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ABSTRAK 
 
Pipit Nofiyani. 2013. Penerapan Permainan Shootpass (Shooting Passing Atas) 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Passing Atas Bolavoli Pada Siswa Kelas IV 
SD Negeri Genuksari 01 Kota Semarang Tahun 2012/2013. Skripsi, Jurusan 
PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing (1) Rumini, S.Pd, M.Pd (2) Drs. Kriswantoro, M.Pd 
 
Kata kunci : pembelajaran, passing atas, permainan 
 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 
pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 
kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan 
sosial, penalaran, stabilitas, emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat 
dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 
kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil 
peningkatan pembelajaran passing atas  melalui permainan shootpass (shooting 
passing atas) pada siswa kelas IV SDN Genuksari 01. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Apakah dengan pendekatan bermain shootpass (shooting 
passing atas) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
passing atas kelas IV SDN Genuksari 01? 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 
2 siklus dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Objek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Genuksari 01 yang 
berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan 
terhadap proses pembelajaran dan hasil tes tertulis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran passing atas yang 
dilakukan dengan pendekatan permainan shotpass pada siswa kelas IV SD 
Negeri Genuksari 01 secara kualitatif dalam tiap pertemuan selalu ada 
peningkatan. Sedangkan secara kuantitatif diakhir pertemuan menunjukkan nilai 
rata-rata kognitif 81%, afektif 74% dan psikomotor 76% sedangkan nilai rata-rata 
kelas tuntas KKM  75 yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 77. Dengan jumlah 
siswa yang sudah mencapai KKM (tuntas) ada 33 siswa, dan yang belum 
mencapai KKM (belum tuntas) ada 7 siswa.  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan ada peningkatan yang positif 
dalam pembelajaran passing atas melalui permainan shootpass. Bahwa dengan 
bermain shootpass dapat meningkatkan hasil belajar maupun proses 
pembelajaran passing atas pada siswa kelas IV SD Negeri Genuksari 01. Hal 
tersebut dibuktikan dengan indikator keberhasilan peningkatan hasil belajar 
siswa, yaitu hasil nilai rata-rata satu kelas dapat mencapai lebih dari atau sama 
dengan nilai KKM (75) yaitu 77. Jadi, pendekatan permainan shootpass dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pembelajaan 
passing atas. Permainan shootpass menekankan pemahaman bermaian yang 
berpusat pada siswa sehingga siswa merasa senang dan antusias dalam 
mengikuti pembelajaran. 

 

 



iii 

 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa hal yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau tulisan yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

      Semarang,  Juni 2013 

 

       

      Pipit Nofiyani 
      NIM. 6101911178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 



vi 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

 MOTTO 

“Hidup bukan hanya panggung sandiwara, melainkan panggung 

sayembara. Setiap keinginan harus dikejar,bukan hanya dipelihara” 

 
 
 PERSEMBAHAN 

Dengan kerendahan hati dan rasa syukurku kepada Allah SWT, skripsi ini 

saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah merawatku dengan penuh kasih 

sayang dan selalu mendoakan, memberi semangat dan bimbingan 

dengan ikhlas. 

2. Mochamad Solikin, suamiku tercinta yang selalu memberiku semangat 

sampai selesainya skripsi ini. 

3. Rekan-rekan guru dan siswa SD N Genuksari 01 Kecamatan Genuk 

Kota Semarang. 

4. Teman-teman PKG PJKR dan Almamaterku. 

5. Segenap Civitas Akademik Universitas Negeri Semarang. 

6. Para dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan 

semangatnya. 

7. Pembaca yang budiman dan berakhlak mulia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, taufik, hidayah, dan inayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Skripsi ini  berjudul “Penerapan permainan shootpass (shooting 

passing atas) untuk meningkatkan hasil belajar passing atas pada siswa kelas IV 

SD Negeri Genuksari 01 Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun pelajaran 

2012-2013”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari 

partisipasi semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan 

dan bantuan baik secara moral maupun materiil. Dalam kesempatan ini, 

penulisan ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalam kepada semua 

pihak, yang telah memberikan bantuan berupa saran arahan dan dorongan 

selama penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan kepada yang terhormat: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

penulis menjadi mahasiswa. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan kemudahan dalam proses penulisan. 

3. Drs. Mugiyo Hartono, S.Pd, M.Pd, Ketua Jurusan PJKR FIK UNNES yang 

telah memberi izin untuk melakukan ujian skripsi. 

4. Rumini, S.Pd, M.Pd, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan 

dengan ketekunan dan kesabaran serta kesungguhan hati sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 



viii 

 

5. Drs. Kriswantoro, M.Pd, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dengan ketekunan dan kesabaran serta kesungguhan hati 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Para Dosen Jurusan S1 PKG PJKR FIK UNNES yang telah memberi ilmu 

pengetahuan. 

7. Wahadi, S.Pd, Kepala Sekolah SD Negeri Genuksari 01, atas izin dan 

fasilitas yang diberikan. 

8. Efrem Aryan Wicaksono, S.Pd, atas ketersediaannya sebagai teman sejawat 

dan observer. 

9. Teman-teman mahasiswa program studi S1 PKG PJKR UNNES. 

10. Siswa-siswi SD Negeri Genuksari 01 

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat karunia yang lebih 

berlimpah dari Tuhan Yang Maha Pemurah. Harapan penulis semoga skripsi ini 

dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan  pembaca maupun dunia 

pendidikan pada umumnya. 

 

      Semarang,    Juli 2013 

 

 

      Penulis 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 



ix 

 

 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i 

ABSTRAK ....................................................................................................... ii 

PERNYATAAN ............................................................................................... iii 

PERSETUJUAN ............................................................................................. iv 

PENGESAHAN ............................................................................................... v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 

1.2. Identifikasi Masalah ........................................................................... 5 

1.3. Perumusan Masalah atau Fokus Masalah ........................................ 6 

1.4. Tujuan Penelitian .............................................................................. 6 

1.5. Kegunaan Penelitian ......................................................................... 6 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS .................................................. 8 

2.1. Kajian Pustaka .................................................................................. 8 

2.1.1. Pembelajaran Penjasorkes ...................................................... 8 

2.1.2. Pembelajaran PAIKEM ............................................................ 11 

2.1.3. Tujuan Penjasorkes ................................................................. 13 

2.1.4. Permainan Bolavoli ................................................................. 14 

2.1.5. Teknik Passing Atas atau Overhead Volley ............................. 15 

2.1.6 Teknik Dasar Bolabasket.......................................................... 17 

2.1.7. Penerapan Permainan Shootpass ........................................... 20 

2.1.8. Karakteristik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar ............................ 23 

2.1.9. Kerangka Berpikir .................................................................... 24 

2.2. Hipotesis ........................................................................................... 26 

 

 

 

 



x 

 

BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................... 27 

3.1. Subyek Penelitian ............................................................................. 27 

3.2. Obyek Penelitian ............................................................................... 27 

3.3. Waktu Penelitian ............................................................................... 27 

3.4. Lokasi Penelitian ............................................................................... 27 

3.5. Metode dan Desain Penelitian .......................................................... 27 

3.6. Rancangan Penelitian Tindakan ....................................................... 30 

3.7. Indikator Keberhasilan ...................................................................... 32 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................... 34 

4.1. Hasil Penelitian ................................................................................. 34 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I ........................ 34 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II ....................... 38 

4.2. Pembahasan ..................................................................................... 45 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 47 

5.1. Simpulan ........................................................................................... 47 

5.2. Saran ................................................................................................ 48 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 49 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

4.1. Hasil Nilai Siklus I .................................................................................... 35 

4.2. Rata-rata Nilai Siklus I ............................................................................. 36 

4.3. Ketuntasan Siklus I .................................................................................. 38 

4.4. Hasil Nilai Siklus II ................................................................................... 40 

4.5. Rata-rata Nilai Siklus II ............................................................................ 41 

4.6. Ketuntasan Siklus I .................................................................................. 42 

4.7. Rata-rata Nilai Siklus I - Siklus II .............................................................. 43 

4.8. Ketuntasan Siklus I - Siklus II ................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1. Proses Passing Atas ................................................................................ 16 

2.2. Lapangan basket modifikasi ..................................................................... 23 

3.1. Rancangan PTK ...................................................................................... 30 

4.1. Hasil Nilai Siklus I .................................................................................... 36 

4.2. Rata-rata Nilai Siklus I ............................................................................. 36 

4.3. Ketuntasan Siklus I .................................................................................. 38 

4.4. Hasil Nilai Siklus II ................................................................................... 39 

4.5. Rata-rata Nilai Siklus II ............................................................................ 41 

4.6. Ketuntasan Siklus II ................................................................................. 42 

4.7. Rata-rata Nilai Siklus I - Siklus II .............................................................. 43 

4.8. Ketuntasan Siklus I - Siklus II ................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam upaya mengembangkan 

dan mewujudkan potensi yang dimiliki siswa.  Pengembangan potensi tersebut 

biasa dimulai dengan menumbuhkan keterampilan dan kemampuan berpikir 

siswa. Kemampuan dan keterampilan itu merupakan sesuatu yang perlu dimiliki 

oleh siswa sebagai bekal dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan 

dihadapi baik persoalan yang ada di sekolah maupun persoalan yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003 disebutkan bahwa: “Tujuan  pendidikan adalah untuk mengembangkan 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi 

warga negara  yang demokratis serta bertanggung jawab”. Supaya  potensi ini  

berkembang perlu suatu pembelajaran yang mampu memunculkan potensi 

tersebut, tidak terkecuali pada pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (Penjasorkes). 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan 

sosial, penalaran, stabilitas, emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat 

dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Seperti yang dijelaskan dalam Kurikulum Tingkat 
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Satuan Pendidikan (2007: 2), bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

(a) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih; 

(b) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik; 

(c) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar; 

(d) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; 

(e) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 

percaya  diri dan demokratis; 

(f) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan; 

(g) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan jasmani diatas maka pendidikan 

jasmani merupakan suatu sarana pendidikan yang bertujuan mengembangkan 

kepribadian siswa dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya dan 

pelaksanaan pendidikan jasmani tersebut berhubungan erat dengan usaha-

usaha pendidikan yang teratur, terencana, berkelanjutan dimulai dari jenjang 

Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran penjasorkes tingkat SD/MI kelas IV, 

diantaranya disebutkan di dalam Standar Kompetensi (SK)  bahwa siswa diberi 

materi mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 
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olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Sedangkan di dalam 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 diatas adalah materi passing atas dalam permainan 

bolavoli. Disini siswa diharapkan mampu mempraktikkan passing atas dalam 

permainan bolavoli dengan baik dan benar. 

