkan skor 

individu dan kelompok dengan tes sebelumnya. 

       Dengan menganalis secara deskriptif dalam peningkatan pembelajaran 

bolavoli dengan penerapan bermain bolavoli api pada siswa kelas IV SD Negeri 

Muktiharjo Lor Semarang, dengan observasi dan tes ketrampilan. Data hasil 

observasi dan tes setiap siswa dalam penelitian dianalis yaitu dengan rumus 

berikut :   

   

        Untuk mengetahui ketuntasan penilaian dan secara klasikal selama 

mengikuti pembelajaran setiap siklus, hasil observasi dengan hitungan 

perosentase dapat dianalis dengan rumus : 

P = 
NK 

x 100 % 
N 

           ( Suharni Arikunto, 2002 : 250 ) 

P  =  Prosentase ketuntasan belajar 

NK  = Jumlah siswa tuntas secara individu 

Rumus NA = 
(N Kognitif X 2) + (N Afektif X 1) + (N Psikomotor X 3) 

6 
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N  = Jumlah siswa keseluruhan 

       Untuk mengetahui nilai rata-rata didapat dengan menggunakan rumus: 

(Aqib, 2010:40)   

 

Keterangan  x : nilai rata-rata 

∑X : jumlah semua nilai siswa 

∑N : jumlah siswa    

       Adapun kriteria untuk menentukan taraf keberhasilan tindakan dalam proses 

pembelajaran bermain bola voli api pada siswa kelas IV SD Negeri Muktiharjo 

Lor Semarang dengan melalui siklus 1 dan siklus 2 dapat dikatakan berhasil 

apabila hasil observasi melalui teknis analisa deskriptif pada ketiga ranah ( 

kognitif, afektif dan psikomotor ) dapat mencapai nilai KKM yang sudah 

ditentukan yaitu 75 dan tingkat keberahasilan belajar siswa minimal 75 %. 

Tabel 5. Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar siswa dalam Persentase 

Pencapaian Tujuan 
Pembelajaran 

kualifikasi Tingkat Keberhasilan 
Pembelajaran 

85 – 100 % Sangat Baik Berhasil 

65 – 84 % Baik Berhasil 

55 – 64 % Cukup Tidak Berhasil 

0 – 54 % Kurang Tidak Berhasil 

(Aqib, 2008:161) 

 

 

 

     Tabel  6. Data Hasil Analisis Tes 

No Pencapaian Siklus  

1. Rata-rata  

2. Nilai Terendah  

3. Nilai Tertinggi  

4. Belum Tuntas  

5. Tuntas  

 

          

x  = 
∑X 

∑N 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan Siklus I 

       Pelaksanaan tindakan siklus I perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. 

Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan yang diharapkan. Perencanaan dalam tindakan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah 

2. Menyusun RPP 

3. Menyiapkan lembar observasi untuk hasil belajar siswa 

4. Menyiapkan format evaluasi 

5. Mengembangkan skenario pembelajaran dengan bermain bolavoli api. 

6. Merancang dan menyiapkan lembar kerja siswa 

4.1.1.2 Pelaksanaan Siklus I 

       Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 mei 2013 dengan alokasi 

waktu 4 jam pelajaran (4 x 35 menit). Pembelajaran  dimulai pada pukul 07.00-

09.20 WIB.  

       Pada tahap pelaksanaan penelitian, dilakukan bersama teman sejawat 

(observer) untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan peneliti. 

Sehingga terlaksana langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 
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1. Guru mengkondisikan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dan 

memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 

2. Guru melakukan presensi siswa 

3. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran bolavoli yang akan 

dicapai dengan bermain bolavoli api. 

4. Guru bersama siswa melakukan gerakan pemanasan ( strecing ) sebelum 

menuju ke inti pembelajaran. 

5. Guru memberikan materi tehnik dasar bolavoli dengan cara model bermain 

sebelum menuju ke ipembelajaran bermain bolavoli api. 

6. Guru mengelompokkan siswa menjadi 8 kelompok, dan setiap kelompok 

terdiri atas 4 anak. 

7. Guru mengundi pembagian kelompok yang akan bermain. 

8. Setiap kelompok diminta untuk memperhatikan guru yang 

mendemonstrasikan cara bermain bolavoli api dengan sempel 2 kelompok. 

9. Guru memotivasi seluruh siswa untuk berperan aktif dalam malaksanakan 

tugas. 

10. Guru membimbing dan mengarahkan masing-masing kelompok dalam 

bermain bolavoli api. 

11. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa jika ada yang belum 

paham cara bermain bolavoli api. 

12. Bersama siswa guru mengevaluasi materi yang baru saja diajarkan. 

13. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

14. Guru memberikan motivasi dan tindak lanjut kepada siswa. 

15. Guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan teman sejawat. 
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       Setelah proses pembelajaran siklus I selesai, seluruh data yang didapat 

yaitu hasil belajar siswa, selanjutnya diolah bersama dengan kolaborasi 

(observer) untuk diketahui kekurangan dan kelebihannya sebagai acuan 

perencanaan siklus II. 

4.1.1.3 Observasi siklus I 

       Observasi hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 7  

         Tabel 7. Rekap nilai Hasil Belajar Bolavoli Api Siklus I 

 
No 

 
Nilai 

 
Siklus I 

 
Keterangan 

1 40 – 44 - - 

2 45 – 49 - - 

⁴ 50 – 54 - - 

4 55 – 59 - - 

5 60 – 64 - - 

6 65 – 69 3 Belum Tuntas 

7 70 – 74 16 Belum Tuntas 

8 75 – 79 13 Tuntas 

9 80 – 84 - - 

10 85 – 89 - - 

11 90 – 94 - - 

12 95 – 100 - - 

 

                      Tabel 8. Data Hasil Analisis Tes Siklus I 

No Pencapaian Siklus I 

1. Rata-rata 74 

2. Nilai Terendah 67 

3. Nilai Tertinggi 78 

4. Belum Tuntas 59 % 

5. Tuntas 41 % 

 

       Ketuntasan belajar pada siklus I ada 13 siswa yang sudah tuntas dan 19 

siswa belum tuntas dengan KKM yang sudah ditentukan yaitu 75 dan tingkat 

keberhasilan per aspek kognitif : 65%, afektif : 46%, Psikomotor : 34 %, dan 

keberhasilan pembelajaran siswa 41 %, nilai rata – rata : 74. Dengan hasil itu 



35 

 

35 

 

maka ketuntasan belajar belum memenuhi target yang sudah ditentukan 

minimum yaitu 75 % Diagram hasil belajar siklus I dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Belum

Tuntas

Tuntas

 
 

Diagram 1.Hasil Belajar Siklus I 
 

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

K o g n i t i f

A f e k t i f

P s i k o m o t o r

 

Diagram 2. Hasil belajar siswa per aspek siklus I   

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

       Berdasarkan penelitian pada siklus I hasil penelitian belum memenuhi 

keinginan peneliti dalam hal bermain bolavoli api, meskipun dalam pelaksanaan 

pembelajaran penjasorkes ada kemajuan dibandingkan dengan pelaksanaan 

pembelajaran sebelum ada penelitian. Melihat hasil kinerja pada siklus I yang 

kurang memenuhi maka diperlukan perbaikan pada tindakan siklus II. 

