
 

 

 

 

 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING ATAS PERMAINAN  

BOLA VOLI MELALUI MODEL BERMAIN BALON PADA KELAS IV  

SD NEGERI 01 GUNUNGTIGA KECAMATAN BELIK  

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 

Untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

Oleh : 

SUDIRMAN 
NIM 6102910035 

 

 

 

 

PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 2012 



ii 

 

SARI 
 

Sudirman, 2012. Skripsi. Meningkatkan hasil belajar passing atas permainan 
bola voli melalui penerapan model bermain balon pada siswa kelas IV  Sekolah 
Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, 
jurusan PJKR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah tidak tercapainya hasil 
pembelajaran passing atas permainan bola voli karena banyaknya siswa yang 
tidak tertarik dan merasa takut dengan berat bola saat melakukan gerakan, dan 
siswa lebih menyukai pembelajaran cabang olahraga lainnya. Permasalahan yang 
menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah : bagaimana meningkatkan 
hasil belajar passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain 
balon pada siswa kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik 
kabupaten Pemalang tahun 2012 ?. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar passing atas permainan bola voli melalui 
penerapan model bermain balon pada siswa kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 
Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, dilihat dari aspek 
kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik. 

Penilaian ini melibatkan seluruh siswa kelas IV Dasar Negeri 01 
Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang, yang hadir dalam penelitian 
yaitu berjumlah 28 dengan rincian siswa 12 siswa putri dan 16 siswa putra. 
Teknik analisis data menggunakan penilaian lembar observasi aktivitas guru, 
penilaian lembar observasi aktivitas siswa, instrumen analisis gerak dasar serta tes 
praktik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui model bermain balon, di 
SD negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang, Aktivitas 
peneliti dalam mengajar passing atas permainan bola voli melalui model bermain 
balon pada siklus pertama 79.1 %, sedang pada siklus kedua setelah melakukan 
perbaikan pada RPP, aktivitas peneliti dalam mengajar mencapai 87.5 %. Pada 
siklus kedua ini mengalami kenaikan sebesar 8.4%. Mengacu pada indikator 
ketercapaian aktivitas peneliti dalam mengajar dan aktivitas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran sebesar 80%, dan hasil dari siklus kedua dikatakan 
berhasil dan mempunyai kualifikasi sangat baik (A). Aktivitas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui model bermain 
balon mencapai 80.0 %, sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan 
perubahan skenario pembelajaran di RPP, aktivitas siswa dalam mengikuti 
pembelajaran mencapai 86.6 %, hal ini berarti ada kenaikan sebesar 6.6% pada 
pelaksanaan siklus kedua. Peneliti juga mengajukan saran, yaitu : (1) Bagi siswa, 
agar meningkatkan semangat belajar siswa dalam kondisi dan keadaan apapun, 
ketahuilah bahwa belajar itu sangat menyenangkan dan menjadikan diri siswa 
lebih berprestasi, serta kembangkanlah potensi dan skill sesuai dengan apa yang 
disukai, (2) Bagi guru, agar menggali ide-ide yang inovatif dan kreatif untuk 
meningkatkan kualitas belajar mengajar, ciptakanlah pembelajaran yang praktis, 
aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, gembira dan berbobot.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mengingat pentingnya pembelajaran bola voli  pada SD Negeri 01 

Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang bagi para peserta didik dengan 

sendirinya tidak lepas dari factor-faktor yang mempengaruhinya. Antara lain 

adalah :makanan dan gizi, tidur yang cukup, latihan dan olahraga, kebiasaan hidup 

sehat serta factor lingkungan ( Sayoga, 1999 : 7) . tingkat pembelajaran bola voli  

pada SD Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang, 

daharapkan dapat mencapai hasil yang baik menurut kompetensi kurikulum yang 

berlaku. Dengan demikian mereka dapat melakukan aktivitas pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan baik khususnya pada 

pelaksanaan olahraga yang melibatkan jenis permainan besar yang berguna pada 

kehidupan di masyarakat. 

Lingkungan fisik sekolah yang merupakan salah satu sumber belajar yang 

efektif, selama ini belum dapat dioptimalkan oleh para guru pendidikan jasmanai 

lahraga dan kesehatan dalam mengembangkan pembelajarannya. Guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan masih melihat hanya lingkup pembelajaran seperti 

yang biasa dilaksanakan, SD Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten 

Pemalang merupakan daerah punggung dari kebupaten yang jauh dari informasi 

perkembangan yang sekarang ini berkembang baik melalui media komunikasi 
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maupun internet yang mendukung dalam mengivovasi pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

Proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di SD Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang 

dipegang oleh seorang guru pendidika jasmanai olahraga dan kesehatan. Pada saat 

pelajaran berlangsung hanya diberikan materi yang berupa latihan kondisi fisik, 

teknik dasar maupun permainan yang tidak dimodifikasi yang pada akhirnya 

kurang dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan juga ketrampilan siswa dalam 

cabang olahraga . Melalui pendidika jasmani , kegiatan ekstrakurikuler dan 

program pengembangan diri yang diadakan oleh sekolah juga kurang 

dikembangkan karena keterbatasan waktu dan dana penyelenggaraan sehingga 

kurang diharapkan kesegaran jasmanai dan ketrampilan olahraga siswa dapat 

ditingkatkan yang nantinya akan dapat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran 

di sekolah maupun pada aktifitas di luar sekolah atau pada diaplikasikan pada 

kehidupan sehari-hari. Pembinaan jasmani di lingkungan sekolah perlu dibina 

untuk menunjang terciptanya kegiatan belajar mengajar yang optimal, karena 

siswa yang mempunyai kesegaran jasmani yang baik akan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 

Pada pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan khususnya pada 

materi passing atas pada permainan bola voli pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, pada 

Standar Kompetensi : mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola kecil 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  dan dengan 
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Kompetensi Dasar : Mempraktikan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi 

dalam permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta 

nilai kerjama regu, sportifitas dan kejujuran, yang memepunyai tujuan 

pembelajaran : melakukan tehnik dasar bola voli : passing bawah, passing atas, 

melakukan servis  bawah , melakukan bermain bola voli mini. Sedangkan 

indikator pencapaian kompetensinya adalah Melambung-lambungkan bola voli 

dengan dua tangan, melakukan gerakan passing bawah, melakukan gerakan 

passing atas., melakukan  gerakan servis bawah / atas, melakukan passing atas dan 

bawah berpasangan, melakukan passing atas dan bawah berkelompok, melakukan 

permainan bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi, dan mengembangkan 

kerjasama tim dalam permainan bola voli 

Pada pembelajaran yang dilakukan belum berhasil dan dapat dilihat dari 

kemauan siswa mengikuti pembelajaran, minat dan hasil belajar yang sangat 

kurang tercapai dengan kompetensi pembelajaran yang diharapkan, ini disebabkan 

berbagi faktor yang mempengaruhi keberhaailan dalam pembelajaran bola voli. 

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran bola voli  passing atas yang 

dilakukan oleh siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan 

Belik kabupaten Pemalang. Dapat dilihat dari data awal siswa dalam pembelajaran 

passing atas permainan bola voli sebelum diberikan pererapam metode 

pembelajaran adalah  :  

Tabel 1. Deskripsi data awal hasil belajar passing atas permainan bola voli 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik 

kabupaten Pemalang Tahun 2012 
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Rentang 
Nilai Ket Kreteria Jml 

Siswa Presentase (%) 

80 - 85 Baik Sekali Tuntas 0 0 

76 - 79 Baik Sekali Tuntas 1 4 

70 - 75 Cukup Tuntas 11 39 

66 - 69 Kurang Tidak Tuntas 6 21 

60 - 65 Kurang Sekali Tidak Tuntas 10 36 

∑   24 100 

Dilihat dari tabel tersebut di atas hasil pembelajaran siswa yang rata-rata 

hasil belajarnya hanya mencapai 43 %  atau 12 siswa mempunyai nilai dibawah 

KKM yang ditetapkan yaitu 70.00, dari jumlah siswa sebanyak 28 dengan rincian 

siswa 12 siswa putri dan 16 siswa putra. 

Terjadinya kurang berhasilnya pembelajaran  tersebut diatas disebabkan 

antara lain : (1). Pembelajaran masih menggunakan pola/gaya/cara/metode 

konvensional belajar dengan paradigma lama yaitu pembelajaran berpusat pada 

guru sebagai penyampai isi materi pelajaran dan siswa hanya menerima apa yang 

diberikan oleh guru. (2). Pembelajaran bersifat transformasi yaitu guru hanya 

memindahkan ilmu atau materinya kepada siswa dan siswa tidak mempunyai 

kesaempatan dalam mengembangkan kreasi pikirannya dalam mengembangkan 

pembelajaran berdasarkan pengalamannya. (3). Minimnya media/alat-

alat/peraga/sumber belajar dan sejenisnya dalam mengembangkan pembelajaran 

yang sesuai dengan media yang digunakan sehingga guru mengalami kesulitan 

dalam memberikan pengembangan pembelajaran. (4). Terbelenggu kebiasaan 

plagiarisme yaitu siswa selalu meniru apa yang dikatakan/diperbuat/dicontohkan 
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guru dalam pembelajaran sehingga siswa kurang mengekplorasi kemampuan pada 

dirinya dalam mengembangkan sebuah materi sesuai dengan bakat atau 

pengetahuan yang dimilikinya. (5).Kesulitan mengeliminasi rasa takut dan malu 

dalam mengungkapkan pendapat yang siswa miliki sehingga menghambat dalam 

proses pembelajaran (6). Proses komunikasi dalam pembelajaran berlangsung 

dalam satun arah saja yaitu guru hanya menyampaikan meteri yang dibutuhkan 

dalam kompetensinya tetapi tidak mau menerima masukan-masukan yang 

datangnya dari siswa sehingga siswa hanya menerima apa yang diinformasikan 

oleh guru. 

Apabila kenyataan pembelajaran yang demikian itu terus berlangsung tanpa 

adanya usaha perbaikan, jelas akan merugikan guru dan siswa, maupun kelas.  

Kerugian guru yaitu : (1). Kompetensi pembelajaran jelas tidak akan 

tercapai karena terhambatnya pembelajaran seperti permasalahan tersebut diatas. 

(2). Situasi pembelajaran sangat tidak menarik dan menyenangkan siswa sebab 

tidak terjadi timbal balik antara guru dan siswa. (3). Guru merasa kesulitan dalam 

melihat kesulitan siswa karena rasa takut dan malunya untuk bertanya pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

Kerugian siswa, yaitu (1). hasil belajar siswa yang dicapai sangat rendah 

karena tidak terjadi komunikasi dalam pembelajaran yang berlangsung. (2). Siswa 

merasa tidak senang dalam pembelajaran karena ide-ide yang dia inginkan tidak 

bisa terwujud dalam pembelajaran. (3). Pengalaman belajar siswa sangat terbatas 

pada apa yang disajikan oleh guru, karena pengembangan pembelajaran baik 

matode, media, sarana, dan prasarana kurang. 
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Kerugian klasikal dengan KKM = 70.0 hanya mencapai 43 %, berarti masih 

kurang 36 % dari ketuntasan belajar yang telah ditetapkan yaitu 79 %, dari jumlah 

siswa 28 yang nilai pembelajarannya diatas KKM hanya ada 12 siswa.  

Sebagai solusi untuk memperbaiki pembelajaran dengan kompetensi dasar 

mempraktikkan passing atas permainan bola voli diorientasikan  pada arah, ruang 

dan waktu secara beregu menggunakan model bermain, serta menggunakan 

pendekatan metode penerapan teknik penggunaan balon pada siswa kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang 

Tahun 2012. 

Metode penerapan model bermain menggunakan balon  mempunyai            

tiga komponen pokok yaitu, teknik dasar passing atas permainan bola voli, 

modifikasi permainan sederhana, penggunaan modifikasi alat pembelajaran 

dengan balon. Tiga unsur-unsur tersebut saling terjalin satu sama lain secara 

mendasar, dan masing masing memberikan dukungan secara keseluruhan dalam 

suatu kegiatan. Untuk jelasnya penjabaran ketiga komponen tersebut adalah:        

(1). Teknik dasar passing atas permainan bola voli dapat didefisinisikan sebagai 

perubahan dari yang tidak mengerti tentang cara passing bola menjadi tahu cara 

teknik dasar passing atas permainan bola voli. (2). modifikasi permainan 

sederhana secara sederhana dapat dikemukakan pengertian bahwa yang dimaksud 

dengan bermain dengan peraturan yang dimodifikasi yaitu permainan disesuaikan 

dengan situasi kondisi baik tempat, siswa, saran dan peraturan permainan yang 

bertujuan supaya siswa termotivasi, senang, dan semangat pada permainan 

passing atas bola voli. (3). penggunaan modifikasi alat pembelajaran dengan 
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balon merupakan alternatif yang paling baik karena sifat dari balon disamping 

ringan juga banyak disenangi oleh anak sehingga siswa penasaran dan ingin 

mencoba bagaimana bermain voli menggunakan sarana balon. 

Metode penerapan model bermain menggunakan balon digunakan peneliti 

sebab memiliki keunggulan antara lain : (1). Siswa bisa berfikir kreatif bagaimana 

melakukan passing atas permainan bola voli karena bola yang digunakan ringan 

dan menyenangkan. (2). Siswa dapat menciptakan ide atau cara yang dipadukan 

dengan permainan secara berkelompok/beregu, (3).Siswa dapat kreatif mengatur 

irama permainan karena sifat balon apabila diatas atau diudara banyak 

dipengaruhi oleh keadaan udara yang ada sehingga arah balon tidak menentu. 

Metode penerapan teknik penerapan model bermain menggunakan balon 

disamping memiliki keunggulan-keunggulan sebagaimana yang telah disebutkan, 

juga memiliki spesifikasi, yaitu siswa mampu berfikir kreatif, inovatif dan 

menyenangkan dalam menciptakan permainan yang dipadukan dengan teknik 

dasar passing atas, memacu siswa untuk berfikir bagaimana cara bermain dengan 

pengaruh situasi permainan yang asing sehingga siswa tertantang untuk 

menyelesaikan permainan dengan mencari solusi yang terbaik untuk mendapatkan 

kemenangan dan berlatih tentang passing atas permainan bola voli 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dalam penelitian 

pengembangan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana 

meningkatkan hasil belajar passing atas permainan bola voli melalui penerapan 
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model bermain balon pada siswa kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 ?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian 

ini adalah : Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar passing atas permainan 

bola voli melalui penerapan model bermain balon pada siswa kelas IV  Sekolah 

Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi Pendidik mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

khususnya IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten 

Pemalang tahun 2012: 

1.4.1 Memotivasi kreatifitas guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik 

kabupaten Pemalang tahun 2012, dalam rangka mencitakan suasana 

pembelajaran menjadi efektif dan berkualitas 

1.4.2 Untuk meningkatkan kinerja guru Penjasorkes kelas IV  Sekolah Dasar 

Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, 

dalam membuat dan mengembangkan metode pembelajaran yang 

mempermudah dalam memberikan materi ilmu pengetahuan 

1.4.3 Sebagai bahan masukan kepada guru Penjasorkes kelas IV  Sekolah Dasar 

Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, 
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dalam memilih alternatif pembelajaran yang akan dilakukan pada proses 

belajar mengajar 

1.4.4 Bagi Siswa kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan 

Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, mempermudah siswa dalam 

menyerap segala informasi yang disampaikan oleh guru atau pengajar 

dalam pembelajaran. Sehingga mampu meningkatkan kemampuannya 

dalam menguasai teknik ketrampilan dasar passing atas permainan bola 

voli 

1.4.5 Bagi Lembaga Pendidikan  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012. Sebagai bahan 

masukan, saran, dan informasi terhadap sekolah, instansi, lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan strategi belajar mengajar yang tepat 

dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan kuntitas hasil belajar 

siswa 

 

1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Untuk menghindari agar permasalahan yang dibicarakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini tidak menyimpang dari tujuan dan salah penafsiran atas istilah 

yang digunakan, maka penulis memberikan penjelasan dan sumber pemecahan 

masalah yaitu : 

1.5.1 Peningkatan hasil belajar 

Peningkatan hasil belajar adalah proses, cara, perbuatan untuk 

meningkatkan kemampuan ketrampilan, sikap dan ketrampilan yang diperoleh 
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siswa setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkontruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan 

hasil belajar diperoleh karena adanya proses belajar mengajar. Istilah proses 

adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, 

dengan cara menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lain yang 

menghasilkan suatu hasil. 

1.5.2 Teknik dasar permainan bola voli 

Belajar adalah berusaha atau berlatih agar mendapatkan kepandaian. Arti 

belajar dasar bermain bola voli tak lain adalah berlatih teknik dasar bola voli 

agar terampil  dalam bermain  bola voli. Adapun teknik dasar bola voli yang 

dapat dipelajari diantaranya adalah teknik dasar servis, pas (passing), umpan 

(set-uper), smash, dan bendungan (block). Dengan pendekatan yang menekankan 

kecepatan, prestasi lebih baik apabila faktor kecepatan merupakan unsur penting 

dalam melakukan gerakan yang dipelajari, murid yang mula-mula belajar 

memukul dengan pendekatan yang mendahulukan kecepatan lebih mudah 

ditingkatkan ke arah kecepatan dibanting murid yang mula-mula menggunakan 

ketepatan untuk kemudian ditingkatkan kearah kecepatan. 