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 

pendidikan yang terkandung didalam permainan bolavoli sangat diharapkan 

dapat tertanam pada diri siswa yang didapat dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, khususnya untuk materi 

passing atas pada permainan bolavoli sudah seharusnya siswa dapat 

melaksanakan proses pembelajaran bolavoli secara aktif, akan tetapi secara 

kenyataan sering kita temui siswa kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran tersebut. Kondisi yang temui dari hasil pengamatan secara empiris 

adalah ditemui siswa yang hanya duduk di teras depan kelas  dan di pinggir 

lapangan bolavoli sedang ngobrol dengan teman lain, namun di sisi lain memang 
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terlihat banyak siswa yang antusias mengikuti pembelajaran tetapi ternyata yang 

berada di lapangan juga tidak sepenuhnya mengikuti pembelajaran karena 

ternyata banyak yang pasif serta tidak tertarik dengan pembelajaran yang 

disajikan. Permainan bolabasket lebih disukai oleh banyak orang. Proses 

pembelajaran passing atas kurang maksimal karena dalam pembelajarannya 

masih banyak yang antri menunggu giliran melakukan sehingga peserta didik 

pasif. Waktu tunggu yang lama cenderung membuat anak banyak yang ngobrol 

sendiri sambil berteduh. Berikutnya ketika bermain dengan peraturan permainan 

bolavoli yang baku, sering gagal baik dari servis maupun menerima bola hingga 

membuat bosan, putus asa dan merasa tidak mampu melakukan keterampilan 

itu. Ketika hasil passing atau servis gagal dan bola terlempar jauh maka anak 

semakin bosan karena harus mengambil bola yang jauh. 

Proses pembelajaran biasanya siswa juga enggan melakukan passing 

atas karena siswa takut jari-jari tangan terasa sakit dan cidera, padahal jika siswa 

aktif melakukan dengan benar dan selalu memperhatikan penjelasan passing 

atas dari guru, hal tersebut dapat kita hindari. Selain itu dalam melakukan 

passing atas tidak sesuai dengan buku atau teknik dasar. Sebagai seorang guru 

perlu memberi arahan yang baik dalam membelajarkan olahraga kepada siswa, 

apabila guru masih menggunakan paradigma pembelajaran lama dan belum 

menerapkan model bermain dalam arti komunikasi dalam pembelajaran olahraga 

cenderung berlangsung satu arah umummya dari guru ke siswa, guru lebih 

mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung monoton. 

Agar siswa dapat mengikuti pembelajaran passing atas dengan aktif, 

senang dan menarik diperlukan berbagai strategi pembelajaran yang bermutu, 

menarik dan inovatif. Mengatasi permasalahan di atas maka butuh model 
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pembelajaran yang dapat memberikan kesan bahwa passing atas pada 

permainan bolavoli itu tidaklah sulit serta permainan bolavoli itu menyenangkan. 

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk pembelajaran adalah dengan 

pendekatan bermain shootpass (shooting passing atas). Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan ialah model pembelajaran yang berfokus 

pada bermain passing atas yang dimasukkan kedalam ring basket sehingga 

siswa merasa tertantang untuk bisa memasukkan bola yang tanpa sengaja juga 

melatih tangan siswa untuk melakukan passing atas. 

Berawal dari melihat pentingnya sebuah pembelajaran jasmani bagi siswa 

sebagai dasar olahraga hendaknya perlu sebuah pembuktian secara ilmiah. 

Pembuktian secara ilmiah dapat melalui sebuah penelitian untuk meningkatkan 

pembelajaran passing atas dengan pendekatan bermain shootpass (shooting 

passing atas) di SDN Genuksari 01 Kecamatan Genuk Kota Semarang. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan diantaranya ialah:  

(a) Keaktifan siswa dalam pembelajaran passing atas bolavoli perlu ditingkatkan  

(b) Perlunya variasi metode pembelajaran agar siswa tidak takut cidera dan 

bosan.  

(c) Guru lebih mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung 

monoton.  

(d) Pembelajaran passing atas untuk kelas IV di SDN Genuksari 01 belum 

menerapkan bentuk permainan. 
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1.3. Perumusan Masalah atau Fokus Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: apakah dengan menerapkan permainan shootpass (shooting 

passing atas) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

passing atas kelas IV SDN Genuksari 01? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil peningkatan 

pembelajaran passing atas dengan pendekatan permainan shootpass (shooting 

passing atas) pada siswa kelas IV SDN Genuksari 01. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat 

penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis. 

1.5.1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori 

pembelajaran bolavoli pada umumnya dan penggunaan pendekatan permainan 

shootpass (shooting passing atas) dalam pembelajaran passing atas pada 

khususnya. 

1.5.2. Kegunaan praktis 

(1) Bagi Peserta Didik 

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya akan memberikan : 

(a) Pengalaman langsung kepada peserta didik akan peningkatan belajar 

dengan pendekatan bermain shootpass (shooting passing atas) dalam 

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

(c) Karena merasa senang dan gembira, siswa juga melakukan aktivitas tersebut 

di luar jam pembelajaran, bahkan di rumah. Hal ini akan meningkatkan 

ketrampilan gerak siswa dengan cepat. 

(2) Bagi Sekolah 

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi peningkatan ataupun pembenahan sistem pembelajaran passing 

atas di Sekolah Dasar. 

(3) Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

Manfaat praktis dari hasil penelitian mengenai upaya meningkatkan 

pembelajaran bolavoli melalui pendekatan bermain shootpass (shooting passing 

atas) akan dapat memberikan: 

(a) Suatu referensi baru bagi guru pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani 

mengenai upaya meningkatkan pembelajaran passing atas melalui 

pendekatan bermain di SDN Genuksari 01 khususnya kelas IV. 

(b) Informasi bagi guru pentingnya inovasi dalam pembelajaran jasmani.  

(c) Motivasi guru untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan 

proses pembelajaran. 

(d) Guru pendidikan jasmani dapat memanfaatkan kegembiraan siswa dalam 

bermain sebagai metode untuk meningkatkan dan memperbaiki proses 

pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Hakikat Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau 

potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. 

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan 

perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input 

yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja 

yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau 

tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses 

yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena 

tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, yang dapat diamati adalah stimulus 

dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa 

yang diterima oleh pelajar (respon) harus dapat diamati dan diukur. 

 Pembelajaran dalam arti umum dapat diartikan sebagai perubahan 

perilaku yang relatif tetap sebagai hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam 

konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan 

(aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik, namun proses 

pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu 

pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi 

antara pengajar dengan peserta didik. 

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar 

dan kreatifitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang 

dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa 

pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui 

perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain 

pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memandai, ditambah dengan 

kreatifitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target 

belajar. Pembelajaran dapat juga didefinisikan sebagai proses pendewasaan 

anak melalui proses belajar. Pelaksanaan pembelajaran pada intinya tidak akan 

pernah lepas dari strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan 

pembelajaran sangat penting dalam pembelajaran secara keseluruhan. 

Efektifitas pembelajaran tidak akan maksimal bila strategi pengelolaan kelas 

tidak diperhatikan, meskipun perencanaan pengorganisasian dan penyampaian 

belajarnya sudah terlaksana sebagaimanapun baiknya. Pembelajaran pendidikan 

jasmani juga tidak akan dapat berjalan baik bila tidak ada strategi pengelolaan 

kelasnya tidak diperhatikan. 
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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. Pendidikan Jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 

menggunakan otot-otot besar, sehinggga proses pendidikan dapat berlangsung 

tanpa gangguan. Pertumbuhan dan perkembangan yang dipacu melalui aktivitas 

jasmani akan mempengaruhi : 

(a) Ranah kognitif : Kemampuan berpikir yang diwujudkan dalam aktif bertanya, 

kreatif, kemampuan menghubung-hubungkan kemampuan memahami, 

menyadari gerak, dan penguatan akademik.  

(b) Ranah psikomotor : Keterampilan gerak dan peningkatan keterampilan gerak 

yang juga menyangkut biologik dan kesegaran jasmani serta kesehatan.  

(c) Ranah afektif : Kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan, dan daya tahan 

kardiovaskuler.  

(d) Ranah jasmani : Kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan, dan daya tahan 

kardiovaskuler. 

Pendidikan jasmani dilaksanakan sebagai salah satu alat dalam 

mencapai tujuan pendidikan nasional, dengan cakupan aspek kognitif, afektif, 

psikomotor dan fisik. Pembekalan pengalaman belajar pendidikan jasmani 

diarahkan untuk membentuk gaya hidup sehat serta aktif sepanjang hayat. KTSP 

(2007: 1) mendefinisikan : “Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan 
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sosial, penalaran, stabilitas, emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat 

dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional”. 