Kelemahan dan kekurangan yang terjadi selama siklus I akan dicarikan solusi 

dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan siklus II 
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       Refleksi tindakan pada siklus I ini lebih difokuskan pada masalah yang 

muncul selama tindakan. Adapun permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Kemampuan siswa dalam bermain bolavoli api ketika melewatkan bola ke 

net masih ada kesulitan. 

2) Minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes, 

kerjasama dalam kelompok  sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan 

lagi. 

3) Hasil tes akhir menunjukkan masih ada 59% siswa yang belum tuntas, 

ketuntasan belajar hanya 41% sehingga masih perlu dilakukan perbaikan 

pada siklus berikutnya. 

       Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang 

perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan proses 

pembeljaran siklus berikutnya adalah: 

1. Guru merubah ketinggian net yang awalnya 200 cm dirubah menjadi 180 cm 

turun 20 cm hal ini supaya permainan anak lebih hidup dan berkembang 

tanpa ada kesulitan melakuka gerakan passing bawah dan servis bawah 

melewatkan bola ke net pada saat bermain bolavoli api. 

2. Dalam proses pembelajaran berlangsung guru harus lebih interaktif dengan 

siswa sehingga siswa akan lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

4.1.2 Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

       Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini masih tetap melaksanakan tindakan 

seperti pada siklus I yaitu bermain bolavoli api dalam pembelajaran. Pada siklus 
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II juga perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya 

pelaksanaan  dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. 

Perencanaan tindakan dalam siklus II adalah sebagia berikut: 

1) Membuat skenario pembelajaran dengan bermain bolavoli api sesuai hasil 

refleksi siklus I. 

2) Menyusun RPP dengan materi bolavoli api. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk hasil belajar siswa. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus II 

       Siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 dengan alokasi 

waktu 4 jam pelajaran (4 x 35 menit). Pembelajaran Penjasorkes materi bolavoli 

api dimulai pukul 07.00 – 09.20 WIB. 

       Pada tahap pelaksanaan penelitian, dilakukan bersama teman sejawat 

(observer) untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan peneliti. 

Sehingga terlaksana langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1. Guru mengkondisikan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dan 

memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 

2. Guru melakukan presensi siswa. 

3. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran bolavoli yang akan 

dicapai dengan bermain bolavoli api. 

4. Guru bersama siswa melakukan gerakan pemanasan ( strecing ) sebelum 

menuju ke inti pembelajaran. 

5. Guru memberikan materi tehnik dasar bolavoli passing bawah dan servis 

bawah  

6. Guru menerapkan bermain bolavoli api. 
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7. Guru mengelompokkan siswa menjadi 8 kelompok, dan setiap kelompok 

terdiri atas 4 anak. 

8. Guru mengundi kelompok yang akan bermain dengan perwakilan kelompok 

maju untuk mengikuti undian. 

9. Guru memotivasi seluruh siswa untuk berperan aktif dalam malaksanakan 

tugas. 

10. Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam bermain bolavoli api.  

11. Bersama siswa guru mengevaluasi materi yang baru saja diajarkan. 

12. Guru memberikan motivasi dan tindak lanjut kepada siswa. 

       Setelah proses pembelajaran siklus II selesai, seluruh data yang didapat 

yaitu kemampuan guru, dan hasil belajar siswa, selanjutnya diolah bersama 

dengan kolaborasi (observer) untuk diketahui hasil pada siklus II 

4.1.2.3 Observasi siklus II 

a) Observasi hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 9  

 
         Tabel 9. Rekap nilai Hasil Belajar Bolavoli Api Siklus II 

 
No 

 
Nilai 

 
Siklus II 

 
Keterangan 

1 40 – 44 - - 

2 45 – 49 - - 

⁴ 50 – 54 - - 

4 55 – 59 - - 

5 60 – 64 - - 

6 65 – 69 - - 

7 70 – 74 3 Belum tuntas 

8 75 – 79 17 Tuntas 

9 80 – 84 12 Tuntas 

10 85 – 89 - - 

11 90 – 94  - - 

12 95 – 100  - - 
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                             Tabel  10. Data Hasil Analisis Tes Siklus II 

NO Pencapaian  Siklus II 

1 Rata – rata 78 

2 Nilai Terendah 73 

3 Nilai Tertinggi 81 

4 Belum Tuntas 9 % 

5 Tuntas 91 % 

  

       Berdasarkan Tabel diatas nilai hasil belajar bolavoli api menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar, walaupun masih ada 3 anak yang belum 

tuntas dengan tingkat keberhasilan per aspek kognitif : 100 %, afekti : 94 %, 

psikomotor : 91 %, dan tingkat pembelajaran yang dicapai pada siklus II ini 

adalah 91%. Diagram hasil belajar siklus II dapat digambarkan sebagai berikut 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Belum

tuntas 

Tuntas

 
 
Diagram 3. Hasil Belajar Siklus II 

 

8 5 %

9 0 %

9 5 %

1 0 0 %
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P s i k o m o t o r

 
                      

Diagram 4. Hasil belajar siswa per aspek Siklus II 
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4.1.2.4 Refleksi Siklus II 

       Dari hasil observasi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa : 

1. Rata-rata persentase aktivitas siswa pada siklus II meningkat yaitu 91%  

2. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai akhir pada siklus II dari 

jumlah 32 siswa ada 3 siswa yang belum tuntas dan 29 siswa yang telah 

tuntas dengan KKM yang ditetapkan yaitu 75, dengan persentase 91 % dan 

nilai rata-rata 78, sehingga indikator keberhasilan pembelajaran minimal 

yang sudah ditentukan yaitu 75% sudah tercapai pada siklus II. 