Passing Keatas (Pukulan/pengambilan tangan keatas) 

Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk badan sedikit condong kemuka, 

siku ditekuk jari-jari terbuka membentuk lengkungan setengah bola ibu jari dan 

jari saling berdekatan membentuk segitiga penyentuhan pada semua jari-jari dan 

gerakannya meluruskan kedua tangan menggunakan gerakan kaki untuk 

menambah power. 
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1.5.3 Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran merupakan aktifitas  guru  dalam  memilih  

kegiatan  pembelajaran  apakah  guru  akan menjelaskan  suatu pengajaran  

dengan  materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu, atau 

dengan menggunakan materi yang terkait satu dengan yang  lainnya  dalam  

tingkat  kedalaman  yang  berbeda,  atau  bahkan  merupakan materi yang 

terintegrasi dalam suatu kesatuan multi disiplin ilmu. Pendekatan pembelajaran 

merupakan penjelasan untuk mempermudah bagi siswa untuk memahami materi 

ajar yang disampaikan guru, dengan tetap memelihara suasana pembelajaran 

yang menyenangkan 

1.5.4 Anak Sekolah Dasar 

Anak sekolah dasar adalah siswa sekolah dasar yang berusia antara 6 – 12 

tahun. Dalam penelitian ini siswa yang duduk di bangku kelas IV  Sekolah Dasar 

Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, yang 

berusia antara 10 sampai 13 tahun. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Bentuk –Bentuk Karakteristik Anak  Sekolah Dasar 

2.1.1.1 Senang bermain. 

Karakteristik ini menuntut guru sekolah dasar untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang bermuatan permainan lebih – lebih untuk kelas rendah. Guru 

sekolah dasar seyogiyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan 

adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model 

pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya 

diselang saling antara mata pelajaran serius seperti ipa, matematika, dengan 

pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau 

seni budaya dan keterampilan 

 Senang bergerak,  

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak sekolah dasar dapat 

duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru 

hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah 

atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, 

dirasakan anak sebagai siksaan. 

 2.1.1.2. Anak senang bekerja dalam kelompok.  

Dari pergaulanya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang 

penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar memenuhi aturan-aturan 
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kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya 

dilingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan 

orang lain secara sehat (sportif), mempelajarai olah raga dan membawa implikasi 

bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak 

untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. 

Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam 

kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan 

anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara 

kelompok. 

 2.1.1.3. Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Ditunjau dari teori perkembangan kognitif, anak sekolah dasar memasuki 

tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar 

pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, 

fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak sekolah 

dasar, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak 

melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. 

Dengan demikian guru hendaknya merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh 

anak akan lebih memahami tentang solat jikalangsung dengan prakteknya. 
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2.1.2 Karakteristik Anak Sekolah dasar 

Karakter atau watak adalah seluruh aku yang ternyata dalam tindakannya. 

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat penulis katakan bahwa karakteristik 

siswa adalah merupakan semua watak yang nyata dan timbul dalam suatu 

tindakan siswa dalah kehidupannya setiap saat. Sehingga dengan demikian, karena 

watak dan perbuatan manusia yang tidak akan lepas dari kondrat, dan sifat , serta 

bentuknya yang berbeda-beda, maka tidak heran jika bentuk dan karakter siswa 

juga berbeda-beda. Adapun bentuk dan karakter anak Sekolah dasar khususnya 

adalah dapat di uraikan sebagai berikut : 

 

2.1.3 Hakikat Pendidikan jasmani 

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, mahluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya.  

Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang 

sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus 

lagi, penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah 

pendidikan lainnya: hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan 

jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah 

pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang 



15 

 

 

menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani 

yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 

Per definisi, pendidikan jasmani diartikan dengan berbagai ungkapan dan 

kalimat. Namun esensinya sama, yang jika disimpulkan bermakna jelas, bahwa 

pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangan keutuhan 

manusia. Dalam kaitan ini diartikan bahwa melalui fisik, aspek mental dan 

emosional pun turut terkembangkan, bahkan dengan penekanan yang cukup 

dalam. Berbeda dengan bidang lain, misalnya pendidikan moral, yang 

penekanannya benar-benar pada perkembangan moral, tetapi aspek fisik tidak 

turut terkembangkan, baik langsung maupun secara tidak langsung. 

Karena hasil-hasil kependidikan dari pendidikan jasmani tidak hanya 

terbatas pada manfaat penyempurnaan fisik atau tubuh semata, definisi penjas 

tidak hanya menunjuk pada pengertian tradisional dari aktivitas fisik. Kita harus 

melihat istilah pendidikan jasmani pada bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, 

sebagai satu proses pembentukan kualitas pikiran dan juga tubuh. 

Sungguh, pendidikan jasmani ini karenanya harus menyebabkan perbaikan 

dalam ‘pikiran dan tubuh’ yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan harian 

seseorang. Pendekatan holistik tubuh-jiwa ini termasuk pula penekanan pada 

ketiga domain kependidikan: psikomotor, kognitif, dan afektif.  

Dengan meminjam ungkapan Robert Gensemer, penjas diistilahkan sebagai 

proses menciptakan “tubuh yang baik bagi tempat pikiran atau jiwa.” Artinya, 

dalam tubuh yang baik ‘diharapkan’ pula terdapat jiwa yang sehat, sejalan dengan 

pepatah Romawi Kuno: Men sana in corporesano. 
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2.1.3.1 Hubungan Pendidikan Jasmani dengan Bermain Olahraga 

Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga 

mempertimbangkan hubungan antara bermain (play) dan olahraga (sport), sebagai 

istilah yang lebih dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam konteks 

kegiatan sehari-hari. Pemahaman tersebut akan membantu para guru atau 

masyarakat dalam memahami peranan dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih 

konseptual. 

Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Kita 

mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal yang tidak kompetitif, 

meskipun bermain tidak harus selalu bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti 

olahraga dan pendidikan jasmani, meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan 

di dalam keduanya. 

Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan 

bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga semata-mata suatu 

bentuk permainan yang terorganisasi, yang menempatkannya lebih dekat kepada 

istilah pendidikan jasmani. Akan tetapi, pengujian yang lebih cermat 

menunjukkan bahwa secara tradisional, olahraga melibatkan aktivitas kompetitif. 

Ketika kita menunjuk pada olahraga sebagai aktivitas kompetitif yang 

terorganisir, kita mengartikannya bahwa aktivitas itu sudah disempurnakan dan 

diformalkan hingga kadar tertentu, sehingga memiliki beberapa bentuk dan proses 

tetap yang terlibat. Peraturan, misalnya, baik tertulis maupun tak tertulis,  
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digunakan atau dipakai dalam aktivitas tersebut, dan aturan atau prosedur tersebut 

tidak dapat diubah selama kegiatan berlangsung, kecuali atas kesepakatan semua 

pihak yang terlibat. 

Di atas semua pengertian itu, olahraga adalah aktivitas kompetitif. Kita tidak 

dapat mengartikan olahraga tanpa memikirkan kompetisi, sehingga tanpa 

kompetisi itu, olahraga berubah menjadi semata-mata bermain atau rekreasi. 

Bermain, karenanya pada satu saat menjadi olahraga, tetapi sebaliknya, olahraga 

tidak pernah hanya semata-mata bermain; karena aspek kompetitif teramat penting 

dalam hakikatnya. 

Di pihak lain, pendidikan jasmani mengandung elemen baik dari bermain 

maupun dari olahraga, tetapi tidak berarti hanya salah satu saja, atau tidak juga 

harus selalu seimbang di antara keduanya. Sebagaimana dimengerti dari kata-

katanya, pendidikan jasmani adalah aktivitas jasmani yang memiliki tujuan 

kependidikan tertentu. Pendidikan Jasmani bersifat fisik dalam aktivitasnya dan 

penjas dilaksanakan untuk mendidik. Hal itu tidak bisa berlaku bagi bermain dan 

olahraga, meskipun keduanya selalu digunakan dalam proses kependidikan. 

Bermain, olahraga dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk 

gerakan, dan ketiganya dapat melumat secara pas dalam konteks pendidikan jika 

digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Bermain dapat membuat rileks dan 

menghibur tanpa adanya tujuan pendidikan, seperti juga olahraga tetap eksis tanpa 

ada tujuan kependidikan. Misalnya, olahraga profesional (di Amerika umumnya 

disebut athletics) dianggap tidak punya misi kependidikan apa-apa, tetapi tetap 

disebut sebagai olahraga. Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara 
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murni untuk kepentingan kesenangan, untuk kepentingan pendidikan, atau untuk 

kombinasi keduanya.  

2.1.3.2 Pentingnya Pendidikan Jasmani 

Beban belajar di sekolah begitu berat dan menekan kebebasan anak untuk 

bergerak. Kebutuhan mereka akan gerak tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan 

waktu dan kesempatan. Lingkungan sekolah tidak menyediakan wilayah yang 

menarik untuk dijelajahi. Penyelenggara pendidikan di sekolah yang lebih 

mengutamakan prestasi akademis, memberikan anak tugas-tugas belajar yang 

menumpuk. 

Kehidupan sekolah yang demikian berkombinasi pula dengan kehidupan di 

rumah dan lingkungan luar sekolah. Jika di sekolah anak kurang bergerak, di 

rumah keadaannya juga demikian. Kemajuan teknologi yang dicapai pada saat ini, 

malah mengungkung anak-anak dalam lingkungan kurang gerak. Anak semakin 

asyik dengan kesenangannya seperti menonton TV atau bermain video game. 

Tidak mengherankan bila ada kerisauan bahwa kebugaran anak-anak semakin 

menurun. 

Dengan semakin rendahnya kebugaran jasmani, kian meningkat pula gejala 

penyakit hipokinetik (kurang gerak). Kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing 

manis, nyeri pinggang bagian bawah, adalah contoh dari penyakit kurang gerak . 

Akibatnya penyakit jantung tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa, tetapi juga 

sudah menyerang anak-anak. 

Sejalan dengan itu, pengetahuan dan kebiasaan makan yang buruk pun 

semakin memperparah masalah kesehatan yang mengancam kesejahteraan 
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masyarakat. Dengan pola gizi yang berlebihan, para ‘pemalas gerak’ itu akan 

menimbun lemak dalam tubuhnya secara berlebihan. Mereka menghadapkan diri 

mereka sendiri pada resiko penyakit degenaratif (menurunnya fungsi organ) yang 

semakin besar. 

Pendidikan Jasmani tampil untuk mengatasi masalah tersebut sehingga 

kedudukannya dianggap penting. Melalui program yang direncanakan secara baik, 

anak-anak dilibatkan dalam kegiatan fisik yang tinggi intensitasnya. Pendidikan 

Jasmani juga tetap menyediakan ruang untuk belajar menjelajahi lingkungan yang 

ada di sekitarnya dengan banyak mencoba, sehingga kegiatannya tetap sesuai 

dengan minat anak. Lewat pendidikan jasmanilah anak-anak menemukan saluran 

yang tepat untuk bergerak bebas dan meraih kembali keceriaannya, sambil 

terangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh. 

 

2.1.4 Pengertian Bola voli 

Bola voli adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua grup 

berlawanan. Masing-masing grup memiliki enam orang pemain. Terdapat pula 

variasi permainan bola voli pantaiyang masing-masing grup hanya memiliki dua 

orang pemain. Olahraga Bola Voli dinaungi FIVB (Federation Internationale de 

Volleyball) sebagai induk organisasi internasional, sedangkan di Indonesia di 

naungi oleh PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia). Pada awal 

penemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi nama Mintonette. Olahraga 

Mintonette ini pertama kali ditemukan oleh seorang Instruktur pendidikan jasmani 
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(Director of Phsycal Education) yang bernama William G. Morgan di YMCA 

pada tanggal 9 Februari 1895, di Holyoke, Massachusetts (Amerika Serikat). 

Perubahan nama Mintonette menjadi volleyball (bola voli) terjadi pada pada 

tahun 1896, pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA 

Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Gulick 

(Director of the Professional Physical Education Training School sekaligus 

sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the 

International Committee of YMCA) mengundang dan meminta Morgan untuk 

mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus 

yang baru. Pada sebuah konferensi yang bertempat di kampus YMCA, Dalam 

kesempatan tersebut, Morgan membawa dua tim yang pada masing-masing tim 

beranggotakan lima orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan 

bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam 

maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa. Dan menurut penjelasannya pada 

saat itu, permainan ini dapat juga dimainkan oleh banyak pemain. Tidak ada 

batasan jumlah pemain yang menjadi standar dalam permainan tersebut. 

Sedangkan sasaran dari permainan ini adalah mempertahankan bola agar tetap 

bergerak melewati net yang tinggi, dari satu wilayah ke wilayah lain  

 

2.1.5 Teknik Bola Voli 

2.1.5.1 Servis. 

Servis pada zaman sekarang bukan lagi sebagai awal dari suatu permainan 

atau sekedar menyajikan bola, tetapi sebagai suatu serangan pertama bagi regu 
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yang melakukan servis. Servis terdiri dari servis tangan bawah dan servis tangan 

atas.Servis tangan atas dibedakan lagi atas tennis servis,floating dan cekis. 

2.1.5.2 Servis tangan bawah 

Mula-mula pemain berdiri dipetak servis dengan kaki kiri lebih kedepan dari 

kaki kanan bola dipegang dengan tangan kiri bola dilambungkan tidak terlalu 

tinggi,tangan kanan ditarik ke bawah belakang setelah bola kira-kira setinggi 

pinggang,lengan kanan diayunkan lurus kedepan untuk memukul bola telapak 

tangan menghadap bola dan tangan ditegangkan untuk mendapat pantulan yang 

sempurna,tangan dapat pula menggenggam. 

2.1.5.3 Tennis servis 

Sikap persiapan dimulai dengan mengambil posisi kaki kiri lebih kedepan, 

kedua lutut agak rendah tangan kiri dan kanan bersama-sama memegang 

bola,tangan kirimenyangga bola,tangan kanan di atas bola. bola dilambungkan 

dengan tangan kiri kira-kira 1/2 meter di atas kepala tangan kanan ditarik 

kebelakang atas kepala,menghadap depan lakukan gerakan seperti mensmesh 

bola,perhatian terpusat pada bola lecutan tangan diperlukan pada saat perkenaan 

bola. 

2.1.5.4 floating servis 

Posisi kaki sama seperti tennis servis tangan kiri memegang bola dan tangan 

kanan disamping setinggi pelipis dengan tangan kiri bola dilambungkan ssedikit 

kesamping kanan tidak terlalu tinggi setelah bola melambung keatas setinggi 

kepala, tangan kanan dipukulkan pada bagian tengah bola pukulan float dapat 

dilakukan dengan beberapa cara: 
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∼ dengan tumit tangan 

∼ dengan tangan, dimana ibu jari dilipat kedalam dan menempel pada telapak 

tangan 

∼ memukul dengan tangan tergenggam.  

2.1.5.5 Cekis 

Sikap permulaan dengan mengambil sikap berdiri menyamping dengan 

tubuh bagian kiri lebih dekat kejaring bola dipegang tangan kiri dan kanan saat 

bola dilambungkan, badan diliukkan sedikit kebelakang dan lutut ditekuk kedua 

tangan dijulurkan kearah samping bawah kanan dalam keadaan memegang bola 

bola dilambung keatas kepala dengan kedua belah tangan setelah bola lepas, 

tangan kanan ditarik kesamping kanan bawah, liukkan badan kekanan berat badan 

ada dikaki kanan,telapak tangan menghadap keatas setelah bola ada pada 

jangkauan tangan,secepatnya bersama sama lengan,liukkan badan kesamping kiri 

perkenaan bola bagian bawah belakang bola,pukulan bola dibantu liukkan badan 

dan lecutan tangan. 

Service ada beberapa macam: 

∼ Service atas adalah service dengan awalan melemparkan bola ke atas 

seperlunya. Kemudian Server melompat untuk memukul bola dengan ayunan 

tangan dari atas. 

∼ Service bawah adalah service dengan awalan bola berada di tangan yang tidak 

memukul bola. Tangan yang memukul bola bersiap dari belakang badan untuk 

memukul bola dengan ayunan tangan dari bawah. 
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∼ Service mengapung adalah service atas dengan awalan dan cara memukul yang 

hampir sama. Awalan service mengapung adalah melemparkan bola ke atas 

namun tidak terlalu tinggi (tidak terlalu tinggi dari kepala). Tangan yang akan 

memukul bola bersiap di dekat bola dengan ayunan yang sangat pendek. 

Yang perlu diperhatikan dalam service antara lain : 

∼ Sikap badan dan pandangan. 

∼ Lambung keatas harus sesuai dengan kebutuhan. 

∼ Saat kapan harus memukul bola. 

2.1.5.6 Passing 

Passing Bawah (Pukulan/pengambilan tangan kebawah) 

Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk tangan dirapatkan, satu dengan yang lain 

dirapatkan. Gerakan tangan disesuaikan dengan keras/lemahnya kecepatan bola. 

Passing Keatas (Pukulan/pengambilan tangan keatas) 

Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk badan sedikit condong kemuka, siku 

ditekuk jari-jari terbuka membentuk lengkungan setengah bola ibu jari dan jari 

saling berdekatan membentuk segitiga penyentuhan pada semua jari-jari dan 

gerakannya meluruskan kedua tangan menggunakan gerakan kaki untuk 

menambah power. 

2.1.5.7 Smash (spike) 

Dengan membentuk serangan pukulan yang keras waktu bola berada di atas 

jaring, untuk dimasukkan ke daerah lawan. Untuk melakukan dengan baik perlu 

memperhatikan faktor-faktor berikut: awalan, tolakan, pukulan, dan pendaratan. 

Teknik smash Menurut Muhajir Teknik dalam permainan bola voli dapat diartikan 
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sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan 

permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal (2006,23). 