Sebagai sebuah mata pelajaran yang menitikberatkan perhatian pada 

ranah jasmani dan psikomotor, namun juga tidak mengabaikan aspek kognitif 

dan afektif. Cakupan materi pembelajaran jasmani untuk SD menurut KTSP 2006 

ialah: (1) Permainan dan olahraga, (2) Aktivitas pengembangan, (3) Aktivitas 

senam, (4) Aktivitas ritmik, (5) Aktivitas air, (6) Pendidikan luar kelas, dan 

(7)Kesehatan. Pembelajaran pendidikan jasmani tidak akan lepas dari yang 

namanya sarana dan prasarana olahraga atau bisa disebut dengan fasilitas 

olahraga. Pembelajaran pendidikan jasmani pada umumnya merupakan sebuah 

hal yang komplek sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang tepat untuk 

menjalankannya. Pembelajaran pendidikan jasmani merupakan bagian dari 

pendidikan secara keseluruhan.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui sebuah aktifitas 

jasmani untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

2.1.2. Pembelajaran PAIKEM 

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Komunikatif, 

Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa 

aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Pembelajaran 

inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. 

Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. 
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Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya 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. Komunikatif dimaksudkan agar guru dapat menerangkan 

dengan baik tentang pembelajaran yang diberikan sehingga siswa dapat 

menerima pembelajaran dengan maksimal. Menyenangkan adalah suasana 

belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya 

(“time on task”) tinggi.  

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inspiratif atau 

Interaktif atau inovatif, Komunikatif, Efektif, dan Menyenangkan. Dalam PAIKEM 

digunakan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. 

Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga muara akhir hasil 

pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur 

dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Hal ini sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa dalam 

kegiatan inti pembelajaran merupakan proses untuk mencapai Kompetensi Dasar 
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(KD) yang harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, krativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, danperkembangan fisik dan psikologis peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui 

proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

 

2.1.3. Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Tujuan penjasorkes di sekolah menurut Agus Mahendra (2004 :7-9) 

adalah: (1) memenuhi kebutuhan anak akan gerak (2) mengenalkan anak pada 

lingkungan dan potensi dirinya (3) menanamkan dasar-dasar keterampilan yang 

berguna (4) menyalurkan energi yang berlebihan (5) merupakan proses 

pendidikan yang serempak baik fisik, mental maupun emosional.  

Secara umum tujuan penjasorkes dapat diklasifikasikan ke dalam empat 

kategori, yaitu: 

a. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang (physical fitness). 

b. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk 

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

(skillfull). 

c. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan 
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tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab 

siswa. 

d. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

 

2.1.4. Permainan Bolavoli 

Permainan bolavoli merupakan suatu cabang olahraga berbentuk 

memvoli bola di udara bolak-balik diatas jaring/net, dengan maksud menjatuhkan 

bola di dalam petak lapangan lawan untuk mencari kemenangan. Memvoli bola 

ke udara dapat menggunakan bagian tubuh mana saja, asalkan perkenaannya 

harus sempurna (tidak ganda/double). 

Permainan bolavoli dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu 

terdiri dari 6 orang pemain. Dengan asas gotong-royong, kesenangan, dan 

kemampuan fisik, permainan bolavoli merupakan suatu alat untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani, kesehatan statis, dinamis, dan prestasi bagi para 

pemain.Dengan bermain voli akan berkembang unsur-unsur daya fikir, 

kemampuan, dan perasaan. Disamping itu, kepribadian berkembang dengan baik 

termasuk self control, disiplin, rasa kerja sama, dan rasa tanggung jawab 

terhadap apa yang diperbuatnya. Permainan bolavoli diciptakan oleh William G. 

Morgan pada tahun 1895. 

Tujuan dari permainan bolavoli adalah setiap regu yang bermain 

berusaha untuk melewatkan bola secara baik melalui net sampai bola tersebut 

menyentuh lantai atau tanah di daerah lawan, dan mencegah agar bola yang 

dilewatkan tidak menyentuh lantai atau tanah dalam lapangan sendiri. Hal ini 

biasanya dapat dicapai lewat kombinasi tiga pukulan yang terdiri dari operan 
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lengan depan pada pengumpan, yang selanjutnya diumpankan kepada 

penyerang, dan sebuah spike yang diarahkan ke bidang lapangan lawan. 

Kemampuan suatu regu bolavoli ditentukan oleh keterampilan teknik 

dasar yang dimiliki oleh setiap anggota regu dalam melakukan fungsinya masing-

masing. Teknik dasar hendaknya dimiliki oleh setiap pemain bolavoli, guna 

menunjang pencapaian pembelajaran yang maksimal. Selain itu, teknik dasar 

permainan bolavoli adalah cara memainkan bola dengan efektif dan efisien 

sesuai dengan peraturan permainan bolavoli yang berlaku guna mencapai hasil 

yang optimal. 

Durrwachter (1984: 3) yang diterjemahkan oleh Agus Setiadi 

mengemukakan pendapat bahwa: “Permainan baru bisa berlangsung lancar dan 

teratur, apabila para pemain menguasai unsur-unsur dasar permainan bolavoli. 

Beberapa unsur dasar memainkan bola dalam permainan bolavoli meliputi: 

“passing atas dan bawah, servis, smash dan block”.  

 

2.1.5. Teknik Passing Atas atau Overhead Volley 

Passing atas atau overhead volley merupakan unsur yang terpenting dalam 

permainan bolavoli. Banyak perincian yang perlu diperhatikan, sebelum siswa 

mampu melakukan proses gerak yang sangat rutin dalam passing atas. Menurut 

Beutelstahl (2007: 21) overhead volley atau passing atas adalah jenis volley 

(suatu pukulan melambungkan bola) yang paling popular. Pemain harus 

menghadap kearah tujuan bola sebelum ia mulai melambungkan bola tersebut. 

Secara umum, konsekuensi gerakan pada saat melakukan overhead volley terdiri 

atas tiga tahapan sebagai berikut : 
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2.1.5.1. Tahap Pertama 

Fase persiapan. Pemain mempersiapkan diri dengan stance dasar : kedua 

lutut ditekuk sedikit, jarak antara kedua kaki kira-kira selebar kedua paha, 

kaki yang satu didepan kaki yang lain. Tubuh harus segera mengambil posisi 

di bawah bola.Berat badan dibagi merata, bertumpu pada kedua kaki. Tangan 

ditekuk ke belakang dari pergelangannya, posisi di atas kepala dan jarinya  

berbentuk  “cup” dan beberkan selebar bahu. 

2.1.5.2. Tahap Kedua 

Fase Sentuhan. Pemain menggerakkan tubuh dan lengannya ke belakang 

pada waktu terjadinya kontak dengan bola.Mula-mula bola disentuh dengan 

ujung-ujung jari yang dibebrkan seleber mungkin. Selama melakukan 

overhead volley, kepala selalu ke belakang dan kedua paha menjuruskan ke 

depan. 

2.1.5.3. Tahap Ketiga 

Fase follow-through. Sesudah selesai melambungkan bola, pemain langsung 

pindah tempat pada posisi berikutnya. 

 

 

Gambar 2.1. Proses Passing Atas 

Sumber : http://pikmen.blogspot.com/ 

 

http://pikmen.blogspot.com/
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Untuk mencapai pemahaman teknik dasar passing atas atau overhead 

volley dengan baik maka diperlukan latihan yang teratur dan terukur juga harus 

memperhatikan kesalahan pada setiap melakukan passing atas untuk introspeksi 

diri sehingga dapat menguasai teknik passing atas atau overhead volley dalam 

permainan bolavoli dengan baik. 

 

2.1.6. Teknik Dasar Bola Basket 

Ada beberapa teknik dasar dalam olahraga bola basket yakni: passing 

dan catching, dribbling, shooting, pivot, jump stop, dan rebound. Seorang pemain 

dalam usia dini atau dari pemula, mereka harus kuat dalam segi teknik dasar. 

Tetapi yang berhubungan dengan bolavoli adalah passing (mengoper), catching 

(menangkap) dan shooting (menembak). 

Menurut Hal Wissel (2000: 71-82), passing atau operan merupakan 

melempar bola kepada teman untuk menciptakan peluang skor bagi tim dan agar 

bola berada dalam jangkauan tembakan. Ada beberapa prinsip dalam mengoper 

bola yaitu: melihat letak lingkaran ring, mengoper sebelum mendrible, 

mengetahui, mengetahui kekuatan dan kelemahan teman dalam tim, waktu 

operan dipercepat, menggunkan tipuan, menarik perhatian dan menyerang, 

operan dengan cepat dan tepat, memperkirakan kekuatan operan, yakin dengan 

operan yang dilemparkan, mengoper jauh dari penjaga, dan mengoper pada 

rekan penembak yang bebas. Ada beberapa gerakan dalam melakukan operan 

yaitu sebagai berikut: operan dada (chest pass), operan bawah, operan atas 

(overhead pass), operan samping (sidearm pass), operan belakang dan operan 

baseball. 
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Sedangkan menangkap bola dalam Hal Wissel (2000: 83-84), merupakan 

posisi saat bermain yang dilakukan dengan tangan rileks dengan membentuk 

tangan terbuka menangkap bola dan bawalah bola dengan lengan bawah dan 

tangan didepan dada bersiap mengoper kembali atau menembak bola. 

Menurut (Danny Kosasih, 2008: 26-35), Passing dan catching adalah 

fundamental bolabasket yang sering terabaikan untuk dilatih, sangat penting bagi 

seorang pemain untuk mengembangkan skill passing demi kesuksesan timnya. 

Salah satu poin yang harus ditekankan pada pemain adalah bahwa 

passing adalah skill yang tercepat dan terbaik untuk mengubah arah serangan. 