 

 

4.2  Pembahasan 

       Setelah diadakan penelitian dengan tahapan per siklus yang dapat kita lihat 

di atas bahwa berdasarkan tabel analisis nilai rata-rata siklus II terjadi 

peningkatan yang awalnya pada siklus I rata–rata 74 pada siklus II 78, 

prosentase ketuntasan pada siklus I 41% pada siklus II 91%, nilai tertinggi 81 

dan terendah 73 sesuai dengan KKM adalah 75 meskipun dalam penelitian ini 

masih ada 3 anak yang nilainya belum tuntas dikarenakan penguasaan anak 

tentang ketrampilan passing bawah dan servis bawah masih kurang sedangkan 

peningkatan pembelajaran  ini terjadi karena siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa terlibat aktif dan antusias ketika melaksanakan pembelajaran 

dan siswa selalu bekerjasama dan berusaha menaati peraturan yang berlaku 

dalam bermain bola voli api serta sebagian anak melakukan bermain bolavoli api 

di luar jam pelajaran seperti pada saat istirahat berlangsung sehingga 

pengusaaan passing dan servis bawah secara tidak langsung mengalami 
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peningkatan. Oleh sebab itu dari hasil tiap siklus terjadi peningkatan ke arah 

positif. keberhasilan penelitian ini tampak nyata pada meningkatnya hasil belajar 

bolavoli dengan penerapan bermain bolavoli api. Dengan hasil ini peneliti 

menetapkan bahwa penelitian ini telah mencapai indikator kebehasilan sehingga 

berakhir sampai siklus II dan tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

       Berdasarkan pembahasan tentang penelitian yang telah dilakukan dan data 

yang didapat membuktikan bahwa pembelajaran melalui Bermain Bolavoli Api 

dapat meningkatkan hasil belajar Bolavoli Pada siswa kelas IV SD Negeri 

Muktiharjo Lor Kota Semarang. 
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BAB V 

  SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Simpulan 

       Pembelajaran bolavoli pada anak SD Negeri Muktiharjo Lor Kota Semarang 

dengan bermain bolavoli api dalam pembelajaran pendidikan jasmani mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bolavoli. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya peningkatan prosentase hasil belajar siswa selama siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I dengan rata – rata nilai 73 dan prosentase per aspek 

kognitif : 65%, afektif : 46%, psikomotor : 34%, dan ketuntasan belajar 41%, 

setelah melalui perbaikan pada siklus II rata – rata nilai naik menjadi 78 dan 

prosentase ketuntasan per aspek kognitif : 100%, afektif : 94%, psikomotor : 91% 

dan ketuntasan belajar  meningkat 91%. 

 

5.2 Saran 

       Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat disarankan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian tindakan kelas sangat diperlukan dalam pembelajaran karena 

dapat memperbaiki permasalahan yang timbul didalam pembelajaran 

sehingga nantinya tidak ada lagi permasalahan dalam pemebelajaran dan 

tujuan  pembelajaran yang akan dituju dapat tercapai. 

2. peran aktif guru serta guru yang kreatif, inovatif dalam rangka meningkatkan 

pembelajaran yang efektif sangat diperlukan. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2. 
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Lampiran 3. 
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Lampiran 4 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

  

Nama Sekolah   :  SD N MUKTIHARJO LOR 

Bidang studi   :  Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

Kelas    :  IV  

Semester/ tahun  :   II / 2013 

Standart Kompetensi : 6 mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola besar dan olahraga dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya  

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 
pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar 
Tehn
ik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.2 Mempraktikan 
gerak dasar 
berbagai 
gerakan yang 
bervariasi dalam 
permainan bola 
besar beregu 
dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi, 
serta nilai 
kerjama regu, 
sportifitas dan 
kejujuran 

b. Bola voli api 

1. Bentuk dan 
ukuran lapangan 
bola voli mini 

2. Tehnik dasar 
permainan bola voli 
api 

- passing bawah 

- servis bawah 

3. Bermain bola 
voli api 

 Menyebutkan 
peralatan apa saja 
yang dibutuhkan 
pada saat bermain 
bola voli api. 

 Melakukan tehnik 
dasar bola voli : 

- passing bawah 

 Melakukan servis  
bawah  

 Melakukan 
bermain          bola 
voli api 

 

 

 Melakukan 
gerakan passing 
bawah 

 Melakukan  
gerakan servis 
bawah  

 Melakukan 
permainan bola 
voli api dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi 

 Mengembangkan 
kerjasama tim 
dalam permainan 
bola voli api 

-Tes 
prakt
ek 

ketra
mpila
n 

 

-Tugas 

- Pengama- 

  tan 

 

 - sebutkan 
peralatan 
yang 
dibutuhkan 
saat 
bermain 
bola voli api 
! 

 -Lakukanlah 
passing 
bawah ! 

 - Lakukan 
bermain 
bola voli api 
sesuai 
dengan regu 
kamu ! 

16X 35 

menit 

(4Xpert) 

 

 

 Diktat 
permai
nan 
bola 
besar 

 

 

4
7
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Lampiran 5 

 

 

KISI – KISI SOAL KOGNITIF 

 

1. Sebutkan peralatan saja  yang dibutuhkan pada saat bermain bolavoli api ? 

2. Jelaskan tata cara bermain bolavoli api ? 

3. Jelaskan gerakan passing bawah yang benar saat bermain bolavoli api ? 

4. Jelaskan gerakan servis bawah yang benar saat bermain bolavoli api ? 

KUNCI JAWABAN 

Soal no 1. 

a) bolavoli ukuran no.4 dan tipe bola soft. 

b) Net ( tinggi net 180 cm ) 

c) lapangan bolavoli mini atau lapangan bulutangkis 

d) peluit 

e) papan score 

Soal no 2. 

a) Tugas setiap regu melakukan gerakan servis bawah dibelakang garis serang 

atau garis 3 m lapangan. 

b) Setiap regu menangkap bola dari hasil servis atau pun hasil dari gerakan 

passing dari lawan. 

c) Pemain pertama yang berhasil menangkap bola diwajibkan mengoper bola ke 

pemain yg lainnya dalam satu team. 

d) Setelah pemain ke dua mendapatkan bola, wajib memberikan umpan atau 

operan kepada pemain lainnya. 
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e) Pemain ke tiga atau yang terakhir setelah mendapat operan bola dari pemain 

ke dua, pemain tersebut bukan menangkap bola lagi tetapi melakukan gerakan 

passing bawah yang diarahkan ke bidang lawan dengan melewati net. 

Soal no 3. 

a) kaki dibuka selebar bahu  

b) kedua lutut ditekuk  

c) badan condong ke depan 

d) tangan lurus ke depan antara lutut dan bahu 

e) persentuhan bola harus tepat pada pergelangan tangan 

f) ayunkan tangan ketika bola di pertengahan tangan. 

Soal no 4. 

a) kaki kiri ke depan  

b) badan serong ke kanan  

c) tangan kiri memegang bola  

d) tangan kanan diayun ke belakang dan bola dipukul 

e) pandangan kearah bola   
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Lampiran 6 

 

REKAP  HASIL PENILAIAN PENJAS 

BOLAVOLI API 

 

   

Nama Sekolah :  ......................... 