Menurut pendapat M. Mariyanto mengemukakan bahwa : “ Smash adalah suatu 

pukulan yang kuat dimana tangan kontak dengan bola secara penuh pada bagian 

atas , sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan yang tinggi, apabila pukulan 

bola lebih tinggi berada di atas net , maka bola dapat dipukul tajam ke bawah .” 

Spike adalah merupakan bentuk serangan yang paling banyak digunakan untuk 

menyerang dalam upaya memperoleh nilai suatu tim dalam permainan voli . Dari 

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Teknik Smash atau spike 

adalah cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan 

permainan untuk mencapai pukulan keras yang biasanya mematikan ke daerah 

lawan. Tes smash Menurut Sandika mengemukakan bahwa tes smash adalah tolok 

ukur untuk mengukur kemampuan smash. 

2.1.5.8 Membendung (blocking) 

Bola yang melewati tangan bloker 

Dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba menahan/menghalangi bola 

yang datang dari daerah lawan. Sikap memblok yang benar adalah: 

Jongkok, bersiap untuk melompat. 

Lompat dengan kedua tangan rapat dan lurus ke atas. 

Saat mendarat hendaknya langsung menyingkir dan memberi kesempatan pada 

kawan satu regu untuk bergantian melakukan block. 

Block ada dua macam. (1). block tunggal (2). block ganda Block tunggal adalah 

membendung bola yang dilakukan oleh satu orang pemain Block ganda adalah 
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membendung bola yang dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih.Hal yang 

harus diperhatikan dalam melakukan block ganda antara lain adalah memadukan 

langkah kaki dan kerjasama antar blocker dalam menentukan waktu lompatan dan 

arah pergerakan bola. 

2.1.5.9 Kedudukan pemain (posisi pemain) 

Pada waktu service kedua regu harus berada dalam lapangan / didaerahnya 

masing-masing dalam 2 deret kesamping. Tiga deret ada di depan dan tiga deret 

ada di belakang. Pemain nomor satu dinamakan server, pemain kedua 

dinamakan spiker, pemain ketiga dinamakan set upper atau tosser,pemain nomor 

empat dinamakan blocker, pemain nomor lima dan enam dinamakan libero 

 

2.1.6 Belajar 

Menurut Herry Koesyanto (2003:10), “Belajar adalah berusaha atau 

berlatih agar mendapatkan kepandaian. Arti belajar dasar bermain bola voli tak 

lain adalah berlatih teknik dasar bola voli agar terampil  dalam bermain  bola 

voli”. Adapun teknik dasar bola voli yang dapat dipelajari diantaranya adalah 

teknik dasar servis, pas (passing), umpan (set-uper), smash, dan bendungan 

(block). 

Servis  harus  dilakukan  dengan  baik  dan  sempurna  oleh  semua  

pemain, karena  kesalahan  pemain  mengakibatkan  pertambahan  angka  dari  

lawan  dan uniknya lagi setiap pemain harus melakukan servis ini. Demikian 

pentingnya kedudukan  servis  dalam  permainan  bola  voli,  maka  teknik  dasar  

servis  harus dikuasai dengan baik. Oleh karena itu servis harus keras dan terarah 
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dengan tujuan agar tidak mudah diterima oleh lawan yang berarti pihak 

pemegang servis mendapatkan angka. 

Servis ada bermacan-macam, dimana masing-masing memiliki nama, sifat 

dan  teknik  sendiri-sendiri.  Menurut  Suharno  HP.  (1979:12),  “ A da  dua  

macam pukulan servis yang di kenal dan sering dimainkan  yaitu servis 

tangan bahwan dan  servis  tangan  atas.  Servis  bawah  (underhand  service)  

adalah  servis  yang sering digunakan oleh pemain pemula, karena servis ini 

merupakan servis yang sangat  sederhana  dan  mudah”.  Gerakan  servis  bawah  

lebih  alamiah  dan  tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar (M. Yunus, 

1992:69). Jadi  servis ini sesuai diajarkan terutama untuk pemain yang masih 

dalam taraf belajar/berlatih  seperti anak sekolah. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Herry Koesyanto (2003:12), “Bahwa  bagi  pemain  pemula  cara  

akan  lebih  mudah  untuk  mempelajari  servis tangan bawah karena tenaga yang 

dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga dalam waktu yang singkat sudah dapat 

menguasai”. 

 

2.1.7 Pembelajaran 

2.1.7.1 Konsep Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:725), pendekatan diartikan 

sebagai  proses,  metode  atau  cara  untuk  mencapai  sesuatu.  Dalam  

kaitannya dengan penelitian ini pendekatan diartikan dengan metode mengajar. 

Berkaitan dengan  metode  mengajar  Aif  Syarifuddin  dan  Muhadi  

(1991/1992:292) menyatakan “ B ahwa metode mengajar adalah suatu cara yang 
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digunakan oleh guru untuk  menentukan  urutan  kegiatan  di  dalam  

melaksanakan  kegiatan  belajar mengajar sebagai salah satu usaha mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan”. Pendekatan  mengajar  adalah  cara  yang  

mempergunakan  teknik  yang  beraneka ragam yang didasari oleh pengertian 

yang mendalam dari guru akan memperbesar minat belajar murid-murid 

sehingga mempertinggi hasil belajar. 

Pendekatan pembelajaran merupakan aktifitas  guru  dalam  memilih  

kegiatan  pembelajaran  apakah  guru  akan menjelaskan  suatu pengajaran  

dengan  materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu, atau 

dengan menggunakan materi yang terkait satu dengan yang  lainnya  dalam  

tingkat  kedalaman  yang  berbeda,  atau  bahkan  merupakan materi yang 

terintegrasi dalam suatu kesatuan multi disiplin ilmu. Pendekatan pembelajaran 

merupakan penjelasan untuk mempermudah bagi siswa untuk memahami materi 

ajar yang disampaikan guru, dengan tetap memelihara suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. 

2.1.7.2 Latihan pasing atas berkelompok 

Setiap kelompok terdiri minimal 5 orang anak dengan formasi melingkar.  

Bola  dipasing  berdasarkan  arah  jarum  jam  dan kebalikannya. Setelah itu, 

setiap anak bebas mengarahkan ke siapa saja. Usahakan agar setiap anak dapat 

melakukan kesempatan yang sama dalam melakukan pasing atas. 
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Gambar 1 
Pasing atas berkelompok 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.13) 
 

Latihan dilanjutkan dengan menempatkan seorang anak berada di tengah-

tengah   lingkaran.   Setiap   anak   yang   berada   di   samping lingkaran 

mengarahkan bola ke anak yang berada di tengah. Posisi anak yang ditengah 

diganti setelah melakukan 4 kali pasing atas. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Pasing atas berkelompok 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.14) 
 
 

Lapangan dibagi dua bagian, lakukan permainan voli dengan cara memvoli 

bola hanya dengan menggunakan passing atas. Setiap kelompok terdiri dari 6-8 

orang anak. Regu yang menang adalah yang terlebih dulu memperoleh skor 15. 

Peraturan: 
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∼ Setiap regu boleh memvoli bola maksimal 3 pantulan. 

∼ Poin diperoleh apabila lawan tidak mampu menyeberangkan bola ke atas 

net atau hasil pengembalian bol keluar dari lapangan permainan. 

Pelanggaran dan hukuman: 

∼ Setiap  anak  tidak  boleh  menyentuh  net  dengan  anggota  tubuh bagian 

manapun. 

∼ Bola hanya boleh dipantulkan (divoli) dengan cara pasing atas, di luar 

gerakan itu dinyatakan gagal dan poin untuk lawan. 

 

 

 

 

Gambar 3 
Permainan pasing atas berkelompok 
( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.16) 

 

2.1.7.3 Latihan pasing bawah 

2.1.7.3.1 Latihan pasing bawah berkelompok 

Setiap kelompok terdiri minimal 5 orang anak dengan formasi melingkar.  

Awali  latihan  dengan  pasing  yang  teratur  yaitu mengarahkan bola sesuai 

dengan arah jarum jam dan sebaliknya. Latihan dilanjutkan dengan setiap anak 

bebas mengarahkan ke siapa saja. Usahakan agar setiap anak dapat melakukan 

kesempatan yang sama dalam melakukan pasing bawah. 
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Gambar 4 
Pasing bawah berkelompok 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:3.17) 
 
 

Latihan dilanjutkan dengan menempatkan seorang anak berada di tengah-

tengah   lingkaran.   Setiap   anak   yang   berada   di   samping lingkaran 

mengarahkan bola ke anak yang berada di tengah. Posisi anak yang ditengah 

diganti setelah melakukan 4 kali pasing bawah. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 
Pasing bawah berkelompok 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:3.17) 
 

2.1.7.3.2 Bermain pasing bawah 

Lapangan dibagi dua bagian, lakukan permainan voli dengan cara memvoli 

bola hanya dengan menggunakan pasing bawah. Setiap kelompok terdiri dari 6-8 

orang anak. Regu yang menang adalah yang terlebih dulu memperoleh skor 15. 

Peraturan: 
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∼ Setiap regu boleh memvoli bola maksimal 3 pantulan. 

∼ Poin diperoleh apabila lawan tidak mampu menyeberangkan bola ke atas net 

atau hasil pengembalian bola keluar dari lapangan permainan. 

Pelanggaran dan hukuman: 

∼ Setiap  anak  tidak  boleh  menyentuh  net  dengan  anggota  tubuh bagian 

manapun. 

∼ Bola hanya boleh dipantulkan (divoli) dengan cara pasing bawah, di luar 

gerakan itu dinyatakan gagal dan poin untuk lawan 

 

 

 

 

Gambar 6 
Permainan pasing berkelompok 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:3.19) 
 
 

2.1.7.3.3 Permainan pasing 

Lapangan dibagi empat bagian yang dibatasi net atau tali. Setiap bagian 

lapangan diisi oleh 4-6 orang anak. Setiap kelompok harus mempasing bola 

menyeberangi net ke arah lapangan kelompok yang lain. 

 

 

 
 

Gambar 7 
Permainan pasing berkelompok 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:3.19) 
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2.1.7.3.4 Latihan servis bawah 

Lakukan servis bawah sambil berhadapan. 

Seorang anak melakukan servis bawah diarahkan ke temannya yang berada di 

depan. Temannya yang di depan menangkap bola kemudian melakukan servis 

bawah di arahkan ke anak yang pertama melakukan servis bawah. Begitu 

seterusnya. 

 

 

Gambar 8 
Permainan service berpasangan 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.29) 
 
 

Latihan seperti di atas tetapi bola diharuskan melewati net/tali yang 

memisahkan dua orang anak yang saling berhadapan. 

 

 

 

 

Gambar 9 
Permainan service bawah melewati net 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.30) 
 
 

2.1.7.3.5 Latihan ketepatan servis bawah. 

Lapangan dibagi dua bagian dan setiap bagian dibuat enam kotak yang 

setiap kotaknya berisi skor yang berbeda-beda (seperti pada gambar di bawah). 



33 

 

 

Tugas anak melakukan   servis   bawah.   Bola hasil servis harus melewati net dan 

jatuh di kotak-kotak yang berisi skor. 

 

 

 

Gambar 10 
Permainan service bawah arahan angka 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.30) 
 
 

2.1.7.3.6 Latihan servis atas 

Lakukan servis bawah sambil berhadapan. 

Seorang anak melakukan servis atas diarahkan ke temannya yang berada di 

depan. Temannya yang di depan menangkap bola kemudian melakukan servis atas 

di arahkan ke anak yang pertama melakukan servis bawah. Begitu seterusnya 

 

 

Gambar 11 
Permainan service atas berpasangan 
( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.30) 

 

Latihan seperti di atas tetapi bola diharuskan melewati net/tali yang 

memisahkan dua orang anak yang saling berhadapan. 

 

 

 
Gambar 12 

Permainan service atas berpasangan melewati net 
( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.31) 
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2.1.7.3.7 Permainan servis dan “bump game” 

Setiap kelompok terdiri dari 3 orang anak yang berada di satu bidang 

lapangan. Satu anak (A) melakukan servis atas dengan bola harus melewati 

net/tali, anak yang lain (B) menerima bola dengan pasing bawah diarahkan ke 

temannya (C) kemudian C melakukan pasing atas. Lakukan tugas gerak secara 

bergantian. 

 

 

 

 
Gambar 13 

Permainan service atas dan pasing bawah 
( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.33) 

 
 

2.1.7.4 Bermain bola voli 

Melakukan  permainan  bola  yang  dimodifikasi  dari  jumlah  pemain, 

lapangan dan peraturan. 

Lapangan 4 bidang 

Lapangan  dibagi  empat  bidang  yang  dibatasi  net  atau  tali.  Setiap 

bidang lapangan diisi oleh tiga orang anak. Sistem pertandingannya setiap yang 

kalah harus segera diganti. Regu yang menang adalah yang pertama memperoleh 

skor 5 dengan sistem raly point. Sehingga setiap game pertandingan hanya satu 

regu yang masih di lapangan sedang tiga regu yang lain harus diganti. Setiap 

regu bebas mengoper pada lawan regunya, dan yang menerima operan apabila 

bola mati maka pint unruk regu yang mengoper bola, pemain bebas menggunakan 
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passing bawah, passing atas, atau smash. Bola yang digunakan menggunakan 

modifikasi bola. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 14 
Permainan pasing arena 

( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.37) 
 
 

Blindman’s Volleyball 

Lapangan  dibagi  dua  bidang  dipisahkan  oleh  net  yang  tertutup 

sehingga setiap pemain dari setiap regu tidak dapat melihat posisi lawannya. 

Setiap regu terdiri dari 6 orang anak. Permainan diawali oleh servis. Regu 

yang menang adalah yang pertama memperoleh skor 15 dengan sistem rallypoint. 

Latihan dilanjutkan dengan permainan bola voli yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 
Permainan bola voli sesungguhnya 
( Sumber : Bachtiar,dkk. 2007:4.52) 
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2.1.8 Pendekatan Pembelajaran 

Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya “ 

(Surya:2004). Menurut Surya (2004) lebih lanjut bahwa ada beberapa prinsip yang 

menjadi landasan pengertian tersebut di atas ialah  

Pertama, pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah 

adanya perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya seseorang telah 

mengalami pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua 

perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran mempunyai cirri-ciri sebagai berikut : (a) perubahan yang disadari, 

artinya individu yang melakukan proses pembelajaran menyadari bahwa 

pengetahuan, keterampilan, dan ia lebih yakin terhadap dirinya. (b). Perubahan 

bersifat kontinyu (berkesinambungan) Artinya suatu perubahan yang terjadi, 

meyebebkan terjadinya perubahan perilaku yang lain. (c). Perubahan bersifat 

fungsional, artinya perubahan yang telah diperoleh sebagai hasil pembelajaran 

memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. (d) perubahan bersifat 

positif, artinyaterjadi adanya pertambahan perubahan dalam diri individu (e) 

Perubahan yang bersifat aktif, artinya perubahan itu terjadi dengan sednirinya, 

akan tetapi memlalui aktivitas individu. (f). Perubahan yang bersifat permanent 

(menentap) , artinya perubahan yang terjadi sebagai hasil pembelajaran akan 

berada secara kekal dalam diri individu, setidak-tidaknya untuk masa tetentu. (g). 
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Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan itu terjadi karena ada 

sesuatu yang akan yang akan dicapai. 

Kedua, Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara 

keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilkau sebagai 

hasil pembelajaran adalah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ketiga ini 

mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang 

berkesinambungan. 

Keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang 

mendorong dan ada sesuatu tujuan yang akandi capai. Peinsip ini mengandung 

makna bahwa aktivitas pembelajaran itu terjadi karena adanya kebutuhan yang 

harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu. 

Dalam kaitannya dengan efektivitas belajar Rivai (2000 ), mengatakan 

bahwa efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pelatihan. Pencapain 

tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran.  

Menurut Rivai aspek-aspek yang meliputi efektivitas belajar adalah : 

1) Peningkatan pengetahuan 

2) Peningkatan keterampilan 

3) Perubahan sikap 

4) Prilaku 
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5) Kemampuan adaptasi 

6) Peningkatan integrasi 

7) Peningkatan partisipasi 

8) Peningkatan interaksi cultural 

 

2.1.9 Modifikasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani penting untuk diketahui oleh 

guru pendidikan jasmani. Diharapkan mereka dapat menjelaskan pengertian dan 

konsep modifikasi dan bagaimana cara memodifikasinya,menyebutkan dan 

menerapkan beberapa aspek analisis modifikasi. Penyelenggaraan program 

pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan karakteristk program pendidikan 

jasmani itu sendiri, yaitu Developmentally Appropriate Practice (DAP) artinya 

bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan 

atau kondisi anak, dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut.  

Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan tingkat kematangan anak didik yang diajarkan. Perkembangan 

atau kematangan dimaksud mencakup Fisik, Psikis maupun ketrampilannya. 

Tugas ajar itu harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan 

karakteristik individu dan mendorongnya kearah perubahan yang lebih baik. 

 

2.1.10 Konsep Modifikasi 

Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru agar 

proses pembelajaran dapat mencerminkan (DAP). Esensi modifikasi adalah 
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menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntuhkannya dalam bentuk aktifitas belajar yang potensial sehingga dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya. 

Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan 

siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya kurang trampil menjadi 

lebih trampil. Cara-cara guru memdifikasi pembelajaran akan tercermin dari 

aktifitas pembelajaran yang diberikan guru mulai awal aktifitas pembelajaran 

yang diberikan guru mulai awal hingga akhir pelajaran. Selanjutnya guru penjas 

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

bagaimana cara memodifikasinya. 