Adapun faktor yang mempengaruhi didalam melakukan passing antara lain 

kecepatan, target, timing, trik dan komunikasi saat melakukan passing. 

Jenis-jenis passing yaitu sebagai berikut: 

(a) Chest Pass atau biasa disebut operan dada adalah jenis passing yang 

paling efektif dilakukan pada saat pemain tidak dijaga oleh lawan atau 

musuh. 

(b) Bounce Pass atau operan pantul adalah gerakan passing yang dilakukan 

agar penerima dapat menangkap bola dari pantulan ke daerah pinggul 

penangkap bola tersebut. 

(c) Overhead Pass atau passing atas adalah passing yang dilakukan dari atas 

kepala kearah atas kepala penangkap bola, passing ini efektif dilakukan 

apabila lawan menggunakan pertahanan daerah. 

(d) Baseball Pass adalah passing yang biasanya digunakan untuk jarak yang 

jauh dan dorongan tangan seperti melakukan lemparan pada baseball. 
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(e) One Hand Push Pass adalah passing yang menggunakan satu  tangan 

dengan kunci dari passing ini yaitu ketepatan tekukan siku. Tekukan siku 

ini dapat menghasilkan kecepatan dan kekuatan dalam mendorong bola. 

(f) Hand Off Pass adalah passing yang dilakukan dengan mendekatkan diri 

pada teman yang membawa bola dan mengambil langsung dari tangan 

teman tersebut. 

(g) Hook Pass adalah passing kaitan atau melempar bola dengan posisi badan 

seperti kaitan. 

(h) Behind the Back Pass adalah passing yang dilakukan dengan melempar 

bola dari belakang tubuh atau punggung lebih tepatnya. 

(i) Under Hand Pass adalah passing yang dilemparkan membentuk arah 

tangan keatas dan melewati bawah badan dari lawan. 

Catching atau menangkap bola adalah bagaimana pemain dapat menerima 

bola dengan tepat pada posisi quickstance. Prinsipnya yaitu menjemput bola/pivot: 

posisi penangkap dengan bergerak dan menghampiri bola terlebih dahulu. Target 

(2 tangan dan 1 tangan); posisi tangan pada penerima, hands up; posisi tangan 

penerima yang mengarah pada pinggul keatas dan ibu jari saling berhadapan. 

Hands down; posisi tangan siap menerima bola yang mengarah pada pinggul 

kebawah dan posisi ibu jari menghadap keatas. Footwork One-two step; gerakan 

kaki pada penerima dengan dua hitungan, dimana salah satu kaki mendarat 

terlebih dahulu kemudian diikuti kaki berikutnya untuk menjaga keseimbangan 

tubuh. Footwork Jump Stop; gerakan kaki saat menerima bola dengan satu 

hitungan, dimana kedua kaki mendarat secara bersamaan dengan kaki sedikit 

melompat kedepan atau kesamping. 
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Menurut Hal Wissel (2000: 46-49), Menembak merupakan pengantar untuk 

mendapatkan angka dari usaha menyerang kearah ring lawan. Terdapat tujuh 

teknik dasar tembakan yaitu: Tembakan satu tangan, lemparan bebas, tembakan 

sambil melompat, tembakan tiga angka, tembakan mengait, lay up dan runner. 

Selain itu terdapat mekanika dalam melakukan tembakan yaitu: pandangan, 

keseimbangan, posisi tangan, pensejajaran siku dalam, irama menembak dan 

gerakan lanjutan (follow through). 

Menurut (Danny Kosasih, 2008: 46-52), Shooting adalah skill dasar 

bolabasket yang paling terkenal dan digemari, karena setiap orang mempunyai 

naluri untuk menyerang dan ingin memasukan bola dalam ring. 

 

2.1.7. Penerapan Permainan Shootpass 

Bermain merupakan salah satu aktivitas yang dapat menimbulkan 

kegembiraan bagi pelakunya. Bermain akan mampu mengembangkan berbagai 

aspek baik dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan bermain, anak dapat 

mengembangkan otot kasar dan otot halus, meningkatkan penalaran, dan 

memahami keberadaan lingkungannya, membentuk daya imajinasi, daya fantasi, 

dan kreativitas. Bermain sendiri dapat dilakukan siapapun tanpa batasan usia, 

jadi dari anak-anak sampai orang tua sebenarnya dapat melakukan permainan 

atau bermain. Bermain tidak mengenal kaya maupun miskin, tidak mengenal 

penguasa atau yang dikuasai. Semuanya akan senang dengan memainkan salah 

satu ataupun beberapa jenis permainan. 

Secara umum bermain memiliki peranan dalam pemenuhan tugas 

pendidikan jasmani yaitu : (1)Bermain bagi anak adalah hidup dan kehidupan; 

(2)Bermain bagi anak adalah menemui diri; (3)Bermain bagi anak adalah 
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penemuan lingkungan; (4)Bermain bagi anak adalah kebebasan; (5)Bermain bagi 

anak adalah kegembiraan; (7)Bermain bagi anak adalah hubungan atau interaksi 

dengan orang lain; (8)Bermain bagi anak adalah keunggulan; (9)Bermain bagi 

anak adalah ritmik; (10)Bermain bagi anak adalah anggun; (11)Bermain bagi 

anak adalah belajar. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik simpulan bahwa pendekatan 

bermain adalah  salah satu bentuk dari sebuah pembelajaran jasmani yang dapat 

diberikan di segala jenjang pendidikan untuk suatu kegiatan yang 

menyenangkan. Selain itu dengan mengetahui manfaat bermain, diharapkan 

guru melahirkan ide mengenai cara memanfaatkan kegiatan bermain untuk 

mengembangkan bermacam-macam aspek perkembangan siswa pada olahraga 

permainan khususnya passing atas pada permainan bolavoli. Pendekatan 

bermain shootpass (shooting passing atas) dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran passing atas yaitu dengan memberikan bentuk permainan 

memasukkan bola ke dalam ring basket dengan menggunakan teknik dasar 

passing atas sehingga siswa termotivasi untuk bisa memasukkan bola dengan 

perasaan gembira dan siswa yang bisa memasukkan bola mempunyai 

kebanggaan sendiri. Dengan menerapkan pendekatan permainan shootpass 

(shooting passing atas) juga melatih tangan siswa untuk melakukan passing 

atas. 
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Peralatan dan peraturan permainan shootpass : 

(a) Peralatan  

1. bolavoli ukuran no. 4 dan tipe bola soft 

2. cone 

3. papan skore 

4. lapangan bolabasket mini 

(b) Peraturan permainan 

1. Jumlah pemain disesuaikan dengan keadaan masing-masing kelas 

2. Masing-masing regu menempati tempat yang telah disesuaikan 

3. Permainan dimulai dari tengah lapangan basket dari garis tengah 

lapangan basket 

4. Bola tidak diperbolehkan menyentuh lantai atau memantulkan bola di 

lantai. 

5. Bola dioperkan dengan cara passing atas 

6. Tugas tiap regu adalah memasukkan bola ke dalam ring sebanyak 

mungkin 

7. Lama permainan adalah 2 X 15 menit dengan waktu istirahat 10 menit 

(c) Pelanggaran 

1. Dilarang menarik atau mendorong lawan 

2. Melempar bola sambil berlari 

3. Melempar bola dengan satu tangan. 
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Gambar 2.2. Lapangan basket modifikasi 

Sumber : http://mirdapauweni.blogspot.com/2012/03/permainan-basket-taki.html 

 

2.1.8. Karakteristik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Ada beberapa karakteristik anak di usia Sekolah Dasar yang perlu 

diketahui para guru, agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya 

ditingkat Sekolah Dasar.  Sebagai guru harus dapat menerapkan metode 

pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya, maka sangatlah penting bagi 

seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. 

Dibawah ini beberapa sifat pada masa kelas-kelas tinggi, yakni kelas III-

kelas VI menurut J. Matakupan (1993: 12) sebagai berikut : 

(1) Ada minat yang konkrit dan praktis, sehingga menimbulkan kecenderungan 

untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. 

(2) Amat realistis, ingin tahu dan ingin belajar. 

(3) Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran-

mata pelajaran khusus. 

(4) Sampai kira-kira umur 11, anak membutuhkan guru atau orang dewasa 

lainnya untuk menyelesaikan tugasnya, dan memenuhi keinginannya, dan 

http://mirdapauweni.blogspot.com/2012/03/permainan-basket-taki.html


24 

 

 

 

setelah usia 11, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan 

bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. 

(5) Pada masa ini anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran yang 

tepat terhadap prestasi belajar. 

(6) Anak pada masa ini gemar membentuk kelompok-kelompok sebaya untuk 

dapat bermain bersama-sama, dan pada masa ini tidak tertarik lagi pada 

permainan tradisional, sehingga mereka membuat permainan sendiri. 

Jadi, dengan sifat-sifat tersebut, diharapkan siswa kelas atas sekolah dasar lebih 

tertarik dengan fondasi gerakkan permainan bolavoli mini yang benar. Sehingga 

pada saat guru memberikan permainan yang sesuai dengan karakteristik anak 

sekolah dasar tersebut, fondasi gerak dasar itu diharapkan sudah terbentuk. 

Oleh karena itu, maka sangatlah tepat guru memberikan suatu pendekatan 

permainan shootpass (shooting passing atas) pada pembelajaran bolavoli 

passing atas, yang diharapkan mampu membuat anak senang dan aktif bergerak 

sehingga keterampilan passing atas anak akan lebih baik. 