Kelas / Semester :  .......................... 

Mata Pelajaran :  ......................... 

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

Waktu  :  ......................... 

 

  Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

NO NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI 
AKHIR 

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Total Nilai  

Rata – rata Kelas  

 

 

 

Mengetahui      Semarang,..............2013 

Teman Sejawat  Guru Mapel 

 

 

 

Fatah syakur, S.Pd.       Dheri puji santoso  
NIP  : 198509202010011016 
 

Rumus NA = 
(N Kognitif X 2) + (N Afektif X 1) + (N Psikomotor X 3) 

6 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

 

Sekolah                               : SD Negeri Muktiharjo Lor 

Mata Pelajaran                    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Standar Kompetensi    : 6. Mempraktekkan gerak dasar kedalam Permainan      

Sederhana dan Olahraga serta Nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. 

Kompetensi Dasar         : 6.2 Mempraktekkan gerak dasar berbgai gerakan yang 

bervariasi dalam permainan bola besar beregu 

dengan peraturanyang dimodifikasi, serta nilai 

kerjasama regu, sportivitas, dan kejujuran. 

Indikator                                : Bermain Bolavoli 

Alokasi Waktu                       : 4 x 35 menit. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat melakukan bermain bolavoli serta dapat melakukan kerjasama 

dengan menjunjung tinggi sportivitas 

B. Materi Pembelajaran 

Permainan bola besar / bolavoli 

      Melakukan gerak dasar servis bawah dan passing bawah. 

C. Metode Pembelajaran 

Metode Bermain 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

- Siswa dibariskan, berdoa, presensi, apersepsi dan motivasi. 
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- Pemanasan 

- Pemberian Tugas 

- Pengamatan, pertanyaan 

- Pendinginan, berbaris, evaluasi berdoa, dibubarkan. 

 

Uraian Materi 

Psikomotor 

a. Pendahuluan. 

 Bentuk pendahuluan berupa pemanasan dalam permainan lempar tangkap 

bola 

1. Persiapan :  

lapangan permainan menggunakan halaman sekolah, kemudian siswa di bagi 

menjadi kelompok. 

2. Pelaksanaan :  

buatlah beberapa kelompok bermain berjumlah minimal 5 orang dalam setiap 

kelompoknya kemudian bentuk formasi melingkar. Setiap anak dalam kelompoknya 

saling melakukan lempar tangkap bola yang diarahkan ke teman dalam kelompoknya. 

Usahakan agar setiap anak dapat melakukan kesempatan yang sama dalam 

melakukan lempar- pasing bawah. Kalau bisa gunakan bolavoli mini yang bertipe soft. 

Gambar permainan lempar tangkap bola voli 
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b. Inti.  

 Melakukan gerakan servis bawah dan passing bawah didalam bermain Bolavoli 

Api 

Bermain Bolavoli Api 

 Peralatan : bolavoli ukuran no.4 dan tipe bola soft, net, 

     bendera, peluit, papan score 

 Tempat  : lapangan bolavoli mini atau lapangan  

     bulutangkis 

 Tinggi net : 200 cm 

 Jumlah pemain : 4 orang atau disesuaikan dengan jumlah  

     siswa atau luas lapangan 

Peraturan permaian : 

 Masing – masing regu menempati tempat yang telah disediakan  

 Tugas setiap regu melakukan gerakan servis bawah dibelakang garis lapangan  

 Setiap regu menangkap bola dari hasil servis atau pun hasil dari gerakan passing 

dari lawan 

 1) Pemain pertama yang berhasil menangkap bola diwajibkan mengoper bola ke 

pemain yg lainnya dalam satu team 

 2) Setelah pemain ke dua mendapatkan bola, wajib memberikan umpan atau 

operan kepada pemain lainnya  

 3) Pemain ke tiga atau yang terakhir setelah mendapat operan bola dari pemain 

ke dua, pemain tersebut bukan menangkap bola lagi tetapi melakukan gerakan 

passing bawah yang diarahkan ke bidang lawan dengan melewati net. 

 Dalam satu regu memainkan bola didaerah sendiri sebanyak 3 (tiga) kali, ( 2 kali 

operan dan 1 kali pasiing ) 
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 Untuk menyerang lawan bola paasing bawah harus melewati net dan jatuh diarea 

lapangan lawan. 

 Kesalahan dihitung apabila bola jatuh dilapangan sendiri atau diluar lapangan 

lawan dan bola yang diarahkan ke regu lawan gagal melewati net. 

 Jumlah score 15 dalam 1 set 

 1 wining set ( 1 kali kemenangan ) regu dinyatakan pemenang apa bila dapat 

memenangkan 1 set pertandingan.  

 Apabila terjadi kedudukan sama diangka 14 maka penentuan kemenangan di cari 

dengan kemenangan selisih poin 2 angka  

Gambar permainan Bolavoli Api 

 

c. Penutup  

a. Berjalan santai keliling lapangan sambil tangan dan kaki di ayun-ayun di lepas-

lepaskan. 

b. Siswa dibariskan di beri evaluasi, umpan balik dan di beri tugas pengayaan lalu 

berdoa terakhir di bubarkan. 

 Kognitif 

 Siswa dapat menyebutkan peralatan yang dibutuhkan pada saat bermain 

bolavoli api ! 

 Siswa dapat menjelaskan tentang cara bermain bolavoli api  
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 Siswa dapat menjelaskan gerakan passing bawah yang benar saat bermain 

bolavoli api ! 

 Siswa dapat menjelaskan gerakan servis bawah yang benar saat bermain 

bolavoli api ! 

 Afektif 

 

 Mematuhi peraturan permainan dan kerjasama regu serta menjungjung tinggi 

sportifitas. 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 

 

E. Alat dan fasilitas : 

 Peluit  

 Lapangan bola volimini / bulu tangkis 

 Bolavoli no 4 (tipe bola soft) 

 Net 

 Papan score 

 

F. FORMAT KRITERIA PENILAIAN 
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                Tabel Kognitif 

       

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat menyebutkan peralatan 

yang dibutuhkan pada saat beremain 

bolavoli api ! 

     

2 Siswa dapat menjelaskan tentang cara 

bermain bolavoli api ! 

     

3 Siswa dapat menjelaskan gerakan 

passing bawah yang benar pada saat 

bermain bolavoli api ! 

     

4 Siswa dapat menjelaskan gerakan 

servis bawah yang benar ! 