 

2.1.11 Modifikasi Alat Pembelajaran Balon 

Metode penerapan model bermain menggunakan balon  mempunyai            

tiga komponen pokok yaitu, teknik dasar passing atas permainan bola voli, 

modifikasi permainan sederhana, penggunaan modifikasi alat pembelajaran 

dengan balon. Tiga unsur-unsur tersebut saling terjalin satu sama lain secara 

mendasar, dan masing masing memberikan dukungan secara keseluruhan dalam 

suatu kegiatan. Untuk jelasnya penjabaran ketiga komponen tersebut adalah:        

(1). Teknik dasar passing atas permainan bola voli dapat didefisinisikan sebagai 

perubahan dari yang tidak mengerti tentang cara passing bola menjadi tahu cara 

teknik dasar passing atas permainan bola voli. (2). modifikasi permainan 

sederhana secara sederhana dapat dikemukakan pengertian bahwa yang dimaksud 

dengan bermain dengan peraturan yang dimodifikasi yaitu permainan disesuaikan 
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dengan situasi kondisi baik tempat, siswa, saran dan peraturan permainan yang 

bertujuan supaya siswa termotivasi, senang, dan semangat pada permainan 

passing atas bola voli. (3). penggunaan modifikasi alat pembelajaran dengan 

balon merupakan alternatif yang paling baik karena sifat dari balon disamping 

ringan juga banyak disenangi oleh anak sehingga siswa penasaran dan ingin 

mencoba bagaimana bermain voli menggunakan sarana balon 

 

2.2 Kerangka Berfikir. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mempu melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah yang sesuai dengan konsep yang dipelajari. Permasalahan 

yang sering terjadi dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya pada 

metode atau cara menyampaikan materi pelajaran. Sering kali materi yang 

diajarkan oleh guru kurang tertanam kuat dalam benak siswa. Khususnya dalam 

pembelajaran gerak dasar kemampuan passing bola dalam permainan sepak bola. 

Siswa kurang mampu menganalisis gerakan yang telah diajarkan oleh guru, sebab 

guru hanya menyampaikan materi secara verbal adapun memberikan demontrasi 

atau contoh kurang dapat ditangkap oleh siswa secara optimal. Guru bukanlah 

satu-satunya sumber belajar bagi siswa, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya 

untuk mengembangkan kemampuan berfikir dalam menyelesaikan masalah yang 

sesuai dengan materi pembelajaran 

Permasalahan umum dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan adalah kurang peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Proses 
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pembelajaran yang berlangsung belum mewujudkan adanya partisipasi siswa 

secara penuh. Siswa berperan sebagai obyek pembelajaran, yang hanya 

mendengarkan dan mengaplikasikan apa yang disampaikan guru. Selain itu proses 

pembelajaran kurang mengoptimalkan penggunaan metode pembelajaran yang 

dapat merangsang peran aktif siswa 

Penggunaan metode nyata dapat diamati dan dirasakan langsung oleh siswa 

memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Metode nyata yang dimaksud adalah pembelajaran kooperatif, penggunaan 

metode pembelajaran memungkinkan siswa lebih banyak melakukan kegiatan. 

Penggunaan modifikasi dalam pelaksanaan tindakan tiap siklusnya disesuaikan 

dengan topik materi yang sedang dipalajari, secara lebih rinci jenis-jenis media 

tersebut dijabarkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), setiap 

pertemuan. 

 

2.3 Hipotesis Tindakan 

Melalui kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya maka dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :       

“ Meningkatkan hasil belajar passing atas permainan bola voli melalui penerapan 

model bermain balon pada siswa kelas IV  Sekolah dasar Negeri 01 Gunungtiga 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 “ 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penilaiannya (Suharni Arikunto, 2006 : 160). Metode 

penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitan. 

Berbobot tidaknya tergantung pada metode yang digunakan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Sutrisno Hadi (2000 : 4), bahwa metode penelitian memberikan 

garis-garis yang cermat dan syarat-syarat yang benar untuk menjaga agar 

pengetahuan yang didapat dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah 

setinggi-tingginya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 

3.1 Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa kelas  IV  

Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 

2012 sebanyak 28 dengan rincian siswa 12 siswa putri dan 16 siswa putra, yang 

nantinya akan dijadikan subyek penelitian tindakan kelas. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan di Sekolah Dasar 

Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang dan sebagai latar 

penelitian yang hendak diteliti adalah siswa kelas  IV  Sekolah Dasar Negeri 01 
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Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar permainan bola voli melalui 

penerapan modifikasi bola balon dan peraturan yang dimodifikasi pada siswa 

kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga. 

Obyek penelitian tindakan kelas adalah harus tertuju atau mengenai hal-hal 

yang terjadi di dalam pembelajaran. Hal-hal yang dapat diamati sehubungan 

dengan setiap unsur pembelajaran tersebut antara lain (1) siswa itu sendiri, (2) 

guru yang sedang mengajar, (3) materi pelajaran terkait, (4) peralatan yang 

digunakan dalam pembelajaran, (5) hasil proses belajar mengajar, (6) lingkungan 

pembelajaran, (7) pengelolaan atau pengaturan yang dilakukan oleh peneliti 

sekolah.  

 

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), penelitian tindakan 

kelas ini akan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan    

April 2012. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 01 

Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, yang 

menggunakan sarana lapangan sekolah sebagai tempat pelaksanaan penelitian. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini diantaranya : 

Tes praktik, observasi lapangan. Menurut H.E Mulyana (2009 : 183) data 

penelitian kumpulkan dan disusun melalui teknik pengumpulan data meliputi : 

Sumber data, Jenis data, Teknik pengumpulan data, pengumpulan data, dan 

instrument yang digunakan.  

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

terdiri dari (1) Tes : dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil 

pembelajaran siswa tentang bola voli, (2) Observasi : dipergunakan sebagai teknik 

untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dan guru selama kegiatan 

pembelajaran penerapan modifikasi bola balon dan peraturan yang dimodifikasi 

untuk meningkatkan hasil pembelajaran kemampuan bola voli  pada siswa kelas 

IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang 

tahun 2012, (3) Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Secara terperinci teknik pengumpulan data pada penelitian dapat 

dideskripsikan dalam tabel berikut : 

No Jenis Data Subyek Teknik Pengumpulan 
Data Insrumen 

1 2 3 4 5 

1 

Aktivitas 

pembelajaran 

hasil belajar 

permainan bola 

Siswa 

Unjuk kerja 

ketrampilan bermain 

bola voli 

Tes ketrampilan 

permainan bola voli  
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voli melalui 

penerapan 

modifikasi bola 

balon dan 

peraturan  yang 

dimodifikasi 

Unjuk kerja hasil 

belajar permainan 

bola voli melalui 

penerapan modifikasi 

bola balon dan 

peraturan  yang 

dimodifikasi 

Pedoman observasi 

pelaksanaan 

kemampuan teknik 

dasar permainan bola 

voli  

2 

Hasil belajar 

permainan bola 

voli melalui 

penerapan 

modifikasi bola 

balon dan 

peraturan  yang 

dimodifikasi 

Siswa 

Afektif 

 

Skala sikap melalui 

observasi lapangan 

(sesuai dengan rubric 

penilaian aspek 

afektif pada RPP) 

Kognitif 

Soal tes (sesuai 

dengan rubric 

penilaian aspek 

kognitif  pada RPP) 

Psikomotor 

Unjuk kerja praktik 

yang meliputi 

kemampuan teknik 

dasar dan kerampilan 

permainan bola voli 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi informasi tentang 

keadaan siswa dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif yakni 

hasil pengukuran pembelajaran permainan bola voli hasil melalui penerapan 

modifikasi bola balon dan peraturan  yang dimodifikasi kelas IV  Sekolah Dasar 

Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang Tahun 2012. 

Sedangkan aspek kualitatif didasarkan atas hasil pengamatan dan catatan 

pembelajaran selama penelitian berlangsung 

Adapun pada metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Menurut Supandi         

(2008 : 104) yakni penelitian tindakan yang diawali dengan perencanaan 

(planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi 

tindakan (observation and evaluation), dan melakukan refleksi (reflecting), dan 

seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (criteria 

keberhasilan). Penjelasan pengenai alur penelitian tindakan tersebut dipaparkan 

melalui penjelasan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) adalah tahap dimana dijelaskannya apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian itu dilakukan 

2. Penerapan tindakan (Action) adalah tahap implementasi atau pelaksanaan 

rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan sebelumnya. 

3. Observasi dan Evaluasi Tindakan (observation and evaluation) adalah tahap 

pengamatan dan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan selama penelitian 

berlangsung. 
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4. Refleksi (reflecting) adalah tahap pengungkapan kembali hasil observasi dan 

evaluasi dala penerapan tindakan dalam diskusi, sehingga dapat digunakan 

untuk merancang program penelitian siklus berikutnya. 

Keempat tahap yang telah dipaparkan diatas tersebut merupakan rancangan 

tindakan dalam satu siklus penelitian, pada siklus berikutnya rancangan program 

penelitian yang digunakan berpedoman pada hasil refleksi yang dihasilkan pada 

siklus sebelumnya, begitu seterusnya hingga target penelitian tercapai. 

Tahapan siklus pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat diterangkan 

melalui gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Alur Tahapan Siklus penelitian Tindakan Kelas 

 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti 

dalam nenerapkan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam 

Perencanaan 

Pelaksanaan dan 
Observasi 

Refleksi SIKLUS I 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan dan 
Observasi 

SIKLUS II 
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Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan tindakan yang berlangsung 

secara terus menerus pada subyek penelitian 

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) secara prosedurnya 

dilaksanakan secara partisipasif atau kolaborator antara (guru, dengan tim lainnya) 

bekerja sam, mulai dari tahap orientasi hingga penyusunan rencana tindakan 

dalam siklus pertama, diskusi yang bersifat analik kemudian dilanjutkan dengan 

refleksi-evaluatif atas kegiatan yang dilakukan pada siklus pertama, untuk 

kemudian mempersiapkan rencana modifikasi, koreksi atau pembetulan, dan 

menyempurnakan pada siklus berikutnya 

Untuk memperoleh hasil penelitia tindakan seperti yang diharapkan, 

prosedur penelitian secara keseluruhan meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan survey awal 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengobservasi sekolah atau 

kelas yang akan dijadikan sebagai tempat Penelitian Tindakan Kelas. Meninjau 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran permainan bola voli yang diterapkan 

dalam sekolah 

2. Tahap seleksi informen, penyiapan instrument, dan alat 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah : 

a. Menentukan subyek penelitian 

b. Menyiapkan metode dan instrument penelitian serta evaluasi 

3. Tahap pengumpulan data atau tindakan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan tabulasi data penelitian yang terdiri 

atas : 

a. Hasil kondisi awal ketrampilan bermain bola voli 
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b. Kemampuan siswa terhadap proses pembelajaran 

c. Pelaksanaan pembelajaran 

d. Partisipasi dan keaktifan siswa 

Dalam tahap ini analisis data dikumpulkan yaitu dengan deskriptif kualitatif. 

Teknik analisis tersebut dilakukan karena data yang terkumpul berupa uraian 

deskripstif tentang perkembangan belajar serta tes ketrampilan bermain bola voli. 

Serta tes permainan bola voli yang dideskripsikan melalui hasil Kualitatif 

TAHAPAN 
PENELITIAN URAIAN KEGIATAN 

Pra Siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pelaksanaan dan observasi 

1. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan 

siswa baris, berdo’a, presensi, 

menginformasikan kompetensi dasar, tujuan 

yang hendak dicapai, indicator keberhasilan, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

pemanasan dan peregangan 

2. Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek 

penelitian dalam hal ini adalah siswa kelas IV 

tentang prestasi permainan bola voli 

Pelaksanaan dan observasi 

Secara perorangan siswa mekakukan gerakan 

ketrampilan gerak dasar permainan bola voli 

yaitu dengan melakukan passing bawah, pasing 

atas, dan smash, 

Secara kelompok siswa lekakukan permainan 
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Siklus ke. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bola voli dengan peraturan sederhana  

Aspek yang dinilai  

Posisi kaki saat melakukan passing bawah 

Posisi tangan saat melakukan passing bawah 

Posisi kaki saat melakukan passing atas 

Posisi tangan saat melakukan passing atas 

Awalan jamping saat melakukan smash 

Setiap aspek penilaian diberi skor 1 sampai 5, 

adapun nilainya adalah jumlah skor dibagi 4. 

Skor maksimal adalah 100 

3. Kegiatan Akhir 

Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian 

diberitahu hasil tes penilaian yang telah 

dilakukan. Agar mereka mengetahui 

kemampuan melakukan teknik dasar permainan 

bola voli. Dan siswa disuruh mengisi angket 

sikap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

konsep permainan bola voli. 

 

Tahap pelaksanaan dan Observasi 

1. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan 

siswa baris, berdo’a, presensi, 

menginformasikan kompetensi dasar, tujuan 

yang hendak dicapai, indicator keberhasilan, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

pemanasan dan peregangan 

2. Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek 
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Siklus II 

 

 

 

 

 

penelitian dalam hal ini adalah siswa kelas IV  

Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan 

Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, tentang 

permainan bola voli 

Pelaksanaan dan observasi 

Secara berpasangan siswa melakukan gerakan 

teknik dasar permainan bola voli yaitu dengan 

gerakan passing bawah, pasing atas, dan gerakan 

smash 

Secara kelompok siswa mekakukan kegiatan 

permainan bola voli melalui penerapan 

modifikasi bola balon dan peraturan  yang 

dimodifikasi 

Dilakukan sampai permainan selesai atau batas 

waktu yang telah ditentukan 

Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Akhir 

Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian 

diberitahu hasil tes penilaian yang telah 

dilakukan. Agar mereka mengetahui 

kemampuan teknik dasar permainan bola voli. 

Dan siswa disuruh mengisi angket sikap dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan konsep teknik 

dasar permainan bola voli. 

 

Tahap pelaksanaan dan Observasi 

1. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan 

siswa baris, berdo’a, presensi, 

menginformasikan kompetensi dasar, tujuan 

yang hendak dicapai, indicator keberhasilan, 
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materi pembelajaran, metode pembelajaran. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

pemanasan dan peregangan 

2. Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek 

penelitian dalam hal ini adalah siswa kelas IV  

Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan 

Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, tentang 

permainan bola voli 

Pelaksanaan dan observasi 

Secara berpasangan siswa melakukan gerakan 

teknik dasar permainan bola voli yaitu dengan 

gerakan passing bawah, pasing atas, dan gerakan 

smash 

Secara kelompok siswa mekakukan kegiatan 

permainan bola voli melalui penerapan 

modifikasi bola balon dan peraturan  yang 

dimodifikasi 

Dilakukan sampai permainan selesai atau batas 

waktu yang telah ditentukan 

Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Akhir 

Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian 

diberitahu hasil tes penilaian yang telah 

dilakukan. Agar mereka mengetahui 

kemampuan teknik dasar permainan bola voli. 

Dan siswa disuruh mengisi angket sikap dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan konsep teknik 

dasar permainan bola voli. 
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Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Kegiatan observasi dilakukan selama pelaksanaan 

pembelajaran permainan bola voli melalui 

penerapan modifikasi bola balon dan peraturan  

yang dimodifikasi oleh kolaborator kolaborator 

yang bertindak sebagai observer. Setiap kemajuan 

yang terjadi pada siswa maupun suasana kelas 

dicatat 

 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, peneliti dan 

kolaborator melakukan refleksi terhadap 

pelaksanaan siklus II dan menyusun rencana ulang 

untuk memasuki siklus III. Tetapi jika pada akhir 

siklus II ini telah terjadi pencapaian indicator akhir, 

maka siklus III tidak diperlukan lagi. Akhir siklus II 

ini peneliti dan kolaborator melakukan refleksi 

secara komprehensif dan membuat kesimpulan 

analisis bahwa action/tindakan yang dilakukan telah 

berhasil meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran pendidikan jasmani 

 

 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan dua 

jenis data yaitu : Pertama, data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat 

dianalisis secara deskriftif. Misalnya mencari nilai rata-rata, presentase 

keberhasilan belajar, dan lain-lain. Kedua, data kualitatif yaitu data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang tingkat pemahaman 

siswa terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

terhadap metode belajar yang baru (Afektif) aktivitas siswa mengikuti 
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pembelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motifasi belajar 

dan sejenisnya, dapat dinilai secara kualitatif (Suharsimi Arikunto, Suhardjono 

dan Supardi, 2009 : 131) 

3.6.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap pertemuan. Masing-masing RPP 

berisi kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. 

3.6.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar permainan bola voli melalui penerapan 

modifikasi bola balon dan peraturan  yang dimodifikasi dilihat dari aspek kognitif, 

afektif, psikomotor, dan fisik. Dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran bola voli melalui 

penerapan modifikasi bola balon dan peraturan  yang dimodifikasi. Selain itu 

peneliti juga mengunakan insrumen ketramilan gerak dasar bola voli untuk siswa. 

3.6.3 Tes Praktik 

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dlam memahami materi yang 

sudah diajarkan. Tes ini merupakan ter ketrampilan atau dengan kata lain adalah 

tes psikomotor. Dalam penelitian ini tes praktiknya adalah rangkaian gerak dasar 

passing bawah, passing atas, dan smash yang dilakukan dalam bentuk model 
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pembelajaran permainan bola voli melalui penerapan modifikasi bola balon dan 

peraturan  yang dimodifikasi. 

3.6.4 Angket atau kuesioner (questionnaire) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen 

atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden 

mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan 

presepsinya. 

 

3.7  Analisa Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deskriftif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan 

atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui 

hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran bola voli 

melalui penerapan modifikasi bola balon dan peraturan  yang dimodifikasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriftif persentase dengan menentukan presentase 

ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas. 
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Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase dan 

angka.  

Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar adalah : 

P =    X  100% 

Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah : 

R =  

Keterangan : 

R    = Nilai rata-rata 

  = Jumlah semua nilai siswa 

 = Jumlah Siswa 

( Zainal Aqib, 2008 : 42) 

Perhitungan persentase dengan menggunakan rumus diatas harus sesuai dengan 

memperhatikan kreteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan pada sampel siswa dalam penelitian yaitu Sekolah 

Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012. 

Yang dikelompokan ke dalam dua kategiori yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan 

kreteria sebagai berikut : 

Kreteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

 

Tabel 3.1 Kreteria Ketuntasan Minimal Penjasorkes 
(Depdiknas, Rancangan Hasil Belajar 2006) 
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2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil belajar siswa dan hasil observasi 

ketrampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar permainan 

bola voli melalui penerapan modifikasi bola balon dan peraturan  yang 

dimodifikasi. 

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut ketegori 

untuk memperoleh kesimpulan, 

( Zainal Aqib, 2008 : 42) 

Tingkat Keberhasilan % Arti 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60 – 79 % Tinggi 

40 – 59 % Sedang 

20 – 39 % Rendah 

< 20 % Sangat Rendah 

 

Tabel 3.2 Kreteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 
(Zainal Aqib, 2008 : 41) 

 

Pencapaian tujuan 
pembelajaran Kualitatif Tingkat keberhasilan 

pembelajaran 

85 – 100 % Sangat Baik (A) Berhasil 

65 – 84 % Baik (B) Berhasil 

55 – 64 % Cukup (C) Tidak Berhasil 

0 – 54 % Kurang (D) Tidak Berhasil 

 

Tabel 3.3 Kreteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 
(Zainal Aqib, 2008 : 161) 
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3.8  Indikator Keberhasilan Belajar 

Penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengukur sejauhmana hasil 

belajar permainan bola voli melalui penerapan modifikasi bola balon dan 

peraturan  yang dimodifikasi, dan untuk mengetahui serta mengukur sejauhmana 

aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk 

melihat hasil belajar dari sebuah proses pembelajaran dapat dilihat dari 

pencapaian hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan hasil dari 

pembelajaran melalui penerapan modifikasi bola balon dan peraturan  yang 

dimodifikasi yaitu 80 % dapat dikatakan berhasil tuntas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Penelitian Pada Siklus I 

Penelitian yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang pada siswa kelas IV, merupakan penelitian 

tindakan kelas ( classroom action research). Penelitian tindakan yang telah 

dilakukan ini terdiri dari dua siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus pertama 

dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 dengan alokasi waktu 2 X 35 menit dan 

pada pembelajaran siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 dengan 

alokasi waktu 2 X 35 menit. Pada pelaksanaan siklus pertama peneliti 

menyampaikan materi tentang belajar passing atas permainan bola voli yang 

dilakukan melalui model bermain balon. 

Setelah melaksanakan siklus pertama, peneliti bersama-sama rekan guru 

yang bertindak sebagai kolaborator yang menjadi pengamat, melakukan diskusi 

dan refleksi. 

Tabel 4.1. Hasil penelitian aktivitas peneliti dan siswa pada siklus pertama 

No Aspek Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Indikator 

Ketercapaian 

1 
Aktivitas peneliti dalam mengajar gerak 

passing atas permainan bola voli melalui 
79.1% 80 % 
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penerapan model bermain balon 

2 

Aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran gerakan passing atas 

permainan bola voli 

80.0 % 80 % 

 

Grafik 4.1. Hasil penelitian aktivitas peneliti dan siswa pada siklus pertama 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Hasil Refleksi Pada Siklus Pertama 

Setelah  melakukan diskusi dengan guru kolaborator, tahap perencanaan 

pada siklus pertama masih mengalami beberapa hambatan sedangkan persiapan 

pada rancangan pembelajaran, yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

persiapan sarana dan prasarana serta sumber pembelajaran, instrumen penelitian 

yang berupa checklist analisa gerak dasar dan lembar observasi aktivitas 

pembelajaran terhadap peneliti dan siswa yang sudah diberi petunjuk dengan jelas. 

Maka penelitian pada siklus I dilanjutkan pada peneliian tindakan kelas pada 
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siklus II dengan memperhatikan kerurangan-keurangan yang ditemukan oleh 

kolaborator maupun guru pamong.  

4.1.3. Hasil Penelitian Pada Siklus Kedua 

Penelitian yang dilakukan pada siklus kedua juga terdapat empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, pengamatan, dan refleksi. Setelah 

melaksanakan dan menyelesaikan siklus kedua, peneliti bersama rekan guru yang 

bertindak sebagai kolaborator melakukan pengamatan dan diskusi mengenai 

pelaksanaan tindakan pada siklus kedua, setelah melakukan perhitungan, maka 

diperoleh hasil persentase dalam pembelajaran terhadap aktivitas peneliti dan 

siswa seperti terlihat pada tabel. 

Tabel 4.2. Hasil Penelitian Aktivitas Peneliti dan Siswa Pada Siklus Kedua 

No Aspek Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Indikator 

Ketercapaian 

1 
Aktivitas peneliti dalam mengajar gerak 
passing atas permainan bola voli melalui 
penerapan model bermain balon 

87.5 % 80 % 

2 
Aktivitas siswa dalam mengikuti 
pembelajaran gerakan passing atas 
permainan bola voli 

86.6 % 80 % 

 

Tabel 4.2. Hasil Penelitian Aktivitas Peneliti dan Siswa Pada Siklus Kedua 
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4.1.4. Hasil refleksi pada siklus kedua 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolaborator, tahap perencanaan 

pada siklus kedua dalam pembelajaran gerakkan passing atas permainan bola voli 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan skenario pembelajaran, seddangkan 

pada tahap tindakan peneliti sudah mampu mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada siklus pertama yaitu diantaranya : 

1. Pengelolaan kelas, dalam menjelaskan dan menyampaikan materi kepada siswa 

sudah maksimal sehingga dalam pelaksanaan tindakan masih banyak siswa 

yang belum mengetahui alur dari rangkaian gerakan passing atas permainan 

bola voli tersebut, 

2.  Kedisiplinan dalam mengelola waktu masih sudah tertata rapi.  

3. Sarana dan prasarana juga sudah baik, yaitu dalam pengadaan bahan bola voli 

pada saat melakukan gerakan passing atas permainan bola voli. 

Pada siklus kedua ini ada peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran gerakkan passing atas permainan bola voli dan aktivitas peneliti 

dalam mengajar melalui pendekatan model bermain balon. Dari hasil diskusi yang 

dilakukan peneliti dengan guru kolaborator pada siklus kedua, mengenai 

kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus pertama Pada siklus 

kedua ini kelemahan yang dialami pada saat siklus kedua terlah terpecahkan. Guru 

kolaborator berserta peneliti telah menyimpulkan bahwa hasil refleksi pada siklus 
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kedua yaitu, hasil perencanaan, tindakan, pengamatan yang dilakukan peneliti 

siklus kedua ini sudah dikatakan berhasil dan pembelajaran gerakkan passing atas 

permainan bola voli atau gerak multilateral yang dilakukan telah tercapai baik dari 

segi kognitif, afektif, dan psikomotor dan tidak perlu melanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

4.2.2.1. Aktivitas Peneliti dalam mengajar gerakan passing atas permainan bola 

voli melalui model bermain balon 

4.3.  Perbandingan hasil siklus pertama dengan hasil siklus kedua pada 

pelaksanaan pembelajaran oleh peneliti. 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama 79.1 % 

2 Kedua 87.5 % 

Berdasarkan pengamatan oleh observer atau pengamat yang dilakukan oleh 

guru pendidikan jasmani, aktivitas peneliti dalam mengajar gerakkan passing atas 

permainan bola voli melalui model bermain balon mengalami kenaikan dari siklus 

pertama ke siklus kedua seperti terlihat pada tabel 4.3. 

Dari tabel 4.3 di atas, terlihat aktivitas peneliti dalam mengajar pada siklus 

pertama mencapai 79.1%, sedangkan pada siklus kedua mengalami peningkatan 

8.4%, yaitu mencapai 87.5%. pencapaian 87.5% sudah dikatakan berhasil dalam 

melakukan proses pembelajaran karena standar ketercapaiannya adalah 80%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mengajar peneliti sudah sesuai dengan 

skenario pembelajaran atau RPP. 
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4.2.2.2. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran gerakan passing atas 

permainan bola voli melalui model bermain balon. 

Tabel 4.4. Perbandingan hasil siklus pertama dan kedua pada 

                 pelaksanaan pembelajaran oleh siswa. 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama 80.0 % 

2 Kedua 86.6 % 

 

Berdasarkan pengamatan oleh observer atau pengamat yang dilakukan oleh 

guru pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan, aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran gerak passing atas permainan bola voli melalui model 

bermain balon mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel 4.4. 

Dari tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa siklus pertama aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran gerakkan passing atas permainan bola voli mencapai     

80 %, sedangkan pada siklus kedua mengalami kenaikan 6.6% yaitu mencapai 

86.6%. pencapaian 86.6% sudah dikatakan berhasil dalam upaya peningkatan 

aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran gerakkan passing atas permainan 

bola voli melalui model bermain balon, dan ini artinya tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dan semua ranah dapat tercapai. 

 

4.2.2.3. Nilai rata-rata peserta didik 
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Penilaian rata-rata hasil belajar gerakkan passing atas permainan bola voli 

pada siklus pertama dan kedua dapat diketahui dengan penilaian gerak per aspek 

gerak dasar. 

Peningkatan pembelajaran pada aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran gerak dasar passing atas permainan bola voli ini dilakukan dengan 

cara melihat ketuntasan gerakan yang dilakukan oleh 28 siswa kelas IV. Ada lima 

aspek penilaian dalam gerakkan passing atas permainan bola voli yaitu kecepatan, 

ketepatan, perkenaan, kelincahan, dan keseimbangan. Dari ke lima item gerak 

dasar tersebut diperoleh hasil pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil belajar gerak dasar passing atas permainan bola voli siklus 

pertama dan siklus kedua. 

Siklus Kecepatan Ketepatan Perkenaan Kelincahan Keseimbangan 

Pertama 74% 55% 61% 70% 68% 

Kedua 83% 76% 83% 86% 80% 

 

Grafik 4.2. Hasil belajar gerak dasar passing atas permainan bola voli siklus 

                 pertama dan siklus kedua 
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Pada siklus pertama perolehan nilai siswa untuk gerakan kecepatan 

mencapai 74%, yang terdiri dari 7% untuk 2 siswa yang belum tuntas, untuk 

ketepatan 55% yang terdiri dari 39% untuk 11 siswa yang belum tuntas. Untuk 

perkenaan mencapai 61% , yang terdiri dari 32% untuk 9 siswa yang belum 

tuntas, Untuk kelincahan mencapai 70% , yang terdiri dari 25% untuk 7 siswa 

yang belum tuntas, Untuk keseimbangan mencapai 68% , yang terdiri dari 29% 

untuk 8 siswa yang belum tuntas. 

Nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus pertama yaitu 65% dan 

dikategorikan belum tuntas. Dan pembelajaran tersebut belum maksimal dari 

semua asper gerakan belum mencapai kategori yang ditetapkan yaitu 73%. Maka 

dari itu peneliti berusaha memperbaiki pada pembelajaran siklus kedua. Dan hasil 

pembelajaran gerak passing atas permainan bola voli pada siklus kedua nilai rata- 

rata mencapai 82%, ini bisa dikatakan tuntas karena telah melebihi kreteria 

ketuntasan yang telah ditetapkan yaitu 73%. Untuk aspek kecepatan mencapai 

83%, yang terdiri dari 4% untuk 1 siswa yang belum tuntas, untuk ketepatan 76% 

yang terdiri dari 14% untuk 4 siswa yang belum tuntas. Untuk perkenaan 

mencapai 83% , yang terdiri dari 7% untuk 2 siswa yang belum tuntas, Untuk 

kelincahan mencapai 86% , yang terdiri dari 14% untuk 4 siswa yang belum 
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tuntas, Untuk keseimbangan mencapai 80% , yang terdiri dari 11% untuk 3 siswa 

yang belum tuntas. 

Jadi pada siklus kedua mengalami peningkatan dalam belajar gerak passing 

atas permainan bola voli mencapai 82% dan untuk siklus pertama hanya mencapai 

65%, dengan demikian pembelajaran pada siklus kedua mengalami peningkatan 

sebesar 17%. Pencapaian hasil belajar gerak passing atas permainan bola voli 

melalui model bermain balon mempunyai kreteria yang sangat tinggi, 

diketegirikan berhasil atau tuntas karena nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus 

kedua sudah mencapai indikator ketercapaian yang ditetapkan dalam SKBM serta 

mempunyai kualifikasi sangat baik (A) . 

Dengan melihat hasil belajar gerak passing atas permainan bola voli tersebut 

maka dapat dilihat secara umum bahwa dalam pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan untuk materi gerakan passing atas permainan bola voli 

melalui model bermain balon untuk siswa secara umum dapat dikatakan tercapai 

atau berhasil mencapai 80% mempunyai kreteria tinggi dan mendapatkan       

kualifikasi (B). 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1. Pembahasan Siklus Pertama 

Pada pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan 

model bermain balon pada siswa kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012. Hasil penelitian pada tindakan 
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peneliti pada siklus I masih banyak mengalami beberapa kesulitan diantaranya 

adalah : 

1.  Pengelolaan kelas, dalam menjelaskan dan menyampaikan materi kepada 

siswa masih kurang maksimal sehingga dalam pelaksanaan tindakan masih 

banyak siswa yang belum mengetahui alur dari rangkaian gerakan passing atas 

permainan bola voli tersebut, 

2.  Kedisiplinan dalam mengelola waktu masih belum tertata rapi.  

3. Sarana dan prasarana juga masih ada kekurangan, yaitu dalam pengadaan 

bahan bola voli pada saat melakukan gerakan passing atas permainan bola voli. 

4. Dianjurkan untuk memberikan ide-ide kreatif untuk mendapatkan perhatian 

siswanya, sehingga siswa dapat dikondisikan dengan baik sesuai dengan apa 

yang tercantum pada RPP.  

5. Kurang terampil dalam membimbing siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran.  

6. Penguasaan metode pembelajaran peneliti harus lebuh baik lagi pada 

pembelajaran pada siklus pertama yang dianggap kurang efektif dalam 

pelaksanaannya. 

7. meningkatkan interaksi dengan siswa serta meningkatkan kedisiplinan pada 

siswa, harapannya tidak ada siswa yang bermain sendiri selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Maka penelitian pada siklus I dilanjutkan pada peneliian tindakan kelas pada 

siklus II dengan memperhatikan kerurangan-keurangan yang ditemukan oleh 

kolaborator maupun guru pamong 
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4.2.2. Pembahasan Siklus Kedua 

Pada siklus kedua ini ada peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran gerakkan passing atas permainan bola voli dan aktivitas peneliti 

dalam mengajar melalui pendekatan model bermain balon. Dari hasil diskusi yang 

dilakukan peneliti dengan guru kolaborator pada siklus kedua, mengenai 

kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus pertama Pada siklus 

kedua ini kelemahan yang dialami pada saat siklus kedua terlah terpecahkan. Guru 

kolaborator berserta peneliti telah menyimpulkan bahwa hasil refleksi pada siklus 

kedua yaitu, hasil perencanaan, tindakan, pengamatan yang dilakukan peneliti 

siklus kedua ini sudah dikatakan berhasil dan pembelajaran gerakkan passing atas 

permainan bola voli atau gerak multilateral yang dilakukan telah tercapai baik dari 

segi kognitif, afektif, dan psikomotor dan tidak perlu melanjutkan ke siklus 

berikutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa data dan refleksi pada tiap siklus, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut : 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan-pembehasan pada bab-bab tersebut 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan model bermain balon 

dapat meningkatkan hasil belajar passing atas permainan bola voli pada siswa 

kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten 

Pemalang tahun 2012, dapat meningkatkan hasil belajar, dan dapat dilihat dari 

hasil peningkatan aktivitas guru pada siklus pertama 79.1 %, sedang pada siklus 

kedua mencapai 87.5%. Pada siklus kedua ini mengalami kenaikan sebesar 8.4%. 

Sedangkan indikator ketercapaian sebesar 80%, dan hasil dari siklus kedua 

dikatakan berhasil dan mempunyai kualifikasi sangat baik (A). Sedangkan 

aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran passing atas permainan bola voli 

melalui model bermain balon mencapai 80 %, sedangkan pada siklus kedua 

mencapai 86.6 %, hal ini berarti ada kenaikan sebesar 6.6% pada pelaksanaan 

siklus kedua. Hasil pengamatan tersebut sudah mencapai ketuntasan pada siklus 

kerdua sebesar rata-rata nilai pencapaian 65% dengan kategori baik (B), 

sedangkan pada siklus kedua tingkat keberhasilan belajar gerak passing atas 

permainan bola voli 82% dengan kategori sangat baik (A) 
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5.2. Saran 

5.2.1. Bagi siswa 

Meningkatkan semangat belajar siswa dalam kondisi dan keadaan apapun, 

ketahuilah bahwa belajar itu sangat menyenangkan dan menjadikan diri siswa 

lebih berprestasi, serta kembangkanlah potensi dan skill sesuai dengan apa yang 

disukai.  

5.2.2. Bagi Guru 

Galilah ide-ide yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas 

belajar mengajar, ciptakanlah pembelajaran yang praktis, aktif, inovatif, efektif, 

dan menyenangkan, gembira dan berbobot. Dalam mengajar guru harus 

mempunyai tujuan agar sumua ranah dalam pembelajaran dapat terpenuhi. 
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Lampiran : 1 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Selama Pembelajaran Gerakkan  

passing atas bola voli melalui penerapan model bermain balon 

 

SIKLUS I 

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator ketrampilan siswa. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Skor penilaian : 

3 : apabila ada 3 deskriptor muncul. 