 

2.1.9. Kerangka Berpikir 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan jasmani dalam 

Kurikulum Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan 

dan penalaran dan mengkomunikasikan ide atau gagasan. Kurikulum KTSP mata 

pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga diberikan kepada siswa untuk 

membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analistis, sistematis, kritis, 

dan kreatif serta kerjasama. Sehingga guru dituntun untuk kreatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran agar menumbuhkan minat, motivasi dan 

mendapatkan hasil yang maksimal atas peningkatan pembelajaran siswa. 
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Pembelajaran pendidikan jasmani yang berbasis pada model bermain 

memungkinkan siswa lebih tertarik untuk belajar dan menyukai aktivitas 

pembelajaran. Siswa akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran bila 

pembelajarannya menyenangkan. Pembelajaran dengan model bermain pada 

dasarnya memberikan kesempatan pada siswa untuk berlatih, sebab ketika 

siswa bermain sebenarnya mereka sedang melakukan latihan. Siswa pada saat 

bermain juga belajar bagaimana melakukan passing atas. Permainan di sini 

bukan merupakan permainan yang tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Namun 

permainan yang bertujuan untuk mencapai keterampilan passing atas. 

Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan bagi siapa saja. Permainan juga 

dapat menghibur bagi pelakunya. Dengan permainan, kompetisi diantara siswa 

akan tercipta. Siswa akan berlomba antar kelompok atau individu untuk 

memperoleh kemenangan, di sini siswa akan mengarahkan kemampuan, 

kepandaian, kemahiran, dan apa yang miliki untuk memperoleh kemenangan. 

Akibatnya permainan akan lebih menarik, dan proses pembelajaran tidak lagi 

terkesan lama dan menjemukan. 

Melalui permainan shootpass memungkinkan adanya partisipasi aktif dari 

siswa dalam proses pembelajaran. Siswa yang aktif menunjukkan proses belajar 

yang baik, karena belajar yang baik adalah belajar yang aktif. Proses 

pembelajaran yang berpusat pada teknik atau berpusat pada siswa membuat 

peranan guru tidak kelihatan. Penemuan-penemuan cara yang tepat dalam 

menghadapi permasalahan saat bermain tentu akan lebih membekas 

dibandingkan hanya dikasih tahu oleh guru. Pembelajaran pendidikan jasmani 

dengan model pembelajaran pendekatan bermain memungkinkan pembelajaran 

disampaikan dengan bentuk permainan. Dengan pendekatan bermain shootpass 
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(shooting passing atas) bila diterapkan dalam pembelajaran passing atas siswa 

kelas IV SDN Genuksari 01 akan lebih membuat siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran passing atas. 

 

2.2. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan 

diatas, hipotesis penelitian ini adalah dengan menerapkan permainan shootpass 

(shooting passing atas) akan meningkatkan hasil belajar passing atas pada siswa 

kelas IV SD Negeri Genuksari 01 Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Genuksari 

01 Kota Semarang, yang berjumlah 40 siswa terdiri dari 23 siswa putri dan 17 

siswa putra dengan rata-rata usia 10 tahun. 

 

3.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pengenalan teknik passing atas dalam 

permainan bolavoli dengan menerapkan permainan shootpass.  

 

3.3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 15 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 

2013 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di halaman SD Negeri Genuksari 01 Kota 

Semarang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2013 pada kelas IV SD 

Negeri Genuksari 01. 

 

3.5. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif berupa 

penelitian tindakan kelas yang lazim kita kenal dengan Classrooom Action 

Research (penelitian tindakan kelas). Metode penelitian ini dipilih karena 
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memberikan gambaran tentang perilaku siswa selama kegiatan belajar mengajar. 

Sugiyono (2005:1) mengemukakan bahwa : 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Sejalan dengan Sugiyono, Bondan dan  Taylor (Moleong, 2004:3) 

mendefinisikannya sebagai berikut : ''Metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang atau peneliti  yang dapat diamati''. Metode penelitian kualitatif menurut 

Moleong (2004:3) mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

(a) Berlatar alamiah pada konteks suatu keutuhan  

(b) Manusia sebagai alat atau instrumen 

(c) Menggunakan metode kualitatif  

(d) Analisis data secara induktif  

(e) Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori subtantif yang berasal 

dari data  

(f) Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka  

(g) Lebih mementingkan proses daripada hasil  

(h) Menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus 

yang timbul sebagai masalah dalam penelitian  

(i) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 

(j) Menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan 

lapangan  
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(k) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama 

Penggunaan metode kualitatif ini sangat sesuai untuk kegiatan penelitian 

belajar mengajar karena yang dijadikan objek penelitian di dalam kegiatan belajar 

mengajar adalah siswa. Adapun peneliti adalah sebagai orang yang 

mengumpulkan data objek yang dijadikan alat pengumpul data utama. Menurut 

Moleong (2004) metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan 

yaitu : 

(a) Metode Kualitatif  lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 

(b) Metode Kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden. 

(c) Metode Kualitatif  lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi. 

Menurut Moleong (2004:236), “Rancangan pada dasarnya merencanakan 

suatu kegiatan sebelum dilaksanakan”. Rancangan ini adalah rancangan 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Sebelum peneliti 

melakukan observasi tindakan lanjut, terlebih dahulu peneliti melakukan 

observasi tindakan kelas  yang hasilnya dituangkan dalam rancangan penelitian. 

Hal ini sesuai dengan kriteria penelitian tindakan kelas yaitu : “masalah penelitian 

yang harus dipecahkan berasal dari persoalan praktek pembelajaran dikelas”. 

(Suyanto, 1997:5). 

Dalam perencanaan penelitian menggunakan model spiral Kemmis dan 

Taggart (dalam Wiraatmadja, 2005:66). Dengan sistem model spiral refleksi dari 

yang dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan 

kembali merupakan dasar untuk suatu rancangan pemecahan permasalahan. 
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3.6. Rancangan Penelitian Tindakan 

Penyusunan prosedur yang akan dilakukan sangat penting dalam 

pelaksanaan sebuah penelitian. Adapun prosedur penelitian ini adalah berbentuk 

siklus yang akan dilaksanakan dalam dua atau tiga siklus (tergantung 

keberhasilan). 

 

Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Refleksi

Refleksi

?

DESAIN PENELITIAN

 

Gambar 3.1. Rancangan PTK 

Sumber : Suharsimi Arikunto. 2010 

. 

3.6.1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Perencanaan 

tindakan dilakukan secar kolaboratif, misalnya antara guru dengan peneliti untuk 

membicarakan tentang pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang akan 

disampaikan. 
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Perencanaan tindakan merupakan kegiatan yang disusun sebelum 

melaksanakan tindakan, adapun perencanaan tindakan ini meliputi : 

(a) Mengajukan permohonan izin kepada kepala sekolah SDN Genuksari 01 

untuk mengadakan penelitian. 

(b) Melakukan penelitian awal (observasi) untuk mengetahui permasalahan yang 

akan dicarikan pemecahannya. 

(c) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

media pembelajaran. 

(d) Menyusun rancangan tindakan. 

(e) Melaksanakn alat peraga dan bahan untuk melakukan pembelajaran. 

(f) Mempersiapkan alat peraga dan bahan untuk melakukan pembelajaran. 

(g) Menyusun lembaran observasi bagi guru dan siswa untuk melakukan 

pembelajaran (kinerja guru dan aktivitas siswa) 

 

3.6.2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 

rancangan yang kemudian akan diikuti dengan kegiatan nonbesevasi dan 

refleksi. Dalam penelitian ini dilakukan tiga siklus dimana siklus sebelumnya yang 

akan dirasakan belum berhasil. 

 

3.6.3. Tahap Observasi 

Observasi adalah pada saat proses diterapkan tindakan, yaitu saat 

tindakan berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data baik kinerja guru maupun aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan 
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daftar obsevasi, catatan siswa yang kesemuanya dapat memberikan masukan 

tentang tindakan yang akan dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti 

menuliskan data yang diperoleh pada lembar observasi kenerja guru dan 

aktivitas siswa yang telah disediakan. 

 

3.6.4. Tahap Analisis dan Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi. Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan (siklus 1, berdasarkan data yang telah terkumpul, 

kemudian melakukan evaluasi (dilakukan antara guru, penelitim dan pihak lain 

yang terkait) guna memberikan masukan untuk menyempurnakan tindakan 

selanjutnya yang akan dilaksanakan pada siklus-siklus berikutnya. 

 

3.7. Indikator Keberhasilan 

Tolok ukur atau kriteria keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari dua 

sisi, yaitu dari sisi proses dan dari sisi hasil. Dari sisi proses, keberhasilan 

penelitian ini dengan penerapan model pembelajaran yang dipilih sebagai 

alternatif pemecahan masalah pembelajaran dapat dilihat dari adanya perubahan 

tingkah laku belajar siswa yang relevan atau yang positif secara signifikan, 

seperti meningkatnya motivasi  belajar siswa di kelas, meningkatnya  partisipasi 

belajar siswa, meningkatnya keberanian bertanya dan berpendapat, 

meningkatnya atensi atau perhatian siswa dalam proses pembelajaran, 

meningkatnya kemampuan mendengarkan, meningkatnya kreativitas belajar 

siswa, meningkatnya interaksi belajar, dan lain sebagainya. 
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Sedangkan keberhasilan dari sisi hasil dapat dilihat dari meningkatnya 

prestasi hasil belajar siswa dan ketuntasan belajar siswa secara signifikan sesuai 

dengan acuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Prinsip penilaian yang 

diterapkan di sini sedapat mungkin mengacu pada Penilaian Berbasis Kelas atau 

Berbasis Peserta Didik, artinya penilaian dilakukan sepenuhnya oleh guru 

terhadap seluruh aspek dan proses kegiatan belajar siswa dengan isntrumen 

penilaian yang bervariasi dengan tetap memperhatikan perbedaan kemampuan 

individual siswa.  Oleh karena itu Pedoman acuan penilaian  yang ditentukan 

dalam penelitian ini untuk mengukur kemajuan hasil belajar dan ketuntasan 

belajar siswa ditetapkan berdasarkan kriteria PAP (Penilaian Acuan Patokan). 