     

Jumlah Skor Maksimal = 20 

 
 

 Tabel Afektif Siswa 

       

NO 

 

 

INDIKATOR 

 
SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1 Sikap berkarakter :      

 a). Semangat      

 b). Disiplin dan menaati peraturan      

2 Sikap Sosial :      

 a). Menjadi pendengar yang baik      

 b). Kerjasama      

Jumlah Skor Maksimal = 20 

KETERANGAN KRITERIA PENILAIAN : 

1 = Sangat Kurang   3 = Cukup 5 = Baik Sekali 

2 = Kurang    4 = Baik  
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     Tabel Pedoman Observasi Pekembangan Psikomotor 

NO Indicator Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Mampu melakukan Gerakan Servis: 

a. Sikap badan. 
b.koordinasi Gerak. 
 (ayunan tangan & melambungkan bola). 
c. Perkenaan bola. 

     

2 Mampu melakukan Gerakan Passing 
bawah : 
a. Sikap badan. 
b. Perkenaan bola pada tangan. 
c. Ayunan tangan. 

     

Jumlah Skor Maksimal = 30 

Rumus : 

 

     Tabel rekap nilai 

NO NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI 
AKHIR 

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR 

1      

2      

3      

4      

5      

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

 

 

 

Mengetahui      Semarang, 15 Mei 2013 

Kepala Sekolah 

SD Muktiharjo Lor   Guru Mapel 

 

 

 

Jumadi, S.Pd., M.Pd Dheri puji santoso 

NIP 19610120 198304 1 004   

N = 
Jumlah skor yang 

diperoleh x 100  

Jumlah skor maksimal 

Rumus NA = 
(N Kognitif X 2) + (N Afektif X 1) + (N Psikomotor X 3) 

6 
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 Tabel 11. REKAP NILAI PSIKOMOTOR SIKLUS I 
 

NO NAMA SERVIS PASSING JUMLAH NA 

1 Ana Listiani L 10 11 21 70 

2 Andika A 12 12 24 80 

3 Anggi Eka P 12 11 23 76 

4 Bagus Widya U 12 11 23 76 

5 Bella Shinta M 12 11 23 76 

6 Dillah Fitriani 11 12 23 76 

7 Fajrin Magfirah 11 12 23 76 

8 Gilang saputro 11 12 23 76 

9 Ilham Naufal P 11 12 22 73 

10 Lutfi Indra s 11 10 21 70 

11 Melinda Arleni 10 12 22 73 

12 Mohamad Y 11 10 21 70 

13 Muhamad Iqbal 12 12 24 80 

14 Muhammad I 11 10 21 70 

15 Nilam Putri A 11 12 23 76 

16 Nur Hidaytul 11 11 22 73 

17 Raffi Achmad 12 11 23 76 

18 Rahmat Setia 11 12 23 76 

19 Revina Putri 10 12 22 73 

20 Riyan Setiawan 10 11 21 70 

21 Rodeo Vernand 11 10 21 70 

22 Rona Az Zahra 11 10 21 70 

23 Tegar Kurnia 11 10 21 70 

24 Unggul Sayekti 11 10 20 66 

25 Yayang daffa H 10 12 22 73 

26 Yolanda S 11 11 22 73 

27 Yunita Nadila 10 11 21 70 

28 Yutda Aji S 11 11 22 73 

29 Zulfina Nadiya 11 11 22 73 

30 Budi Laksono 12 10 22 73 

31 Ridho Tri C 10 12 22 73 

32 M.zhafran 11 11 22 73 

Prosentase ketuntasan aspek psikomotor 

P = 
11 

x 100 % = 34% 
32 

Keterangan : 

 Kekurangan yang didapat dalam aspek ini dikarenakan masih rendahnya 

penguasaan gerakan passing dan servis bawah, seperti masih banyak kesalahan 

gerakan anak ketika melakukan gerakan servis bawah. 
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    Tabel 12. REKAP NILAI AFEKTIF SIKLUS I 

Prosentase ketuntasan aspek afektif 

P = 
15 

x 100 % = 46% 
32 

Keterangan : 

 Hasil proses pembelajaran yang didapat kurang maksimal dikarenakan anak 

masih belum paham cara bermain bolavoli api, pada waktu bermain anak masih 

merasa bingung sehingga kedisiplinan anak dan menaati peraturan serta kerjasama 

anak didalam permainan masih kurang. 

 

NO NAMA JUMLAH NILAI AKHIR 

1 Ana Listiani L 14 70 

2 Andika A 15 75 

3 Anggi Eka P 15 75 

4 Bagus Widya U 14 70 

5 Bella Shinta M 14 70 

6 Dillah Fitriani 15 75 

7 Fajrin Magfirah 15 75 

8 Gilang saputro 15 75 

9 Ilham Naufal P 15 75 

10 Lutfi Indra s 14 70 

11 Melinda Arleni 14 70 

12 Mohamad Y 14 70 

13 Muhamad Iqbal 15 75 

14 Muhammad I 14 70 

15 Nilam Putri A 14 70 

16 Nur Hidaytul 15 75 

17 Raffi Achmad 14 70 

18 Rahmat Setia 15 75 

19 Revina Putri 15 75 

20 Riyan Setiawan 13 65 

21 Rodeo Vernand 14 70 

22 Rona Az Zahra 14 70 

23 Tegar Kurnia 14 70 

24 Unggul Sayekti 13 65 

25 Yayang daffa H 15 75 

26 Yolanda S 15 75 

27 Yunita Nadila 14 70 

28 Yutda Aji S 15 75 

29 Zulfina Nadiya 14 70 

30 Budi Laksono 15 75 

31 Ridho Tri C 15 75 

32 M.zhafran 14 70 
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  Tabel 13. REKAP NILAI KOGNITIF SIKLUS I 
 

 
Prosentase ketuntasan aspek kognitif 

P = 
21 

x 100 % = 65% 
32 

 
Keterangan : 

Masih banyak siswa yang belum tuntas dikarenakan pemahaman atau 

pengetahuan anak tentang pembelajaran bolavoli dengan bermain bolavoli api masih 

sangat kurang, seperti ketika anak disuruh menjelaskan cara bermain bolavoli api. 