2 : apabila ada 2 deskriptor muncul. 

1 : apabila ada 1 deskriptor muncul. 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul. 

Indikator Deskriptor Skor penilaian 
(3) (2) (1) (0) 

1. Analisa 

mengikuti 

pembelajaran 

1. Memperhatikan penjelasan dari 

guru dengan sungguh-sungguh 

2. Tidak bermain sendiri 

3. Mampu menjawab dengan 

spontan pertanyaan dari guru 

√    

2. Siswa aktif 

bertanya 

1. Siswa bertanya 1 kali 

2. Siswa bertanya lebih dari 1 kali 

3. Sikap siswa yang baik dalam 

menyampaikan pertanyaan 

 √   

3. Siswa aktif 

menjawab 

pertanyaan 

1. Siswa menjawab pertanyaan 1 

kali 

2. Siswa menjawab pertanyaan lebih 

dari 1 kali 

3. Jawaban siswa sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan 

 √   
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4. Siswa 

melakukan 

gerakkan 

dengan 

pendekatan 

bermain 

1. Sumua siswa dalam kelompok 

ikut bermain/mempraktikkan 

gerakan/kegiatan. 

2. Siswa melakukan serangkaian 

gerakkan dengan penerapan 

modifikasi sesuai dengan perintah 

3. Siswa berusaha melakukan 

rangkaian gerakkan untuk 

mendapatkan nilai atau skor yang 

terbaik. 

√    

5. Memiliki 

perasaan 

senang dalam 

proses 

pembelajaran 

1. Siswa merasa senang dengan 

model penerapan modifikasi 

pembelajaran yang diterapkan 

2. Siswa bersemangat dalam 

melakukan rangkaian 

gerakkan/kegiatan 

 √   

 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 

Keterangan   :  

Ketrampilan siswa : 85 – 100 % = Sangat baik (A) 

Ketrampilan siswa : 65 – 84 % = Baik (B) 

Ketrampilan siswa : 55 – 64 % = Cukup (C) 

Ketrampilan siswa : 00 – 54 % = Kurang (D) 

Gunungtiga,      Mei 2012 

Observer, 

 

 

…………………………….. 
NIP. ……………………….. 
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Lampiran : 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

 

Sekolah   : SD Negeri 01 Gunungtiga 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas    : IV (empat) 

Alokasi Waktu  : 2  x 35 Menit 

Semester   : II (dua) 

Materi    : Bola Voli  

 

A. Standar Kompetensi (SK) 

6.   Mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola kecil dan olahraga 

dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

B. Kompetensi dasar (KD) 

6.2  Mempraktikan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi dalam 

permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 

kerjama regu, sportifitas dan kejujuran 

 

C. Indikator. 

Kognitif: 

Produk 

1. Menjelaskan cara passing atas  secara perorangan pada permainan bola voli 

mini 

2. Menjelaskan cara passing atas  secara berpasangan pada permainan bola voli 

mini 

3. Menjelaskan cara passing atas  dengan bantuan bangku swedia pada 

permainan bola voli mini 

Proses. 

4. Siswa mengerti cara passing atas  secara perorangan pada permainan bola 

voli mini 
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5. Siswa memahami cara passing atas  secara berpasangan pada permainan 

bola voli mini 

6. Siswa mengerti cara passing atas  dengan bantuan bangku swedia pada 

permainan bola voli mini  

Psikomotor. 

7. Mempraktikkan latihan passing atas  secara perorangan pada permainan 

bola voli mini 

8. Mempraktikkan latihan passing atas  secara berpasangan pada permainan 

bola voli mini 

9. Mempraktikkan latihan cara passing atas  dengan bantuan bangku swedia 

pada permainan bola voli mini 

Afektif. 

Perilaku Berkarakter : 

10. Disiplin saat melakukan passing atas  secara perorangan, passing atas  

secara berpasangan, dan passing atas  dengan bantuan bangku swedia pada 

permainan bola voli mini 

11. Mempunyai rasa sportifitas dalam pembelajaran 

Ketrampilan Sosial : 

12. Kerjasama yang baik dalam melakukan kegitan 

13. Menjadi pendengar yang baik dalam pembelajaran 

14. Berani bertanya dan berpendapat 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Kognetif. 

Produk. 

1. Diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda siswa dapat 

memilih jawaban benar sesuai kunci jawaban  

2. Tanpa melakukan gerakan, siswa diminta untuk menjelaskan dengan kata-

kata/kalimat sendiri tahapan-tahapan gerakan sesuai kunci jawaban 

3. Dengan diberikan beberapa gambar/poster, siswa dapat menjelaskan (kata-

kata sendiri) sesuai kunci jawaban 
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Proses. 

4. Diberikan memahami apa yang dijawab melalui soal bentuk pilihan ganda  

5. Siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan gerakan yang dilakukan 

6. Siswa dapat menjelaskan arti gambar yang ditunjuk 

 

Psikomotor 

7. Dilakukan secara perorangan, siswa dapat melakukan tahapan-tahapan 

gerakan yang ditugaskan 

8. Dilakukan secara berpasangan, siswa dapat melakukan tahapan-tahapan 

gerakan yang ditugaskan 

9. Dilakukan secara kompetisi, siswa dapat melakukan tahapan-tahapan 

gerakan yang ditugaskan. 

Afektif 

Perilaku berkarakter 

10. Pada saat mengikuti praktik melakukan kegiatan,siswa menunjukkan sikap 

disiplin,  

11. Pada saat mengikuti praktik siswa menujukkan sikap kesungguhan,  

Ketrampilan Sosial 

12. Siswa dapat menjaga kebersihan dan keselamatan dengan saling 

memperhatikan teman dan bekerja sama dalam kelompok selama kegiatan 

berlangsung. 

13. Pada saat mengikuti penjelasan guru, siswa dapat menjadi pendengar yang 

baik.  

14. Pada saat mengikuti penjelasan guru atau praktik kegiatan, siswa dapat 

berani bertanya atau berpendapat. 

 

E. Materi Pembelajaran 

“Permainan bola voli dengam modifikasi alat bantu balon dan permainan 

sederhana” 

Setiap kelompok terdiri minimal 5 orang anak dengan formasi melingkar.  

Awali  latihan  dengan  pasing  yang  teratur  yaitu mengarahkan bola sesuai 
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dengan arah jarum jam dan sebaliknya. Latihan dilanjutkan dengan setiap anak 

bebas mengarahkan ke siapa saja. Usahakan agar setiap anak dapat melakukan 

kesempatan yang sama dalam melakukan pasing bawah. 

 

 

 

 

 

Lapangan dibagi dua bagian, lakukan permainan voli dengan cara memvoli 

bola hanya dengan menggunakan passing atas. Setiap kelompok terdiri dari 6-8 

orang anak. Regu yang menang adalah yang terlebih dulu memperoleh skor 15. 

Peraturan: 

1. Setiap regu boleh memvoli bola maksimal 3 pantulan. 

2. Poin diperoleh apabila lawan tidak mampu 

menyeberangkan bola ke atas net atau hasil pengembalian bol keluar dari 

lapangan permainan. 

Pelanggaran dan hukuman: 

1. Setiap  anak  tidak  boleh  menyentuh  net  dengan  anggota  tubuh bagian 

manapun. 

2. Bola hanya boleh dipantulkan (divoli) dengan cara pasing atas, di luar 

gerakan itu dinyatakan gagal dan poin untuk lawan. 

 

 

 

 

 
 
 

F. Metode Mengajar 

1. Model 

Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung 

2. Metode 
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Pemberian tugas, reciprocal (timbal balik) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu Metode 

 

Pembukaan 

∼ Berbaris, berdo’a, presensi, apersepsi 

∼ Memberikan motivasi dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

∼ Pemanasan 

∗ Permainan kecil melempar tangkap 

balon dalam arena lapangan  

∗ Peregangan statis otot leher, bahu, 

lengan, tangan pinggang, dan kaki 

Inti Pembelajaran 

Exploration 

Guru menyampaikan gambaran sedikit 

tentang materi yang akan disampaikan 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

menit 

Pemberian 

tugas, 

reciprocal 

(timbal balik) 

2 

Ellaborasi 

∼ Guru memberikan contoh gerakan-

gerakan teknik dasar pasing bawah, 

pasing atas 

∼ Siswa mempraktikkan gerakan-gerakan 

pasing bawah dan pasing atas (siswa 

mencari pasangannya untuk melakukan 

gerakan pasing bawah dan passing atas) 

∼ Guru menjelaskan dan 

mendemontrasikan cara melakukan 

pasing atas secara perorangan tahap 

demi tahap, dan memastikan seluruh 

siswa bersungguh-sungguh mengikuti 

demontrasi guru. 

50 
menit  



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ Guru membagi balon pada seluruh 

siswa. 

∼ Guru meminta masing-masing siswa 

melakukan pasing atas secara 

perorangan 

∼ Guru meminta siswa mencari 

pasangannya untuk melakukan pasing 

atas  

∼ Melakukan permainan sederhana dengan 

modifikasi bola balon, yaitu : 

Setiap kelompok terdiri minimal 5 orang 

anak dengan formasi melingkar.  Awali 

latihan  dengan  pasing  yang  teratur 

yaitu mengarahkan bola sesuai dengan 

arah jarum jam dan sebaliknya. Latihan 

dilanjutkan dengan setiap anak bebas 

mengarahkan ke siapa saja. Usahakan 

agar setiap anak dapat melakukan 

kesempatan yang sama dalam 

melakukan pasing bawah dan pasing 

atas 
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Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

∼ Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

Penutup 

Pendinginan, berbaris, evaluasi proses 

pembelajaran, tanya jawab, berdo’a, dan 

siswa dibubarkan 

10 
menit  

 

H. Sumber Belajar 

1. Perangkat (Silabus, RPP, Lembar Prasensi dan Lembar Penilaian) 

2. Dadan Heryana, Giri Verianti. 2010. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan untuk SD dan MI kelas IV 

 

I. Penilaian 

No Butir-Butir Sasaran 3 2 1 

I Aspek Kognitif    

 

1. Siswa dapat menjelaskan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara individu 

2. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar passing bawah 

dan pasing atas secara berpasangan 

3. Siswa dapat menjelaskan permainan sederhana dengan 

modifikasi bola balon 

   

II Aspek Afektif    

 1. Siswa mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah    
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disepakati bersama 

2. Menghargai teman dan lawan 

3. Menghargai kinerja teman 

4. Menampilkan sikap yang sportif dan fair play dalam 

pembelajaran 

5. Mau melakukan kerjasama bersama tim/kelompok 

III Aspek Psikomotor    

 

1. Dapat menirukan gerakan yang dicontohkan  

2. Kemampuan melakukan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara individu 

3. Kemampuan melakukan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara berpasangan 

4. Melakukan permainan sederhana dengan modifikasi 

bola balon 

   

IV Aspek Fisik    

 

1. Kecepatan  

2. Ketepatan 

3. Perkenaan 

4. Kelincahan 

5. Keseimbangan 

   

 

Gunungtiga , ……………………………… 

 

            Mengetahui        
         Kepala Sekolah                                                

SD Negeri 01 Gunungtiga                                                       Mahasiswa, 
                                                                                                

 

 

         JUMERI,S.Pd           SUDIRMAN 
       NIP. 19580720 197802 1 002         NIM. 6102910035 
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Lampiran : 3 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Selama Pembelajaran Gerakkan  

passing atas bola voli melalui penerapan model bermain balon 

 

SIKLUS II 

Petunjuk : 

4. Cermatilah indikator ketrampilan siswa. 

5. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

6. Skor penilaian : 

3 : apabila ada 3 deskriptor muncul. 

2 : apabila ada 2 deskriptor muncul. 

1 : apabila ada 1 deskriptor muncul. 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul. 

Indikator Deskriptor Skor penilaian 
(3) (2) (1) (0) 

6. Analisa 

mengikuti 

pembelajaran 

4. Memperhatikan penjelasan dari 

guru dengan sungguh-sungguh 

5. Tidak bermain sendiri 

6. Mampu menjawab dengan 

spontan pertanyaan dari guru 

√    

7. Siswa aktif 

bertanya 

4. Siswa bertanya 1 kali 

5. Siswa bertanya lebih dari 1 kali 

6. Sikap siswa yang baik dalam 

menyampaikan pertanyaan 

 √   

8. Siswa aktif 

menjawab 

pertanyaan 

4. Siswa menjawab pertanyaan 1 

kali 

5. Siswa menjawab pertanyaan lebih 

dari 1 kali 

6. Jawaban siswa sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan 

 √   
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9. Siswa 

melakukan 

gerakkan 

dengan 

pendekatan 

bermain 

4. Sumua siswa dalam kelompok 

ikut bermain/mempraktikkan 

gerakan/kegiatan. 

5. Siswa melakukan serangkaian 

gerakkan dengan penerapan 

modifikasi sesuai dengan perintah 

6. Siswa berusaha melakukan 

rangkaian gerakkan untuk 

mendapatkan nilai atau skor yang 

terbaik. 

√    

10. Memiliki 

perasaan 

senang dalam 

proses 

pembelajaran 

3. Siswa merasa senang dengan 

model penerapan modifikasi 

pembelajaran yang diterapkan 

4. Siswa bersemangat dalam 

melakukan rangkaian 

gerakkan/kegiatan 

√    

 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 

Keterangan   :  

Ketrampilan siswa : 85 – 100 % = Sangat baik (A) 

Ketrampilan siswa : 65 – 84 % = Baik (B) 

Ketrampilan siswa : 55 – 64 % = Cukup (C) 

Ketrampilan siswa : 00 – 54 % = Kurang (D) 

Gunungtiga,       Mei 2012 

Observer, 

 

 

…………………………….. 
NIP. ……………………….. 
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Lampiran : 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

 

Sekolah   : SD Negeri 01 Gunungtiga 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas    : IV (empat) 

Alokasi Waktu  : 2  x 35 Menit 

Semester   : II (dua) 

Materi    : Bola Voli  

 

A. Standar Kompetensi (SK) 

6.   Mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola kecil dan olahraga 

dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

B. Kompetensi dasar (KD) 

6.2  Mempraktikan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi dalam 

permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 

kerjama regu, sportifitas dan kejujuran 

 

C. Indikator. 

Kognitif: 

Produk 

15. Menjelaskan cara passing atas  secara perorangan pada permainan bola 

voli mini 

16. Menjelaskan cara passing atas  secara berpasangan pada permainan bola 

voli mini 

17. Menjelaskan cara passing atas  dengan bantuan bangku swedia pada 

permainan bola voli mini 

Proses. 

18. Siswa mengerti cara passing atas  secara perorangan pada permainan bola 

voli mini 
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19. Siswa memahami cara passing atas  secara berpasangan pada permainan 

bola voli mini 

20. Siswa mengerti cara passing atas  dengan bantuan bangku swedia pada 

permainan bola voli mini  

Psikomotor. 

21. Mempraktikkan latihan passing atas  secara perorangan pada permainan 

bola voli mini 

22. Mempraktikkan latihan passing atas  secara berpasangan pada permainan 

bola voli mini 

23. Mempraktikkan latihan cara passing atas  dengan bantuan bangku swedia 

pada permainan bola voli mini 

Afektif. 

Perilaku Berkarakter : 

24. Disiplin saat melakukan passing atas  secara perorangan, passing atas  

secara berpasangan, dan passing atas  dengan bantuan bangku swedia pada 

permainan bola voli mini 

25. Mempunyai rasa sportifitas dalam pembelajaran 

Ketrampilan Sosial : 

26. Kerjasama yang baik dalam melakukan kegitan 

27. Menjadi pendengar yang baik dalam pembelajaran 

28. Berani bertanya dan berpendapat 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

Kognetif. 

Produk. 

15. Diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda siswa dapat 

memilih jawaban benar sesuai kunci jawaban  

16. Tanpa melakukan gerakan, siswa diminta untuk menjelaskan dengan kata-

kata/kalimat sendiri tahapan-tahapan gerakan sesuai kunci jawaban 

17. Dengan diberikan beberapa gambar/poster, siswa dapat menjelaskan (kata-

kata sendiri) sesuai kunci jawaban 
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Proses. 

18. Diberikan memahami apa yang dijawab melalui soal bentuk pilihan ganda  

19. Siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan gerakan yang dilakukan 

20. Siswa dapat menjelaskan arti gambar yang ditunjuk 

Psikomotor 

21. Dilakukan secara perorangan, siswa dapat melakukan tahapan-tahapan 

gerakan yang ditugaskan 

22. Dilakukan secara berpasangan, siswa dapat melakukan tahapan-tahapan 

gerakan yang ditugaskan 

23. Dilakukan secara kompetisi, siswa dapat melakukan tahapan-tahapan 

gerakan yang ditugaskan. 

Afektif 

Perilaku berkarakter 

24. Pada saat mengikuti praktik melakukan kegiatan,siswa menunjukkan sikap 

disiplin,  

25. Pada saat mengikuti praktik siswa menujukkan sikap kesungguhan,  

Ketrampilan Sosial 

26. Siswa dapat menjaga kebersihan dan keselamatan dengan saling 

memperhatikan teman dan bekerja sama dalam kelompok selama kegiatan 

berlangsung. 

27. Pada saat mengikuti penjelasan guru, siswa dapat menjadi pendengar yang 

baik.  

28. Pada saat mengikuti penjelasan guru atau praktik kegiatan, siswa dapat 

berani bertanya atau berpendapat. 