Berdasarkan kriteria PAP, kemajuan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dikatakan meningkat secara signifikan 

manakala dari hasil evaluasi di akhir tindakan penelitian (siklus), seluruh siswa 

telah berhasil mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan untuk mata pelajaran Penjasorkes, yang dalam hal ini adalah sebesar 

75 poin. Atau secara prosentase, kemajuan hasil belajar siswa di sini dikatakan 

meningkat secara signifikan manakala nilai rata-rata hasil belajar siswa di akhir 

tindakan menunjukkan peningkatan sebesar 10% dari hasil belajar sebelumnya. 

Dan dengan begitu berarti menandai berakhirnya siklus pelaksanaan program 

tindakan. Aspek yang dinilai adalah : (a)Tes Psikomotor (b)Tes Afektif (c)Tes 

Kognitif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan 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: 

a. Penulis mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus I yang 

dilaksanakan dua kali pertemuan untuk mata pelajaran Penjasorkes, 

permainan bolavoli materi passing atas. 

b. Penulis menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan guru dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang diamati oleh observer atau 

teman sejawat secara lengkap hasilnya terlampir pada laporan. 

c. Penulis merancang alat evaluasi (test praktek) untuk mengetahui siswa 

dalam memahami materi yang diberikan. Ternyata hasil test praktek kurang 

memuaskan (data hasil test praktek siklus I terlampir). 

 

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). 
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Pada tahap pelaksanaan penelitian, dilakukan bersama teman sejawat 

(observer) untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan peneliti. 

Sehingga terlaksana langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Guru mengkondisikan siswa agar pembelajaran kondusif. 

b. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memotivasi seluruh siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. 

 

4.1.1.3. Observasi Siklus I 

Berdasarkan pengamatan pada siklus I didapat hasil nilai sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. Hasil Nilai Siklus I 

No. Rentang Nilai Banyaknya Siswa 

1. 51   -   60 0 

2. 61   -   70 0 

3. 71   -   80 38 

4. 81   -   90 2 

5. 91 < 0 

Jumlah 40 

 

Pada tabel 1 dapat dilihat hasil siklus I, menunjukkan bahwa dari 40 siswa yang 

mendapat nilai akhir antara 71-80 sebanyak 38 siswa, sedangkan nilai 81 keatas 

hanya 2 siswa. Untuk lebih jelasnya, berikut ini peneliti sajikan dengan gambar 

diagram batang untuk data tersebut di atas. 
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Grafik 4.1. Hasil Siklus I 

Tabel 4.2. Rata-rata Nilai Siklus I 

No Aspek Hasil Observasi 

1 Psikomotor 74% 

2 Afektif 74% 

3 Kognitif 78% 

 Rata-rata 75% 

 

 

Grafik 4.2. Rata-rata Nilai Siklus I 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

51-60 61-70 71-80 81-90 91<

0 0

38

2
0

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

Siklus I

Psikomotor

Afektif

Kognitif



37 

 

 

 

Dari tabel dan grafik di atas nilai pada siklus I rata-rata nilai psikomotor 

meningkat dari 72% menjadi 74%, rata-rata nilai afektif meningkat dari 65% 

menjadi 74% sedangkan rata-rata nilai kognitif meningkat dari 75% menjadi 78%. 

 

4.1.1.4. Refleksi Siklus I 

Pelaksanaan siklus I merefleksikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Siswa tidak dapat melaksanakan dengan baik dari tugas yang diberikan 

oleh guru. 

b. Pada waktu guru memberikan penjelasan materi pelajaran perhatian siswa 

masih terbagi dengan yang lain. 

c. Pada waktu siswa melakukan tugas praktek kurang serius sehingga 

hasilnya kurang baik. 

d. Beberapa siswa masih mendapat nilai di bawah KKM yang ditentukan yaitu 

75. 

e. Hasil test praktek yang dilaksanakan dua kali pertemuan kurang 

memuaskan (terlampir). 

Tetapi berdasarkan nilai KKM yaitu 75 maka berikut adalah tabel ketuntasan 

pada siklus I sesuai dengan nilai yang terlampir. Ada 55% siswa yang sudah 

tuntas pada siklus I sedangkan sisanya 45% siswa belum tuntas. 
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Tabel 4.3 Ketuntasan Siklus I 

 

 Tuntas Belum Tuntas 

 22 18 

Prosentase 55% 45% 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Ketuntasan Siklus I 

 

Secara umum kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I dan hasil 

diskusi dengan teman sejawat maka penulis mengembangkan dan mengubah 

rencana kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II. 
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4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Perencanaan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini masih tetap melaksanakan tindakan 

seperti pada siklus I yaitu menggunakan permainan shootpass. Pada siklus 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: 

a. Penulis mempersiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus II untuk 

mata pelajaran Penjasorkes permainan bolavoli materi passing atas. 

b. Penulis menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan guru dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang diamati oleh observer atau 

teman sejawat. Hasil secara lengkap terlampir dalam  laporan ini. 

c. Penulis merancang alat evaluasi atau test praktek untuk mengetahui 

kemajuan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Hasil test praktek 

sangat memuaskan (data hasil test praktek  terlampir). 

 

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). 

Pada tahap pelaksanaan penelitian, dilakukan bersama teman sejawat 

(observer) untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan peneliti. 

Sehingga terlaksana langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Guru mengkondisikan siswa agar pembelajaran kondusif. 

b. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru memotivasi seluruh siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. 
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4.1.2.3. Observasi Siklus II 

Berdasarkan pengamatan pada siklus II didapat hasil nilai sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Hasil Nilai Siklus II 

 

No. Rentang Nilai Banyaknya Siswa 

1. 51   -   60 0 

2. 61   -   70 0 

3. 71   -   80 36 

4. 81   -   90 4 

5. 91 < 0 

Jumlah 40 

 

Pada tabel 1 dapat dilihat hasil siklus II, menunjukkan bahwa dari 40 siswa yang 

mendapat nilai akhir antara 71-80 sebanyak 36 siswa, sedangkan nilai 81 keatas 

hanya 4 siswa. Untuk lebih jelasnya, berikut ini peneliti sajikan dengan gambar 

diagram batang untuk data tersebut di atas. 

 

Gambar 4.4 Grafik Batang Hasil Siklus II 
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Tabel 4.5 Rata-rata Nilai Siklus II 

No Aspek Hasil Observasi 

1 Psikomotor 76% 

2 Afektif 74% 

3 Kognitif 81% 

 Rata-rata 77% 

 

 

Grafik 4.5. Rata-rata Nilai Siklus II 

 

Tetapi berdasarkan nilai KKM yaitu 75 maka berikut adalah tabel ketuntasan 

pada siklus II sesuai dengan nilai yang terlampir. Ada 83% siswa yang sudah 

tuntas pada siklus II sedangkan sisanya 17% siswa belum tuntas. 
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Tabel 4.6 Ketuntasan Siklus II 

 Tuntas Belum Tuntas 

Siswa 33 7 

Prosentase 83% 17% 

 

 

 

Grafik 4.6. Ketuntasan Siklus II 

 

 

4.1.2.4. Refleksi Siklus II 

Dalam pengamatan kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus II 

di dapat refleksi sebagai berikut : 

a. Hasil belajar siswa meningkat dilihat dari hasil rata-rata prosentase 

pengamatan. 

b. Perhatian siswa tertuju pada materi pelajaran. 
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c. Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan melakukan tugas dari 

guru. 

d. Siswa sangat aktif dalam pembelajaran dan guru membimbingnya.  

e. Siswa dapat mengerjakan test praktek  dengan baik dan hasilnya sangat  

memuaskan (terlampir). 

 

Tabel 4.7. Rata-rata Nilai Siklus I - Siklus II 

No Aspek 
Hasil Observasi 

Siklus I Siklus II 

1 Psikomotor 74% 76% 

2 Afektif 74% 74% 

3 Kognitif 78% 81% 

 Rata-rata 75% 77% 

 

 

Grafik 4.7. Rata-rata Nilai Siklus I - Siklus II 
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Dilihat dari hasil perbandingan antar siklus diatas dapat simpulkan bahwa 

dengan penerapan permainan shootpass ternyata dapat meningkatkan hasil 

belajar passing atas pada siswa SDN Genuksari 01. Hal ini dilahat dari perolehan 

rata-rata siklus I dengan nilai 75% dan siklus II dengan nilai 77%. Sedangkan 

ketuntasan juga meningkat dari siklus I ada 55% anak yang tuntas dan siklus II 

anak yang tuntas mencapai 83%. Dapat kita lihat dari tabel dan grafik dibawh ini. 

 

Tabel 4.8. Ketuntasan dari Siklus I - Siklus II 

No  Tuntas Belum Tuntas 

1 Siklus I 55% 45% 

2 Siklus II 83% 17% 

 

 

Grafik 4.8 Ketuntasan dari Siklus I - Siklus II 

 

Kegiatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II sudah berjalan dengan 

baik sesuai harapan. Dengan tercapainya tujuan perbaikan pembelajaran, 

penelitian tindakan kelas tetap ditindak lanjuti. 
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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 75 pada siklus II 77, 

prosentase ketuntasan pada siklus I 55% pada siklus II 83%, nilai tertinggi 83 

dan terendah 74 sesuai dengan KKM adalah 75 meskipun dalam penelitian ini 

masih ada 7 anak yang nilainya belum tuntas. Peningkatan 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 permainan shootpass. 