NO NAMA JUMLAH NILAI AKHIR 

1 Ana Listiani L 14 70 

2 Andika A 15 75 

3 Anggi Eka P 15 75 

4 Bagus Widya U 15 75 

5 Bella Shinta M 15 75 

6 Dillah Fitriani 14 70 

7 Fajrin Magfirah 15 75 

8 Gilang saputro 15 75 

9 Ilham Naufal P 15 75 

10 Lutfi Indra s 14 70 

11 Melinda Arleni 14 70 

12 Mohamad Y 14 70 

13 Muhamad Iqbal 15 75 

14 Muhammad I 13 65 

15 Nilam Putri A 15 75 

16 Nur Hidaytul 16 80 

17 Raffi Achmad 15 75 

18 Rahmat Setia 15 75 

19 Revina Putri 16 80 

20 Riyan Setiawan 14 70 

21 Rodeo Vernand 14 70 

22 Rona Az Zahra 13 65 

23 Tegar Kurnia 14 70 

24 Unggul Sayekti 14 70 

25 Yayang daffa H 15 75 

26 Yolanda S 15 75 

27 Yunita Nadila 15 75 

28 Yutda Aji S 15 75 

29 Zulfina Nadiya 16 80 

30 Budi Laksono 15 75 

31 Ridho Tri C 15 75 

32 M.zhafran 15 75 
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Lampiran 8 

 

LAPORAN HASIL PENILAIAN PENJAS 

BOLAVOLI API SIKLUS I 

 

   

Nama Sekolah :  SD Negeri Muktiharjo Lor 

Kelas / Semester :  IV / 2 

Mata Pelajaran :  Penjasorkes 

Tanggal  :  15  Mei 2013 

Waktu  :   07.00 – 09.20 

 

 

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

 

NO NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI 
AKHIR 

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR 

1 Ana Listiani L 70 70 70 70 

2 Andika A 75 75 80 78 

3 Anggi Eka P 75 75 76 76 

4 Bagus Widya U 75 70 76 75 

5 Bella Shinta M 75 70 76 75 

6 Dillah Fitriani 70 75 76 73 

7 Fajrin Magfirah 75 75 76 76 

8 Gilang saputro 75 75 76 76 

9 Ilham Naufal P 75 75 73 74 

10 Lutfi Indra s 70 70 70 70 

11 Melinda Arleni 70 70 73 72 

12 Mohamad Y 70 70 70 70 

13 Muhamad Iqbal 75 75 80 78 

14 Muhammad S 65 70 70 68 

15 Nilam Putri A 75 70 76 75 

16 Nur Hidaytul 80 75 73 77 

17 Raffi Achmad 75 70 76 75 

18 Rahmat Setia 75 75 76 76 

19 Revina Putri 80 75 73 77 
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20 Riyan Setiawan 70 65 70 70 

21 Rodeo Vernand 70 70 70 70 

22 Rona Az Zahra 65 70 70 68 

23 Tegar Kurnia 70 70 70 70 

24 Unggul Sayekti 70 65 66 67 

25 Yayang daffa H 75 75 73 74 

26 Yolanda S 75 75 73 74 

27 Yunita Nadila 75 70 70 72 

28 Yutda Aji S 75 75 73 74 

29 Zulfina Nadiya 80 70 73 75 

30 Budi Laksono 75 75 73 74 

31 Ridho Tri C 75 75 73 74 

32 M.zhafran 75 70 73 73 

Total Nilai 2352 

Rata – rata Kelas 74 

 

 

 

Nilai rata-rata : 

 

ketuntasan belajar : 

 

tidak tuntasan belajar : 

 

 

Mengetahui      Semarang, 15 Mei 2013 

Teman Sejawat  Guru Mapel 

 

 

 

Fatah syakur, S.Pd.       Dheri puji santoso  
NIP  : 198509202010011016 

Rumus NA = 
(N Kognitif X 2) + (N Afektif X 1) + (N Psikomotor X 3) 

6 

x = 
2352 

= 74 
32 

P = 
13 

X 100% = 41 % 
32 

P = 
19 

X 100% = 59 % 
32 
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Lampiran 9 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

 

Sekolah        : SD Negeri Muktiharjo Lor 

Mata Pelajaran       : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Standar Kompetensi  : 6. Mempraktekkan gerak dasar kedalam Permainan      

Sederhana dan Olahraga serta Nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. 

Kompetensi Dasar     : 6.2 Mempraktekkan gerak dasar berbgai gerakan yang 

bervariasi dalam permainan bola besar beregu 

dengan peraturanyang dimodifikasi, serta nilai 

kerjasama regu, sportivitas, dan kejujuran. 

Indikator                            : Bermain Bolavoli 

Alokasi Waktu                   : 4 x 35 menit. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

       Siswa dapat melakukan bermain bolavoli serta dapat melakukan kerjasama 

dengan menjunjung tinggi sportivitas 

B. Materi Pembelajaran 

1. Permainan bola besar / bolavoli. 

2. Melakukan gerak dasar servis bawah dan passing bawah. 

C. Metode Pembelajaran 

Metode Bermain 
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D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Siswa dibariskan, berdoa, presensi, apersepsi dan motivasi. 

2. Pemanasan 

3. Pemberian Tugas 

4. Pengamatan, pertanyaan 

5. Pendinginan, berbaris, evaluasi berdoa, dibubarkan. 

 

Uraian Materi 

 Psikomotor 

a. Pendahuluan. 

       Bentuk pendahuluan berupa pemanasan dalam permainan Bola Lewat Net 

1. Persiapan :  

       lapangan permainan menggunakan halaman sekolah, kemudian siswa di bagi 

menjadi kelompok. 

2. Pelaksanaan :  

       Caranya, karena bermain bolavoli itu beregu maka bentuk-bentuk latihannya pun 

sebaiknya dilakukan dengan cara berkelompok. Bentuk latihannya buatlah beberapa 

kelompok bermain berjumlah minimal 5 orang dalam setiap kelompoknya kemudian 

bentuk formasi melingkar. Setiap anak dalam kelompoknya saling melakukan lempar 

terus pasing bawah (lempar-pasing bawah) secara sendiri-sendiri dan bola hasil 

pasingannya bebas diarahkan ke teman dalam kelompoknya. Usahakan agar setiap 

anak dapat melakukan kesempatan yang sama dalam melakukan lempar- pasing 

bawah. Kalau bisa gunakan bolavoli mini yang bertipe soft.  
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 Gambar bermainan passing bawah berkelompok 

 

 

 

 

 

   

b. Inti.  

Bentuk Inti adalah bermain Bolavoli Api 

 Peralatan  : bolavoli ukuran no.4 dan tipe bola soft, net, 

      bendera, peluit, papan score 

 Tempat  : lapangan bolavoli mini atau lapangan  

      bulutangkis 

 Tinggi net  : 180 cm 

 Jumlah pemain : 4 orang atau disesuaikan dengan jumlah  

      siswa atau luas lapangan 

Peraturan permaian : 

 Masing – masing regu menempati tempat yang telah disediakan  

 Tugas setiap regu melakukan gerakan servis bawah dibelakang garis serang 

atau garis 3 meter. 