 

E. Materi Pembelajaran 

“Permainan bola voli dengam modifikasi alat bantu balon dan permainan 

sederhana” 

Setiap kelompok terdiri minimal 5 orang anak dengan formasi melingkar.  

Awali  latihan  dengan  pasing  yang  teratur  yaitu mengarahkan bola sesuai 

dengan arah jarum jam dan sebaliknya. Latihan dilanjutkan dengan setiap anak 
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bebas mengarahkan ke siapa saja. Usahakan agar setiap anak dapat melakukan 

kesempatan yang sama dalam melakukan pasing bawah. 

 

 

 

 

 

Lapangan dibagi dua bagian, lakukan permainan voli dengan cara memvoli 

bola hanya dengan menggunakan passing atas. Setiap kelompok terdiri dari 6-8 

orang anak. Regu yang menang adalah yang terlebih dulu memperoleh skor 15. 

Peraturan: 

3. Setiap regu boleh memvoli bola maksimal 3 pantulan. 

4. Poin diperoleh apabila lawan tidak mampu 

menyeberangkan bola ke atas net atau hasil pengembalian bol keluar dari 

lapangan permainan. 

Pelanggaran dan hukuman: 

3. Setiap  anak  tidak  boleh  menyentuh  net  dengan  anggota  tubuh bagian 

manapun. 

4. Bola hanya boleh dipantulkan (divoli) dengan cara pasing atas, di luar 

gerakan itu dinyatakan gagal dan poin untuk lawan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

F. Metode Mengajar 

3. Model 

Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung 

4. Metode 
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Pemberian tugas, reciprocal (timbal balik) 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu Metode 

 

Pembukaan 

∼ Berbaris, berdo’a, presensi, apersepsi 

∼ Memberikan motivasi dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

∼ Pemanasan 

∗ Permainan kecil melempar tangkap 

balon dalam arena lapangan  

∗ Peregangan statis otot leher, bahu, 

lengan, tangan pinggang, dan kaki 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

Pemberian 

tugas, 

reciprocal 

(timbal balik) 

2 

Inti Pembelajaran 

Exploration 

Guru menyampaikan gambaran sedikit 

tentang materi yang akan disampaikan 

 

Ellaborasi 

∼ Guru memberikan contoh gerakan-

gerakan teknik dasar pasing bawah, 

pasing atas 

∼ Siswa mempraktikkan gerakan-gerakan 

pasing bawah dan pasing atas (siswa 

mencari pasangannya untuk melakukan 

gerakan pasing bawah dan passing atas) 

∼ Guru menjelaskan dan 

mendemontrasikan cara melakukan 

pasing atas secara perorangan tahap 

demi tahap, dan memastikan seluruh 

siswa bersungguh-sungguh mengikuti 

50 
menit  
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demontrasi guru. 

 

 

 

 

 

 

 

∼ Guru membagi balon pada seluruh 

siswa. 

∼ Guru meminta masing-masing siswa 

melakukan pasing atas secara 

perorangan 

∼ Guru meminta siswa mencari 

pasangannya untuk melakukan pasing 

atas  

∼ Melakukan permainan sederhana dengan 

modifikasi bola balon, yaitu : 

Lapangan dibagi dua bagian, lakukan 

permainan voli dengan cara memvoli 

bola hanya dengan menggunakan 

passing atas. Setiap kelompok terdiri 

dari 6-8 orang anak. Regu yang menang 

adalah yang terlebih dulu memperoleh 

skor 15. 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 



91 

 

 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

∼ Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

∼ Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 

Penutup 

Pendinginan, berbaris, evaluasi proses 

pembelajaran, tanya jawab, berdo’a, dan 

siswa dibubarkan 

10 
menit  

 

H. Sumber Belajar 

3. Perangkat (Silabus, RPP, Lembar Prasensi dan Lembar Penilaian) 

4. Dadan Heryana, Giri Verianti. 2010. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan untuk SD dan MI kelas IV 

 

II. Penilaian 

No Butir-Butir Sasaran 3 2 1 

I Aspek Kognitif    

 

4. Siswa dapat menjelaskan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara individu 

5. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar passing bawah 

dan pasing atas secara berpasangan 

6. Siswa dapat menjelaskan permainan sederhana dengan 

modifikasi bola balon 

   

II Aspek Afektif    

 
6. Siswa mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama 

   



92 

 

 

7. Menghargai teman dan lawan 

8. Menghargai kinerja teman 

9. Menampilkan sikap yang sportif dan fair play dalam 

pembelajaran 

10. Mau melakukan kerjasama bersama tim/kelompok 

III Aspek Psikomotor    

 

5. Dapat menirukan gerakan yang dicontohkan  

6. Kemampuan melakukan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara individu 

7. Kemampuan melakukan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara berpasangan 

8. Melakukan permainan sederhana dengan modifikasi 

bola balon 

   

IV Aspek Fisik    

 

6. Kecepatan  

7. Ketepatan 

8. Perkenaan 

9. Kelincahan 

10. Keseimbangan 

   

 

Gunungtiga , ……………………………… 

  

            Mengetahui        
         Kepala Sekolah                                                

SD Negeri 01 Gunungtiga                                                       Mahasiswa, 
                                                                                                

 

 

         JUMERI,S.Pd           SUDIRMAN 
       NIP. 19580720 197802 1 002         NIM. 6102910035 
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Lampiran : 5 

INSTRUMEN ANALISIS KETRAMPILAN GERAKAN  

PASSING ATAS BOLA VOLI 

 

Nama   : ………………………. 

Kelas   : ………………………. 

No. Presensi  : ………………………. 

 

Petunjuk : 

7. Cermatilah indikator dan sub indikator analisis aktivitas siswa. 

8. Berikan tanda check (√) pada kolom skor untuk penilaian aktivitas. 

9. Skor penilaian : 

4 : ketrampilan yang dimilikinya sangat baik 

3 : ketrampilan yang dimilikinya baik. 

2 : ketrampilan yang dimilikinya cukup baik. 

1 : ketrampilan yang dimilikinya tidak baik. 

0 : ketrampilan yang dimilikinya sangat tidak baik. 

No Butir-Butir Sasaran 3 2 1 

I Aspek Kognitif    

 

7. Siswa dapat menjelaskan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara individu 

8. Siswa dapat menjelaskan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara berpasangan 

9. Siswa dapat menjelaskan permainan sederhana dengan 

modifikasi bola balon 

   

II Aspek Afektif    

 

11. Siswa mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama 

12. Menghargai teman dan lawan 

13. Menghargai kinerja teman 
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14. Menampilkan sikap yang sportif dan fair play dalam 

pembelajaran 

15. Mau melakukan kerjasama bersama tim/kelompok 

III Aspek Psikomotor    

 

9. Dapat menirukan gerakan yang dicontohkan  

10. Kemampuan melakukan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara individu 

11. Kemampuan melakukan ketrampilan gerak dasar 

passing bawah dan pasing atas secara berpasangan 

12. Melakukan permainan sederhana dengan modifikasi 

bola balon 

   

IV Aspek Fisik    

 

11. Kecepatan  

12. Ketepatan 

13. Perkenaan 

14. Kelincahan 

15. Keseimbangan 

   

 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 
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Lampiran : 6 

NAMA SISWA 

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui model bermain balon pada 
siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Gunungtiga kecamatan Belik 

 kabupaten Pemalang tahun 2012 
 

SIKLUS 1 

NO NAMA L/P NO NAMA L/P

1 Nurin Khoniah P 16 Faizal Aris L 

2 Ahmad Ismail L 17 Ita Husnul Hidayah P 

3 Ali Rohman L 18 M. Abidzan L 

4 Siti Haniyah P 19 M. Rifki  L 

5 Kustati P 20 Ilham Sunani P 

6 Saroso L 21 Sabik Mashadi P 

7 Ade Muti Fakhrunisa P 22 Slamet Riyadi L 

8 Ahmad Saeful Bahri L 23 Nani Asmariyah P 

9 Ainur Arifin L 24 Neli Agustina Ariyanti P 

10 Aris Widodo L 25 Nur Izzati P 

11 Artista Asoka Sukma P 26 Nur Imam Maulana L 

12 Azizudin L 27 Dian Saputra L 

13 Dedi Irawan L 28 Riyan Setiadi L 

14 Diana Rahmawati P    

15 Dian Maulana L    

Gunungtiga, ……………….2012 

             Mahasiswa, 

 

          SUDIRMAN  
       NIM 6102910035 
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Lampiran 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi : Passing atas bola voli
Mahasiswa : Sudirman

Kode

Resp

1 2 8 9 10
1 Nurin Khoniah 370 74 Tuntas

2 Ahmad Ismail 335 67 Tdk Tuntas

3 Ali Rohman 435 87 Tuntas

4 Siti Haniyah 400 80 Tuntas

5 Kustati 369 74 Tuntas

6 Saroso 367 73 Tuntas

7 Ade Muti Fakhrunisa 335 67 Tdk Tuntas

8 Ahmad Saeful Bahri 315 63 Tdk Tuntas

9 Ainur Arifin 369 74 Tuntas

10 Aris Widodo 367 73 Tuntas

11 Artista Asoka Sukma 345 69 Tdk Tuntas

12 Azizudin 369 74 Tuntas

13 Dedi Irawan 335 67 Tdk Tuntas

14 Diana Rahmawati 400 80 Tuntas

15 Dian Maulana 400 80 Tuntas

16 Faizal Aris 315 63 Tdk Tuntas

17 Ita Husnul Hidayah 350 70 Tdk Tuntas

18 M. Abidzan 347 69 Tdk Tuntas

19 M. Rifki 369 74 Tuntas

20 Ilham Sunani 374 75 Tuntas

21 Sabik Mashadi 335 67 Tdk Tuntas

22 Slamet Riyadi 400 80 Tuntas

23 Nani Asmariyah 330 66 Tdk Tuntas

24 Neli Agustina Ariyanti 335 67 Tdk Tuntas

25 Nur Izzati 400 80 Tuntas

26 Nur Imam Maulana 377 75 Tuntas

27 Dian Saputra 371 74 Tuntas

28 Riyan Setiadi 325 65 Tdk Tuntas

2028
362 72

12
16

Keterangan :
Pencapaian ketuntasan = 73 %

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain balon
Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

Sudirman
NIM. 6102910035

Penilai,

Rata - rata 71 72 73 73 73
Tdk Tuntas

Tuntas

60 65 65 70 65
Jml 2000 2028 2034 2036 2041

75 77 75 75 75
75 75 73 73 75

60 65 70 70 70
80 80 80 80 80

80 80 80 80 80
65 65 65 70 65

75 73 73 80 73
65 70 65 65 70

70 70 67 70 70
75 75 73 73 73

60 65 65 60 65
70 70 70 70 70

80 80 80 80 80
80 80 80 80 80

73 75 75 73 73
65 65 70 65 70

73 73 75 73 73
65 70 70 70 70

60 60 65 65 65
75 75 73 73 73

73 75 73 73 73
65 65 65 70 70

80 80 80 80 80
75 73 75 73 73

65 65 70 65 70
87 87 87 87 87

3 4 5 6 7
74 75 75 73 73

Aspek fisik gerak passing bawah bola voli
Jml Nilai Ket

Kecepatan Ketepatan Perkenaan Kelincahan Keseimbangan

SIKLUS I

NO

Lampiran : 11
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Lampiran 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi : Passing atas bola voli
Mahasiswa : Sudirman

Kerjasama Sportifitas Komunikasi
1 3 4 5 6 7 8 9

1 P 80 80 75 235 78 Tuntas

2 L 71 70 68 209 70 Tdk Tuntas

3 L 80 78 80 238 79 Tuntas

4 P 75 75 70 220 73 Tuntas

5 P 80 80 76 236 79 Tuntas

6 L 80 80 72 232 77 Tuntas

7 P 70 65 62 197 66 Tdk Tuntas

8 L 65 70 70 205 68 Tdk Tuntas

9 L 73 75 75 223 74 Tuntas

10 L 73 74 75 222 74 Tuntas

11 P 66 65 68 199 66 Tdk Tuntas

12 L 70 75 80 225 75 Tuntas

13 L 61 65 60 186 62 Tdk Tuntas

14 P 80 75 75 230 77 Tuntas

15 L 80 80 75 235 78 Tuntas

16 L 65 65 64 194 65 Tdk Tuntas

17 P 74 70 70 214 71 Tdk Tuntas

18 L 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

19 L 75 70 80 225 75 Tuntas

20 P 75 75 80 230 77 Tuntas

21 P 70 70 76 216 72 Tdk Tuntas

22 L 75 75 72 222 74 Tuntas

23 P 70 60 65 195 65 Tdk Tuntas

24 P 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

25 P 80 75 75 230 77 Tuntas

26 L 80 80 75 235 78 Tuntas

27 L 75 70 80 225 75 Tuntas

28 L 66 65 68 199 66 Tdk Tuntas

2053 2027 2042 2044
73 72 73 73

NIM. 6102910035

Nur Izzati
Nur Imam Maulana
Dian Saputra
Riyan Setiadi

Sudirman

Nani Asmariyah
Neli Agustina Ariyanti

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Slamet Riyadi

Artista Asoka Sukma
Azizudin
Dedi Irawan
Diana Rahmawati
Dian Maulana
Faizal Aris
Ita Husnul Hidayah
M. Abidzan
M. Rifki 
Ilham Sunani
Sabik Mashadi

Aris Widodo

Keterangan

2

Nurin Khoniah
Ahmad Ismail
Ali Rohman
Siti Haniyah
Kustati
Saroso
Ade Muti Fakhrunisa
Ahmad Saeful Bahri
Ainur Arifin

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
SIKLUS 1

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain balon
Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

No Nama Peserta Didik L/P
Aspek yang dinilai

Jumlah Nilai Akhir
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Lampiran 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi : Passing atas bola voli
Mahasiswa : Sudirman

Sikap awal Perkenaan bola Sikap lanjutan
1 2 3

1 3 4 5 6 7 8 9

1 P 80 80 78 238 79 Tuntas

2 L 75 70 68 213 71 Tdk Tuntas

3 L 80 80 80 240 80 Tuntas

4 P 75 75 70 220 73 Tuntas

5 P 80 80 80 240 80 Tuntas

6 L 80 80 75 235 78 Tuntas

7 P 70 68 65 203 68 Tdk Tuntas

8 L 65 75 73 213 71 Tdk Tuntas

9 L 73 80 75 228 76 Tuntas

10 L 75 74 74 223 74 Tuntas

11 P 66 65 70 201 67 Tdk Tuntas

12 L 70 75 80 225 75 Tuntas

13 L 61 70 65 196 65 Tdk Tuntas

14 P 75 70 75 220 73 Tuntas

15 L 73 70 75 218 73 Tuntas

16 L 65 70 64 199 66 Tdk Tuntas

17 P 74 70 70 214 71 Tdk Tuntas

18 L 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

19 L 80 70 80 230 77 Tuntas

20 P 75 75 80 230 77 Tuntas

21 P 70 70 76 216 72 Tdk Tuntas

22 L 75 80 72 227 76 Tuntas

23 P 70 65 65 200 67 Tdk Tuntas

24 P 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

25 P 80 80 78 238 79 Tuntas

26 L 75 75 80 230 77 Tuntas

27 L 73 70 75 218 73 Tuntas

28 L 70 68 65 203 68 Tdk Tuntas

Jumlah 2045 2045 2058 2049
Rata-rata 73 73 74 73

Nani Asmariyah
Neli Agustina Ariyanti

Penilai,

Sudirman
NIM. 6102910035

Nur Izzati

Nur Imam Maulana

Dian Saputra
Riyan Setiadi

Slamet Riyadi

Artista Asoka Sukma

Azizudin

Dedi Irawan
Diana Rahmawati

Dian Maulana

Faizal Aris
Ita Husnul Hidayah

M. Abidzan

M. Rifki 

Ilham Sunani
Sabik Mashadi

Aris Widodo

Ket

2

Nurin Khoniah

Ahmad Ismail

Ali Rohman
Siti Haniyah

Kustati

Saroso
Ade Muti Fakhrunisa

Ahmad Saeful Bahri

Ainur Arifin

LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
SIKLUS 1

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain balon
Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

No Nama Peserta Didik L/P
 Siswa dapat menjelaskan passing atas pada 

Jumlah NA

p
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Lampiran 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi : Passing atas bola voli
Mahasiswa : Sudirman

Nilai 
Afektif Kognitif Psikomotor Akhir

1 3 4 5 6 7 8 9

1 P 78 79 74 232 77 Tuntas

2 L 70 71 67 208 69 Tdk Tuntas

3 L 79 80 87 246 82 Tuntas

4 P 73 73 80 227 76 Tuntas

5 P 79 80 74 232 77 Tuntas

6 L 77 78 73 229 76 Tuntas

7 P 66 68 67 200 67 Tdk Tuntas

8 L 68 71 63 202 67 Tdk Tuntas

9 L 74 76 74 224 75 Tuntas

10 L 74 74 73 222 74 Tuntas

11 P 66 67 69 202 67 Tdk Tuntas

12 L 75 75 74 224 75 Tuntas

13 L 62 65 67 194 65 Tdk Tuntas

14 P 77 73 80 230 77 Tuntas

15 L 78 73 80 231 77 Tuntas

16 L 65 66 63 194 65 Tdk Tuntas

17 P 71 71 70 213 71 Tdk Tuntas

18 L 72 72 69 213 71 Tdk Tuntas

19 L 75 77 74 225 75 Tuntas

20 P 77 77 75 228 76 Tuntas

21 P 72 72 67 211 70 Tdk Tuntas

22 L 74 76 80 230 77 Tuntas

23 P 65 67 66 198 66 Tdk Tuntas

24 P 72 72 67 210 70 Tdk Tuntas

25 P 77 79 80 236 79 Tuntas

26 L 78 77 75 230 77 Tuntas

27 L 75 73 74 222 74 Tuntas

28 L 66 68 65 199 66 Tdk Tuntas

2036 2049 2028 2038
73 73 72 73

Keterangan :
Siswa yang mempunya nilai tuntas diatas KKM (73)  adalah 16 siswa
Siswa yang mempunya nilai tuntas dibawah KKM (73) adalah 12 siswa
Prosentase keberhasilan pembelajaran sebesar 57  % 