Serta data keterampilan guru dalam pembelajaran pada siklus I diperoleh 

nilai 80 Hal ini disebabkan guru masih kurang maksimal dalam proses 

pembelajaran berlangsung diantaranya masih kurangnya motivasi yang diberikan 

guru kepada siswa serta guru belum sepenuhnya mengawasi dan membimbing 

siswa selain itu dalam pengelolaan waktu juga belum efektif terbukti dalam 

kegiatan inti pada pelaksanaan melebihi waktu yang ditentukan. Sedangkan hasil 

pengamatan keterampilan guru pada siklus II mengalami peningkatan nilai 88 

diperoleh pada proses pelaksanaan pembelajaran guru sudah dapat 

mengoptimalkan aspek-aspek yang belum tercapai dalam siklus I. Oleh sebab itu 

dari hasil tiap siklus terjadi peningkatan ke arah positif. Keberhasilan penelitian 

ini tampak nyata pada meningkatnya hasil belajar passing atas dengan 

penerapan permainan shootpass. Dengan hasil ini peneliti menetapkan bahwa 

penelitian ini telah mencapai indikator kebehasilan sehingga berakhir sampai 

siklus II dan tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya 
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Berdasarkan pembahasan tentang penelitian yang telah dilakukan dan 

data yang didapat membuktikan bahwa pembelajaran melalui permainan 

shootpass dapat meningkatkan hasil belajar passing atas pada siswa kelas IV 

SD Negeri Genuksari 01 Kota Semarang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan ada peningkatan yang positif 

dalam pembelajaran passing atas melalui permainan shootpass. Bahwa dengan 

bermain shootpass dapat meningkatkan hasil belajar maupun proses 

pembelajaran passing atas pada siswa kelas IV SD Negeri Genuksari 01. Hal 

tersebut dibuktikan dengan indikator keberhasilan peningkatan hasil belajar 

siswa, yaitu hasil nilai rata-rata satu kelas dapat mencapai lebih dari atau sama 

dengan nilai KKM (75) yaitu 77 walaupun jika dilihat dari ketuntasan individu 

belum dikatakan berhasil karena dari 40 siswa masih ada yang belum mencapai 

KKM (Belum Tuntas) ada 7 siswa sedangkan yang sudah mencapai KKM 

(Tuntas) ada 33 siswa. Selain hasil belajar, peningkatan juga terlihat dari proses 

pembelajarannya, diantaranya adalah: 

1. Aspek Kognitif 

Pada siswa kelas IV SD Negeri Genuksari 01 selama mengikuti proses 

pembelajaran passing atas melalui permainan shootpass  dikategorikan 

baik. Pada siklus pertama rata-rata nilai kognitif mencapai 75% sedangkan 

pada siklus kedua rata-rata nilai meningkat menjadi 81%.  

2. Aspek Psikomotor 

Pada siswa kelas IV SD Negeri Genuksari 01 selama mengikuti proses 

pembelajaran passing atas melalui permainan shootpass  dikategorikan 

baik. Pada siklus pertama rata-rata nilai psikomotor mencapai 74% 

sedangkan pada siklus kedua rata-rata nilai meningkat menjadi 76%. 
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3. Aspek Afektif 

Pada siswa kelas IV SD Negeri Genuksari 01 selama mengikuti proses 

pembelajaran passing atas melalui permainan shootpass  dikategorikan 

baik. Pada siklus pertama rata-rata nilai afektif mencapai 74% sedangkan 

pada siklus kedua rata-rata nilai masih tetap% 

4. Melihat hasil observasi pada siswa kelas IV SDN Genuksari 01 secara 

keseluruhan pada proses pembelajaran passing atas menggunakan 

pendekatan permaianan shootpass sudah baik karena ketuntasan yang 

dicapai lebih dari 75%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran passing 

atas menggunakan pendekatan permainan shootpass dikatakan berhasil 

dan efektif di SDN Genuksari 01. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan  mengenai penelitian tindakan di atas, maka ada 

beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 

a. Penerapan permainan shootpass dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan khususnya pada 

pembelajaran passing atas. 

b. Penerapan permainan shootpass  lebih menekankan akan pemahaman 

bermain, pembelajarannya berpusat pada siswa. Sehingga dapat 

digunakan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi adanya antrian 

menunggu giliran. 

c. Pembelajaran model pendekatan bermain juga dapat meningkatkan 

antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SDN Genuksari 01 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester : 4 (empat) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang 

bervariasi dalam  permainan bola besar beregu 

dengan peraturan yang dimodifikasi,  serta nilai 

kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran. 

 

A. Indikator 

 Melambung-lambungkan bolavoli dengan dua tangan 

 Melakukan gerakan passing atas. 

 Melakukan passing atas berpasangan 

 Melakukan passing atas berkelompok 

 Melakukan permainan bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

B. Tujuan Pembelajaran: 

 Siswa dapat melakukan passing atas dengan baik 

 Siswa dapat melakukan dan memahami permainan shootpass 

 Siswa mempraktikkan kerjasama dan menjunjung tinggi sportivitas dalam 

permainan bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi, dengan baik 
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C. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Permainan bola besar / bolavoli 

 

D. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Kegiatan Awal: 

o Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

o Mengecek kehadiran siswa 

o Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

o Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

o Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

 Kegiatan Inti: 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Melakukan lempar tangkap bola berpasangan 

 Melakukan lempar tangkap bola berkelompok 

 Melakukan gerakan passing atas. dengan memperhatikan posisi 

tangan dan kaki tanpa bola 

 Melakukan gerakan passing atas dengan menggunakan bola  

 Bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 
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 Mematuhi peraturan permainan dan kerjasama regu serta 

menjungjung tinggi sportifitas. 

 Melakukan permainan shootpass untuk meningkatkan ketrampilan 

siswa dalam melakukan gerakan passing atas 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

o Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan teknik 

passing atas  

 

F. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes  

 Diktat permainan bola besar 

 Lapangan basket 

 Bolavoli 

 Peluit 

 Kapur line/tali/cone 
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

Tabel Penilaian Psikomotor 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Sikap awal badan 

2. Pandangan mata 

3. Bentuk jari tangan 

4. Perkenaan bola  

5. Sikap akhir badan 

6. Arah bola hasil melakukan passing 

atas melengkung (parabola) 

     

Jumlah  

Jumlah Skor Maksimal : 30   

 

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

3 = Sedang 

 

              Jumlah skor yang diperoleh 

Penilaian Proses  =  ----------------------------------------- X  100 

       Jumlah skor maksimal  
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Tabel Penilaian Afektif 

NO Sikap yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kerjasama dalam permainan      

2 Toleransi terhadap teman      

3 Percaya Diri saat bermain      

4 Jujur dalam melakukan permainan      

5 Berani bertanya      

 Jumlah  

 Skor Maksimal : 25  

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

3 = Sedang 

 

 

                 Jumlah skor yang diperoleh 

Penilaian Afektif =  ----------------------------------------- X  100 

      Jumlah skor maksimal  
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Tabel Penilaian Kognitif 

Pertanyaan yang diajukan 

Kualitas 

Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Sebutkan macam-macam passing dalam permainan 

bolavoli? 

2. Bagaimana posisi tangan saat mengenai bola pada 

passing atas? 

3. Bagaimana arah bola hasil dari passing atas dan 

bawah? 

4. Jelaskan bagaimana gerakan passing atas dalam 

permainan bolavoli? 

     

JUMLAH   

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20   

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

  3 = Sedang 

 

 

                         Jumlah skor yang diperoleh 

Penilaian Kognitif  =  ----------------------------------------- X  100 

        Jumlah skor maksimal 
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Rekapitulasi Penilaian 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian Nilai 

Akhir 
Kriteria Ketuntasan 

Psikomotor Afektif Kognitif 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Nilai Rata-rata 
    

  

 

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

 

Nilai Akhir = 
 𝑃𝑠𝑖𝑘𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  𝑥  3  +  𝐴𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓  𝑥  1  + (𝐾𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑓  𝑥  2)

6
 

 

Keterangan Kriteria Penilaian : 

 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor  = 86 – 100  

 Mendapat nilai Baik, jika skor antara   = 75 – 85 

 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara  = 65 – 74  

 Mendapat nilai Kurang, jika skor   = <65 

Keterangan Ketuntasan : 

 Tuntas   : nilai 75 - 100 

 Belum tuntas  : Nilai < 75  
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Mengetahui,       Semarang, 15 Mei 2013 

Kepala SDN Genuksari 01    Guru Penjas 
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BERMAIN SHOOTPASS (SHOOTING PASSING ATAS) 

 Gagasan Permainan  

Dua regu saling berhadapan di dalam lapangan basket. Bola dioperkan dengan 

cara passing atas dengan tujuan memasukkan bola ke dalam ring. Yang menjadi 

ring adalah salah satu siswa. 

 Aturan serta peralatan permaianan yang di pakai : 

- Peralatan  : bolavoli no. 4 tipe bola soft, cone dan papan score. 

- Tempat  : lapangan bola basket mini. 

- Jumlah pemain : bebas ( sesuai jumlah kesepakatan bersama ) 

- Peraturan  : 

 Masing-masing regu menempati tempat yang telah disesuaikan. 

 Tugas tiap regu adalah memasukkan bola ke dalm ring sebanyak mungkin. 

 Permainan dimulai dari tengah lapangan basket dari garis tengah lapangan 

basket. 

 2 siswa tiap regu bertugas sebagai ring 

 Saat permainan dimulai bola bola boleh dipegang dan dioperkan 

ketemannya dengan cara dilemparkan dengan kedua tangan dari tas 

kepala. 

 Bola tidak diperbolehkan menyentuh lantai atau memantulkan bola di lantai. 

 Lama permainan adalah 2 X 15 menit dengan waktu istirahat 10 menit. 

- Pelanggaran : 

 Dilarang menarik atau mendorong lawan. 