 Setiap regu menangkap bola dari hasil servis atau pun hasil dari gerakan 

passing dari lawan 

 1) Pemain pertama yang berhasil menangkap bola diwajibkan mengoper bola 

ke pemain yg lainnya dalam satu team 

 2) Setelah pemain ke dua mendapatkan bola, wajib memberikan umpan atau 

operan kepada pemain lainnya  
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 3) Pemain ke tiga atau yang terakhir setelah mendapat operan bola dari 

pemain ke dua, pemain tersebut bukan menangkap bola lagi tetapi melakukan 

gerakan passing bawah yang diarahkan ke bidang lawan dengan melewati net. 

 Dalam satu regu memainkan bola didaerah sendiri sebanyak 3 (tiga) kali, ( 2 

kali operan dan 1 kali pasiing ) 

 Untuk menyerang lawan bola paasing bawah harus melewati net dan jatuh 

diarea lapangan lawan. 

 Kesalahan dihitung apabila bola jatuh dilapangan sendiri atau diluar lapangan 

lawan dan bola yang diarahkan ke regu lawan gagal melewati net. 

 Jumlah score 15 dalam 1 set 

 1 wining set ( 1 kali kemenangan ) regu dinyatakan pemenang apa bila dapat 

memenangkan 1 set pertandingan.  

 Apabila terjadi kedudukan sama diangka 14 maka penentuan kemenangan di 

cari dengan kemenangan selisih poin 2 angka 

 Gambar permainan Bolavoli Api 

 

c. Penutup  

1. Berjalan santai keliling lapangan sambil tangan dan kaki di ayun-ayun di lepas-

lepaskan. 

2. Siswa dibariskan diberi evaluasi, umpan balik dan di beri tugas pengayaan lalu 

berdoa terakhir di bubarkan 
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 Kognitif 

 Siswa yang diamati dapat menyebutkan peralatan yang dibutuhkan pada 

saat bermain bolavoli api ! 

 Siswa yang diamati dapat menjelaskan tentang cara bermain bolavoli api  

 Siswa yang diamati dapat menjelaskan gerakan passing bawah yang 

benar pada saat bermain bolavoli api ! 

 Siswa yang diamati dapat menjelaskan gerakan servis bawah yang 

benar pada  saat bermain bolavoli api ! 

 Afektif 

 Mematuhi peraturan permainan dan kerjasama regu serta menjungjung 

tinggi sportifitas. 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

 

E. Alat dan fasilitas : 

- Peluit  

- Lapangan bolavoli mini / bulu tangkis 

- Bolavoli no 4 (tipe bola soft) 

- Net 

- Papan score 

 
 

F. FORMAT KRITERIA PENILAIAN 
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          Tabel Kognitif 

       

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat menyebutkan peralatan 

yang dibutuhkan pada saat beremain 

bolavoli api ! 

     

2 Siswa dapat menjelaskan tentang cara 

bermain bolavoli api ! 

     

3 Siswa dapat menjelaskan gerakan 

passing bawah yang benar pada saat 

bermain bolavoli api ! 

     

4 Siswa dapat menjelaskan gerakan 

servis bawah yang benar pada sat 

bermain bolavoli api ! 

     

Jumlah Skor Maksimal = 20 

KETERANGAN : 1 = Sangat Kurang 3 = Cukup 5 = Baik Sekali 
   2 = Kurang  4 = Baik 
Rumus : 

 

 Tabel Afektif Siswa 

       
NO 
 

 
INDIKATOR 

 
SKALA 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

1 Sikap berkarakter :      

 a). Semangat      

 b). Disiplin dan menaati peraturan      

2 Sikap Sosial :      

 a). Menjadi pendengar yang baik      

 b). Kerjasama      

Jumlah Skor Maksimal = 20 

 

 

N = 
Jumlah skor yang 

diperoleh x 100 

Jumlah skor maksimal 
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 Tabel  Pedoman Observasi Pekembangan Psikomotor 

NO Indicator Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Mampu melakukan Gerakan Servis: 
a. Sikap badan. 
b. koordinasi Gerak. 
 (mengayun tangan & melambungkan 
bola). 
c. Perkenaan bola. 

     

2 Mampu melakukan Gerakan Passing 
bawah : 
a. Sikap badan. 
b. Perkenaan bola pada tangan. 
c. Ayunan tangan. 

     

Jumlah Skor Maksimal = 30 

 
 Tabel rekap nilai 

NO NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI 
AKHIR 

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR 

1      

2      

3      

4      

5      

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

 

 

KETERANGAN KRITERIA PENILAIAN : 

1 = Sangat Kurang   3 = Cukup 5 = Baik Sekali 
2 = Kurang    4 = Baik 

     

Mengetahui      Semarang, 22 Mei 2013 

Kepala Sekolah  

SD Muktiharjo Lor   Guru Mapel 

 

 

 

Jumadi, S.Pd., M.Pd Dheri puji santoso 

NIP 19610120 198304 1 004 

Rumus NA = 
(N Kognitif X 2) + (N Afektif X 1) + (N Psikomotor X 3) 

6 
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 Tabel 14. REKAP NILAI PSIKOMOTOR SIKLUS II 

 
Prosentase ketuntasan aspek psikomotor 

 

 

Keterangan : 

 Dalam aspek psikomotor ini masih terdapat 3 anak yang belum tuntas 

dikarenakan penguasaan gerakan passing ataupun servis bawah masih kurang. 

 
 
 

NO NAMA SERVIS PASSING JUMLAH NA 

1 Ana Listiani L 11 12 23 76 

2 Andika A 12 12 24 80 

3 Anggi Eka P 12 12 24 80 

4 Bagus Widya U 12 12 24 80 

5 Bella Shinta M 12 11 23 76 

6 Dillah Fitriani 11 12 23 76 

7 Fajrin Magfirah 12 12 24 80 

8 Gilang saputro 12 12 24 80 

9 Ilham Naufal P 12 12 24 80 

10 Lutfi Indra s 11 11 22 73 

11 Melinda Arleni 11 12 23 76 

12 Mohamad Y 12 11 23 76 

13 Muhamad Iqbal 12 12 24 80 

14 Muhammad I 12 11 23 76 

15 Nilam Putri A 11 12 23 76 

16 Nur Hidaytul 11 12 23 76 

17 Raffi Achmad 12 12 24 80 

18 Rahmat Setia 12 12 24 80 

19 Revina Putri 11 12 23 76 

20 Riyan Setiawan 11 12 23 76 

21 Rodeo Vernand 12 11 23 76 

22 Rona Az Zahra 11 11 22 73 

23 Tegar Kurnia 12 11 23 76 

24 Unggul Sayekti 11 11 22 73 

25 Yayang daffa H 12 12 24 80 

26 Yolanda S 11 12 23 76 

27 Yunita Nadila 11 12 23 76 

28 Yutda Aji S 12 12 24 80 

29 Zulfina Nadiya 11 12 23 76 

30 Budi Laksono 13 11 24 80 

31 Ridho Tri C 11 12 23 76 

32 M.zhafran 11 12 23 76 

P = 
29 

x 100 % = 91% 
32 
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    Tabel 15. REKAP NILAI AFEKTIF SIKLUS II 

Prosentase ketuntasan aspek afektif 
 

 
 
 

 
Keterangan :  

 Masih ada 2 anak yang  belum tuntas dikarenakan didalam proses 

pembelajaran ke aktifan anak masih kurang ketika pada saat bermain bolavoli api. 