NIM. 6102910035

Nur Izzati
Nur Imam Maulana
Dian Saputra
Riyan Setiadi

Sudirman

Nani Asmariyah
Neli Agustina Ariyanti

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Ahmad Saeful Bahri
Ainur Arifin

Slamet Riyadi

Artista Asoka Sukma
Azizudin
Dedi Irawan
Diana Rahmawati
Dian Maulana
Faizal Aris
Ita Husnul Hidayah
M. Abidzan
M. Rifki 
Ilham Sunani
Sabik Mashadi

Aris Widodo

2

Nurin Khoniah
Ahmad Ismail
Ali Rohman
Siti Haniyah
Kustati
Saroso
Ade Muti Fakhrunisa

REKAPITULASI PENILAIAN 
SIKLUS 1

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain balon
Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

No Nama Peserta Didik L/P Aspek yang dinilai Jumlah Kriteria

p
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Lampiran 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kode

Resp

1 2 8 9 10
1 R-01 14 93% Tuntas
2 R-02 11 73% Tuntas
3 R-03 14 93% Tuntas
4 R-04 14 93% Tuntas
5 R-05 13 87% Tuntas
6 R-06 13 87% Tuntas
7 R-07 11 73% Tuntas
8 R-08 8 53% Tdk Tuntas
9 R-09 13 87% Tuntas

10 R-10 13 87% Tuntas
11 R-11 13 87% Tuntas
12 R-12 13 87% Tuntas
13 R-13 9 60% Tdk Tuntas
14 R-14 14 93% Tuntas
15 R-15 14 93% Tuntas
16 R-16 9 60% Tdk Tuntas
17 R-17 12 80% Tuntas
18 R-18 11 73% Tuntas
19 R-19 13 87% Tuntas
20 R-20 13 87% Tuntas
21 R-21 13 87% Tuntas
22 R-22 14 93% Tuntas
23 R-23 11 73% Tuntas
24 R-24 9 60% Tdk Tuntas
25 R-25 14 93% Tuntas
26 R-26 14 93% Tuntas
27 R-27 12 80% Tuntas
28 R-28 11 73% Tuntas

408% 82%
F % F % F % F % F % F %
1 4% 4 14% 2 7% 4 14% 3 11% 4 14%

27 96% 24 86% 26 93% 24 86% 25 89% 24 86%

Keterangan :
Pencapaian ketuntasan = 73 %

Jml

2 3 3

2 2 2

3 2 3
3 3 1

3 1 3
3 3 3

2 2 3
2 2 3

1 2 2
2 3 3

3 3 3
3 2 3

3 3 2
2 2 1

3 2 3
3 2 2

2 3 3

1 3
2 3 3

2 1 2

Kecepatan Ketepatan Perkenaan

3 3 2
2 2 2

3 2 2

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN SIKLUS II

Jml % Ket

3 3 2

3 4 5
3 3 3
3

NO
Aspek fisik gerak passing bawah bola voli

Kelincahan Keseimbangan

6 7
3 2
1 3

3
3 3

3 3
3

2 3
2 3
1 2
3 2
3 2
3 3
3 2
3 1
3 2
3 3
2 2
2 2
3 1
3 3
3 3
1 3
3 3
3 1
1 2
3 3

Tdk Tuntas
Tuntas

3 2 2

2 1 3
2 3 3

3 3
3 2
3 2

70 64 70 72 67
Rata - rata % 83% 76% 83% 86% 80%

Lampiran : 9Lampiran : 11
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Lampiran 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi : Passing atas bola voli
Mahasiswa : Sudirman

Kerjasama Sportifitas Komunikasi
1 3 4 5 6 7 8 9

1 P 80 80 80 240 80 Tuntas
2 L 80 75 80 235 78 Tuntas
3 L 80 78 80 238 79 Tuntas
4 P 75 75 75 225 75 Tuntas
5 P 80 80 76 236 79 Tuntas
6 L 80 80 72 232 77 Tuntas
7 P 75 75 80 230 77 Tuntas
8 L 73 70 70 213 71 Tdk Tuntas
9 L 75 80 80 235 78 Tuntas

10 L 75 80 80 235 78 Tuntas
11 P 75 75 70 220 73 Tuntas
12 L 80 75 80 235 78 Tuntas
13 L 70 70 60 200 67 Tdk Tuntas
14 P 80 80 75 235 78 Tuntas
15 L 80 80 80 240 80 Tuntas
16 L 70 72 73 215 72 Tdk Tuntas
17 P 75 80 80 235 78 Tuntas
18 L 70 80 80 230 77 Tuntas
19 L 75 80 80 235 78 Tuntas
20 P 75 80 80 235 78 Tuntas
21 P 70 80 80 230 77 Tuntas
22 L 75 75 80 230 77 Tuntas
23 P 70 70 70 210 70 Tuntas
24 P 70 73 74 217 72 Tdk Tuntas
25 P 75 80 80 235 78 Tuntas
26 L 70 80 80 230 77 Tuntas
27 L 75 75 80 230 77 Tuntas
28 L 80 80 80 240 80 Tuntas

2112 2163 2161 2148
75 77 77 77

NIM. 6102910035

Nur Izzati
Nur Imam Maulana
Dian Saputra
Riyan Setiadi

Sudirman

Nani Asmariyah
Neli Agustina Ariyanti

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Slamet Riyadi

Artista Asoka Sukma
Azizudin
Dedi Irawan
Diana Rahmawati
Dian Maulana
Faizal Aris
Ita Husnul Hidayah
M. Abidzan
M. Rifki 
Ilham Sunani
Sabik Mashadi

Aris Widodo

Keterangan

2

Nurin Khoniah
Ahmad Ismail
Ali Rohman
Siti Haniyah
Kustati
Saroso
Ade Muti Fakhrunisa
Ahmad Saeful Bahri
Ainur Arifin

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
SIKLUS II

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain balon
Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

No Nama Peserta Didik L/P
Aspek yang dinilai

Jumlah Nilai Akhir
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Lampiran 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi : Passing atas bola voli
Mahasiswa : Sudirman

Sikap awal Perkenaan bola Sikap lanjutan
1 2 3

1 3 4 5 6 7 8 9

1 P 80 80 78 238 79 Tuntas
2 L 75 70 78 223 74 Tuntas
3 L 80 80 80 240 80 Tuntas
4 P 80 75 70 225 75 Tuntas
5 P 80 80 80 240 80 Tuntas
6 L 80 80 75 235 78 Tuntas
7 P 70 75 75 220 73 Tuntas
8 L 65 75 73 213 71 Tdk Tuntas
9 L 73 80 75 228 76 Tuntas
10 L 75 74 80 229 76 Tuntas
11 P 70 75 80 225 75 Tuntas
12 L 75 80 80 235 78 Tuntas
13 L 70 70 70 210 70 Tdk Tuntas
14 P 80 70 75 225 75 Tuntas
15 L 80 70 75 225 75 Tuntas
16 L 70 72 72 214 71 Tdk Tuntas
17 P 74 70 80 224 75 Tuntas
18 L 70 80 75 225 75 Tuntas
19 L 80 80 80 240 80 Tuntas
20 P 75 80 80 235 78 Tuntas
21 P 70 80 76 226 75 Tuntas
22 L 75 80 72 227 76 Tuntas
23 P 70 70 65 205 68 Tuntas
24 P 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas
25 P 80 80 80 240 80 Tuntas
26 L 80 75 70 225 75 Tuntas
27 L 80 80 80 240 80 Tuntas
28 L 80 80 75 235 78 Tuntas

Jumlah 2107 2131 2124 2121
Rata-rata 75 76 76 76

Nani Asmariyah
Neli Agustina Ariyanti

Penilai,

Sudirman
NIM. 6102910035

Nur Izzati
Nur Imam Maulana
Dian Saputra
Riyan Setiadi

Slamet Riyadi

Artista Asoka Sukma
Azizudin
Dedi Irawan
Diana Rahmawati
Dian Maulana
Faizal Aris
Ita Husnul Hidayah
M. Abidzan
M. Rifki 
Ilham Sunani
Sabik Mashadi

Aris Widodo

Ket

2

Nurin Khoniah
Ahmad Ismail
Ali Rohman
Siti Haniyah
Kustati
Saroso
Ade Muti Fakhrunisa
Ahmad Saeful Bahri
Ainur Arifin

LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
SIKLUS II

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain balon
Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

No Nama Peserta Didik L/P
 Siswa dapat menjelaskan passing atas pada 

Jumlah NA

p
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Lampiran 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi : Passing atas bola voli
Mahasiswa : Sudirman

Nilai 
Afektif Kognitif Psikomotor Akhir

1 3 4 5 6 7 8 9

1 P 80 79 93 252 84 Tuntas
2 L 78 74 75 227 76 Tuntas
3 L 79 80 92 251 84 Tuntas
4 P 75 75 93 243 81 Tuntas
5 P 79 80 89 247 82 Tuntas
6 L 77 78 88 244 81 Tuntas
7 P 77 73 75 225 75 Tuntas
8 L 71 71 68 210 70 Tdk Tuntas
9 L 78 76 87 241 80 Tuntas

10 L 78 76 88 243 81 Tuntas
11 P 73 75 88 236 79 Tuntas
12 L 78 78 89 246 82 Tuntas
13 L 67 70 67 203 68 Tdk Tuntas
14 P 78 75 92 245 82 Tuntas
15 L 80 75 93 248 83 Tuntas
16 L 72 71 67 210 70 Tdk Tuntas
17 P 78 75 85 238 79 Tuntas
18 L 77 75 75 227 76 Tuntas
19 L 78 80 88 246 82 Tuntas
20 P 78 78 88 245 82 Tuntas
21 P 77 75 88 240 80 Tuntas
22 L 77 76 94 246 82 Tuntas
23 P 70 68 77 215 72 Tuntas
24 P 72 72 68 212 71 Tdk Tuntas
25 P 78 80 93 251 84 Tuntas
26 L 77 75 92 244 81 Tuntas
27 L 77 80 82 239 80 Tuntas
28 L 80 78 73 231 77 Tuntas

2140 2121 2345 2202
76 76 84 79

Keterangan :
Siswa yang mempunya nilai tuntas diatas KKM (73)  adalah 24 siswa
Siswa yang mempunya nilai tuntas dibawah KKM (73) adalah 4 siswa
Prosentase keberhasilan pembelajaran sebesar 86  % 

NIM. 6102910035

Nur Izzati
Nur Imam Maulana
Dian Saputra
Riyan Setiadi

Sudirman

Nani Asmariyah
Neli Agustina Ariyanti

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Ahmad Saeful Bahri
Ainur Arifin

Slamet Riyadi

Artista Asoka Sukma
Azizudin
Dedi Irawan
Diana Rahmawati
Dian Maulana
Faizal Aris
Ita Husnul Hidayah
M. Abidzan
M. Rifki 
Ilham Sunani
Sabik Mashadi

Aris Widodo

2

Nurin Khoniah
Ahmad Ismail
Ali Rohman
Siti Haniyah
Kustati
Saroso
Ade Muti Fakhrunisa

REKAPITULASI PENILAIAN 
SIKLUS II

Pembelajaran passing atas permainan bola voli melalui penerapan model bermain balon
Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

No Nama Peserta Didik L/P Aspek yang dinilai Jumlah Kriteria
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Lampiran : 15 

KUISIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING ATAS PERMAINAN  

BOLA VOLI MELALUI MODEL BERMAIN BALON PADA KELAS IV  

SD NEGERI 01 GUNUNGTIGA KECAMATAN BELIK  

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

2. Jawablah secara runtut dan jelas 

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberisilang pada huruf a, atau b sesuai 

dengan pilihanmu. 

4. Selamat mengisi dan terimakasih 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama Sekolah  : …………………………. 

Nama Siswa  : …………………………. 

Jenis Kelamin  : …………………………. 

Kelas   : …………………………. 

Alamat   : …………………………. 

Nama Orang Tua  : 

a. Ayah   : …………………………. 

b. Ibu   : …………………………. 

Alamat   : …………………………. 
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II. PERTANYAAN 

A. PSIKOMOTORIK 

1. Apakah menurut kamu, gerak dasar passing atas pada permainan bola 

voli menggunakan alat bantu pembelajaran merupakan gerakan yang sulit 

untuk dilakukan ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

2. Apakah kamu bisa melakukan gerak dasar passing atas pada permainan 

bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran ini ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

3. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran mudah untuk dilakukan ?. 

a.   Ya.   b.  Tidak 

4. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran, mudah dalamnya gerakannya?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

5. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran akan lebih senang kamu 

melakukannya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

6. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran kamu merasa kesulitan dalam 

melakukannya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

7. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran kamu tidak merasa kesulitan 

dalam melakukannya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

8. Apakan cara melakukan gerak dasar passing atas pada permainan bola 

voli menggunakan alat bantu pembelajaran lebih mudah dibandingkan 

dengan olah raga gerakan lainnya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 
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9. Apakah setelah selesai melakukan gerak dasar passing atas pada 

permainan bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran denyut nadi 

kamu bertambah ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

10. Apakah setelah selesai bermain gerak dasar passing atas pada permainan 

bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran kamu merasa lebih 

senang ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

 

B. KOGNITIF 

1. Apakah kamu tahu cara melakukan gerak dasar passing atas pada permainan 

bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a.  Ya.   b.  Tidak 

2. Apakah gerak dasar passing atas pada permainan bola voli menggunakan 

alat bantu pembelajaran adalah materi yang diajarkan oleh guru dengan 

tujuan agar kamu lebih aktif bergerak ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

3. Apakah gerak dasar passing atas pada permainan bola voli menggunakan 

alat bantu pembelajaran dapat mendorong siswa lebih aktif bergerak ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

4. Apakah sebelum melakukan gerak dasar passing atas pada permainan bola 

voli menggunakan alat bantu pembelajaran melakukan pemanasan terlebih 

dahulu ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

5. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran melakukan kerjasama dengan teman 

lainnya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 
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6. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran setiap peserta harus mematuhi 

peraturan gerakan ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

7. Apakah kamu mengetahui tata cara melakukan gerak dasar passing atas 

pada permainan bola voli?. 

8. Ya.   b.  Tidak 

9. Apakah dengan melakukan gerak dasar passing atas pada permainan bola 

voli menggunakan alat bantu pembelajaran ini dapat membuat tubuh 

menjadi terampil ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

10. Apakah dengan gerak dasar passing atas pada permainan bola voli dapat 

menaikkan denyut nadi ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

III. AFEKTIF 

1. Apakah kamu suka melakukan gerak dasar passing atas pada permainan 

bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

2. Apakah gerak dasar passing atas pada permainan bola voli menggunakan 

alat bantu pembelajaran menarik bagi kamu ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

3. Apakah kamu bersungguh-sungguh ketika melakukan gerak dasar passing 

atas pada permainan bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

4. Apakah kamu akan mentaati peraturan gerak dasar passing atas pada 

permainan bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

5. Apakah kamu merasa kesulitan dalam melakukan gerak dasar passing atas 

pada permainan bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 
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6.  Apakah menurut kamu gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran merupakan gerakan yang 

menakutkan ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

7. Apakah dalam gerak dasar passing atas pada permainan bola voli 

menggunakan alat bantu pembelajaran membutuhkan kerjasama dengan 

teman ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

8. Apakah kamu akan menerima saran apabila kamu belum bisa melakukan 

gerak dasar passing atas pada permainan bola voli?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

9. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan teman lainnya ketika kamu 

melakukan gerak dasar passing atas pada permainan bola voli?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

10. Apakah kamu bersedia melakukan gerak dasar passing atas pada 

permainan bola voli menggunakan alat bantu pembelajaran lagi ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 
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Lampiran : 16 

REKAPITULASI MINAT SISWA 

SIKLUS I 

 

Hasil minat siswa terhadap proses pembelajaran passing atas permainan bola voli 

melalui penerapan model bermain balon Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

 

 

NO Minat Siswa Keterangan 

 

Jumlah Siswa 

 

1  Siswa senang 16 

2  Siswa biasa – biasa saja 8 

3  Siswa tidak senang 4 

 
Jumlah 

 

 
28 
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Lampiran : 17 

REKAPITULASI MINAT SISWA 

SIKLUS II 

 

Hasil minat siswa terhadap proses pembelajaran passing atas permainan bola voli 

melalui penerapan model bermain balon Siswa kelas IV  SD N 01 Gunungtiga 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012 

 

 

NO Minat Siswa Keterangan 

 

Jumlah Siswa 

 

1  Siswa senang 24 

2  Siswa biasa – biasa saja 4 

3  Siswa tidak senang 0 

 
Jumlah 

 

 
28 
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Lampiran : 18 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING ATAS PERMAINAN  

BOLA VOLI MELALUI MODEL BERMAIN BALON PADA KELAS IV  

SD NEGERI 01 GUNUNGTIGA KECAMATAN BELIK  

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 

 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Berdo’a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Absensi 
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3. Pemanasan dengan model bermain  
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B. Kegiatan Inti 

1. Penjelasan materi gerakan passing atas bola voli 
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2. Pembelajaran melalui bermain bola balon 
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3. Kegiatan komfirmasi pembelajaran 
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C. Kegiatan Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