 Melempar bola dengan satu tangan. 
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     LEMBAR PENILAIAN SISWA 

 

 Nama Sekolah :  SD Negeri Genuksari 01        NILAI 

 Kelas / Semester :  IV / 2 

 Mata Pelajaran :  Penjasorkes 

 Tanggal  :  15 Mei 2013 

 Waktu   :   07.00 – 09.00 

 Nama Siswa  :   Adimas Nazhat Afza M 

 

 

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

NO INDIKATOR 
SKALA PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

PSIKOMOTOR  

1 Sikap awal badan    √  

2 Pandangan mata     √ 

3 Bentuk jari tangan   √   

4 Perkenaan bola    √  

5 Sikap akhir badan   √   

6 Arah bola hasil melakukan passing atas 

melengkung (parabola) 

   √  

Jumlah Skor = 23/30 *100 = 77 

TUNTAS / TDK TUNTAS 

78 
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AFEKTIF  

1 Kerjasama dalam permainan   √   

2 Toleransi terhadap teman    √  

3 Percaya Diri saat bermain     √ 

4 Jujur dalam melakukan permainan    √  

5 Berani bertanya    √  

Jumlah Skor = 20/25 *100 = 80 

KOGNITIF  

1 Sebutkan macam-macam passing dalam 

permainan bolavoli? 

   √  

2 Bagaimana posisi tangan saat mengenai bola 

pada passing atas? 

   √  

3 Bagaimana arah bola hasil dari passing atas dan 

bawah? 

   √  

4 Jelaskan bagaimana gerakan passing atas dalam 

permainan bolavoli? 

  √   

Jumlah Skor = 16/20 *100= 80 

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

  3 = Sedang 

 

Nilai Akhir = 
 77 𝑥  3  +  80 𝑥  1  + (80 𝑥  2)

6
 = 78 
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Kegiatan Pemanasan 
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Kegiatan Inti 
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Kegiatan Penutup 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SDN Genuksari 01 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester : 4 (empat) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang 

bervariasi dalam  permainan bola besar beregu 

dengan peraturan yang dimodifikasi,  serta nilai 

kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran. 

 

A. Indikator:  

 Melambung-lambungkan bolavoli dengan dua tangan 

 Melakukan gerakan passing atas. 

 Melakukan passing atas berpasangan 

 Melakukan passing atas berkelompok 

 Melakukan permainan bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

B. Tujuan Pembelajaran: 

 Siswa dapat melakukan passing atas dengan baik 

 Siswa dapat melakukan dan memahami permainan shootpass 

 Siswa mempraktikkan kerjasama dan menjunjung tinggi sportivitas dalam 

permainan bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi, dengan baik 
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C. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Permainan bola besar / bolavoli 

 

D. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Kegiatan Awal: 

o Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

o Mengecek kehadiran siswa 

o Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

o Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

o Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

 Kegiatan Inti: 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Melakukan lempar tangkap bola berpasangan 

 Melakukan lempar tangkap bola berkelompok 

 Melakukan gerakan passing atas. dengan memperhatikan posisi 

tangan dan kaki tanpa bola 

 Melakukan gerakan passing atas dengan menggunakan bola  

 Bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 



72 

 

 

 

 Mematuhi peraturan permainan dan kerjasama regu serta 

menjungjung tinggi sportifitas. 

 Melakukan permainan shootpass untuk meningkatkan ketrampilan 

siswa dalam melakukan gerakan passing atas 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

o Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan teknik 

passing atas  

 

F. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes  

 Diktat permainan bola besar 

 Lapangan basket 

 Bolavoli 
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 Peluit 

 Kapur line/tali/cone 

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

Tabel Penilaian Psikomotor 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Sikap awal badan 

2. Pandangan mata 

3. Bentuk jari tangan 

4. Perkenaan bola  

5. Sikap akhir badan 

6. Arah bola hasil melakukan passing 

atas melengkung (parabola) 

     

Jumlah  

Jumlah Skor Maksimal : 30   

 

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

3 = Sedang 

 

              Jumlah skor yang diperoleh 

Penilaian Proses  =  ----------------------------------------- X  100 

       Jumlah skor maksimal  
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Tabel Penilaian Afektif 

NO Sikap yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kerjasama dalam permainan      

2 Toleransi terhadap teman      

3 Percaya Diri saat bermain      

4 Jujur dalam melakukan permainan      

5 Berani bertanya      

 Jumlah  

 Skor Maksimal : 25  

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

3 = Sedang 

 

 

                 Jumlah skor yang diperoleh 

Penilaian Afektif =  ----------------------------------------- X  100 

      Jumlah skor maksimal  
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Tabel Penilaian Kognitif 

Pertanyaan yang diajukan 

Kualitas 

Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Sebutkan macam-macam passing dalam permainan 

bolavoli? 

2. Bagaimana posisi tangan saat mengenai bola pada 

passing atas? 

3. Bagaimana arah bola hasil dari passing atas dan 

bawah? 

4. Jelaskan bagaimana gerakan passing atas dalam 

permainan bolavoli? 

     

JUMLAH   

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20   

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

  3 = Sedang 

 

 

                         Jumlah skor yang diperoleh 

Penilaian Kognitif  =  ----------------------------------------- X  100 

     Jumlah skor maksimal 
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Rekapitulasi Penilaian 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian Nilai 

Akhir 
Kriteria Ketuntasan 

Psikomotor Afektif Kognitif 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Nilai Rata-rata 
    

  

 

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

 

Nilai Akhir = 
 𝑃𝑠𝑖𝑘𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  𝑥  3  +  𝐴𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓  𝑥  1  + (𝐾𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑓  𝑥  2)

6
 

 

Keterangan Kriteria Penilaian : 

 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor  = 86 – 100  

 Mendapat nilai Baik, jika skor antara   = 75 – 85 

 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara  = 65 – 74  

 Mendapat nilai Kurang, jika skor   = <65 

 

Keterangan Ketuntasan : 

 Tuntas   : nilai 75 - 100 

 Belum tuntas  : Nilai < 75  
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Mengetahui,       Semarang, 22 Mei 2013 

Kepala SDN Genuksari 01    Guru Penjas 

 

 

 

 

WAHADI, S.Pd     PIPIT NOFIYANI 

NIP. 19570115 197701 1 003  
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BERMAIN SHOOTPASS (SHOOTING PASSING ATAS) 

 Gagasan Permainan  

Dua regu saling berhadapan di dalam lapangan basket. Bola dioperkan dengan 

cara passing atas dengan tujuan memasukkan bola ke dalam ring. Yang menjadi 

ring adalah salah satu siswa. 

 Aturan serta peralatan permaianan yang di pakai : 

- Peralatan  : bolavoli no. 4 tipe bola soft, cone dan papan score. 

- Tempat  : lapangan bola basket mini. 

- Jumlah pemain : bebas ( sesuai jumlah kesepakatan bersama ) 

- Peraturan  : 

 Masing-masing regu menempati tempat yang telah disesuaikan. 

 Tugas tiap regu adalah memasukkan bola ke dalm ring sebanyak mungkin. 

 Permainan dimulai dari garis tengah lapangan basket. 

 1 siswa tiap regu bertugas sebagai ring 

 Saat permainan dimulai bola boleh dipegang dan dioperkan ketemannya 

dengan cara dilemparkan dengan kedua tangan dari tas kepala. 

 Bola diperbolehkan menyentuh lantai tanpa disengaja dipantulkan 

 Tidak boleh memegang bola terlalu lama 

 Lama permainan adalah 2 X 15 menit dengan waktu istirahat 10 menit. 

- Pelanggaran : 

 Dilarang menarik atau mendorong lawan. 

 Dilarang melempar bola sambil berlari 

 Melempar bola dengan satu tangan. 
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     LEMBAR PENILAIAN SISWA 

 

 Nama Sekolah :  SD Negeri Genuksari 01        NILAI 

 Kelas / Semester :  IV / 2 

 Mata Pelajaran :  Penjasorkes 

 Tanggal  :  22 Mei 2013 

 Waktu   :   07.00 – 09.00 

 Nama Siswa  :   Shabrina Salwa Violalita 

 

 

Hasil penilaian penjasorkes dengan nilai KKM : 75 

NO INDIKATOR 
SKALA PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

PSIKOMOTOR  

1 Sikap awal badan     √ 

2 Pandangan mata     √ 

3 Bentuk jari tangan    √  

4 Perkenaan bola   √   

5 Sikap akhir badan   √   

6 Arah bola hasil melakukan passing atas 

melengkung (parabola) 

   √  

Jumlah Skor = 25/30 *100 = 83 

TUNTAS / TDK TUNTAS 

83 
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AFEKTIF  

1 Kerjasama dalam permainan    √  

2 Toleransi terhadap teman     √ 

3 Percaya Diri saat bermain   √   

4 Jujur dalam melakukan permainan    √  

5 Berani bertanya    √  

Jumlah Skor = 20/25 *100 = 80 

KOGNITIF  

1 Sebutkan macam-macam passing dalam 

permainan bolavoli? 

    √ 

2 Bagaimana posisi tangan saat mengenai bola 

pada passing atas? 

   √  

3 Bagaimana arah bola hasil dari passing atas dan 

bawah? 

    √ 

4 Jelaskan bagaimana gerakan passing atas dalam 

permainan bolavoli? 

  √   

Jumlah Skor = 17/20 *100= 85 

 

kriteria :    

1 = sangat kurang  4. Baik     

2 = Kurang   5. Baik sekali      

  3 = Sedang 

 

Nilai Akhir = 
 83 𝑥  3  +  80 𝑥  1  + (85 𝑥  2)

6
 = 83 
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Kegiatan Pemanasan 
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Kegiatan Inti 
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Kegiatan Penutup 
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