 

 

NO NAMA JUMLAH NILAI AKHIR 

1 Ana Listiani L 15 75 

2 Andika A 16 80 

3 Anggi Eka P 16 80 

4 Bagus Widya U 16 80 

5 Bella Shinta M 15 75 

6 Dillah Fitriani 15 75 

7 Fajrin Magfirah 16 80 

8 Gilang saputro 16 80 

9 Ilham Naufal P 16 80 

10 Lutfi Indra s 15 75 

11 Melinda Arleni 15 75 

12 Mohamad Y 15 75 

13 Muhamad Iqbal 16 80 

14 Muhammad I 15 75 

15 Nilam Putri A 15 75 

16 Nur Hidaytul 15 75 

17 Raffi Achmad 16 80 

18 Rahmat Setia 16 80 

19 Revina Putri 15 75 

20 Riyan Setiawan 15 75 

21 Rodeo Vernand 15 75 

22 Rona Az Zahra 14 70 

23 Tegar Kurnia 15 75 

24 Unggul Sayekti 14 70 

25 Yayang daffa H 16 80 

26 Yolanda S 15 75 

27 Yunita Nadila 15 75 

28 Yutda Aji S 15 75 

29 Zulfina Nadiya 15 75 

30 Budi Laksono 16 80 

31 Ridho Tri C 15 75 

32 M.zhafran 15 75 

P = 
30 

x 100 % = 94 % 
32 
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  Tabel 16. REKAP NILAI KOGNITIF 
 

NO NAMA JUMLAH NILAI AKHIR 

1 Ana Listiani L 15 75 

2 Andika A 16 80 

3 Anggi Eka P 16 80 

4 Bagus Widya U 16 80 

5 Bella Shinta M 17 85 

6 Dillah Fitriani 16 80 

7 Fajrin Magfirah 16 80 

8 Gilang saputro 16 80 

9 Ilham Naufal P 16 80 

10 Lutfi Indra s 15 75 

11 Melinda Arleni 15 75 

12 Mohamad Y 15 75 

13 Muhamad Iqbal 16 80 

14 Muhammad I 15 75 

15 Nilam Putri A 16 80 

16 Nur Hidaytul 18 90 

17 Raffi Achmad 16 80 

18 Rahmat Setia 16 80 

19 Revina Putri 17 85 

20 Riyan Setiawan 15 75 

21 Rodeo Vernand 15 75 

22 Rona Az Zahra 15 75 

23 Tegar Kurnia 16 80 

24 Unggul Sayekti 15 75 

25 Yayang daffa H 16 80 

26 Yolanda S 15 75 

27 Yunita Nadila 16 80 

28 Yutda Aji S 16 80 

29 Zulfina Nadiya 17 90 

30 Budi Laksono 16 80 

31 Ridho Tri C 15 75 

32 M.zhafran 15 75 

 

Prosentase ketuntasan aspek kognitif 

P = 
32 

x 100 % = 100% 
32 
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Lampiran 10 

LAPORAN HASIL PENILAIAN PENJAS 

   

   

Nama Sekolah :  SD Negeri Muktiharjo Lor 

Kelas / Semester :  IV / 2 

Mata Pelajaran :  Penjasorkes 

Tanggal  :  22 Mei 2013 

Waktu  :  07.00 – 09.20 

  

 

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

 

NO NAMA ASPEK PENILAIAN NILAI 
AKHIR 

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR 

1 Ana Listiani L 75 75 76 76 

2 Andika A 80 80 80 80 

3 Anggi Eka P 80 80 80 80 

4 Bagus Widya U 80 80 80 80 

5 Bella Shinta M 85 75 76 78 

6 Dillah Fitriani 80 75 76 77 

7 Fajrin Magfirah 80 80 80 80 

8 Gilang saputro 80 80 80 80 

9 Ilham Naufal P 80 80 80 80 

10 Lutfi Indra s 75 75 73 74 

11 Melinda Arleni  75 75 76 76 

12 Mohamad Y 75 75 76 76 

13 Muhamad Iqbal 80 80 80 80 

14 Muhammad S 75 75 76 76 

15 Nilam Putri A 80 75 76 77 

16 Nur Hidaytul 90 75 76 81 

17 Raffi Achmad 80 80 80 76 

18 Rahmat Setia 80 80 80 80 

19 Revina Putri 85 75 76 78 

20 Riyan Setiawan 75 75 76 76 

21 Rodeo Vernand 75 75 76 76 
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22 Rona Az Zahra 75 70 73 73 

23 Tegar Kurnia 80 75 76 77 

24 Unggul Sayekti 75 70 73 73 

25 Yayang daffa H 80 80 80 80 

26 Yolanda S 75 75 76 76 

27 Yunita Nadila 80 75 76 77 

28 Yutda Aji S 80 75 80 79 

29 Zulfina Nadiya 90 75 76 81 

30 Budi Laksono 80 80 80 80 

31 Ridho Tri C 75 75 76 76 

32 M.zhafran  75 75 76 75 

Total Nilai 2485 

Rata – rata Kelas 78 

 

 

Nilai rata-rata : 

ketuntasan belajar : 

P = 
29 

X 100% = 91% 

32 

 

 
 
 
 

Mengetahui      Semarang,  22 Mei 2013 

Teman Sejawat  Guru Mapel 

 

 

 

Fatah syakur, S.Pd.       Dheri puji santoso  
NIP  : 198509202010011016 
 

 

 

Rumus NA = 
(N Kognitif X 2) + (N Afektif X 1) + (N Psikomotor X 3) 

6 

x = 
2485 

= 78 
32 
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Lampiran 11 

Guru menyiapkan sarana dan prasarana yang akan di pakai dalam pembelajaran 
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lampiran 12 

Suasana anak ketika pada saat melakukan permanasan 
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lampiran 13 

Suasana Anak Ketika Belajar Tehnik Dasar Bola Voli 
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lampiran 14 

Suasana Anak Pada Saat Kegiatan Inti Bermain Bola Voli Api 
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lampiran 15 

Suasana Anak Pada Saat Evaluasi Pembelajaran 
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lampiran 16 

Bersama teman sejawat guru melakukan evaluasi hasil pembelajaran 

 

 
 
 
 
 
 

 


