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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

1. Jika kita terhempas karena kritikan, kita akan kehilangan semangat. Jika kita 

terlena akan pujian, kita kehilangan arah hidup. Sebaiknya kita menjadikan 

kritik sebagai cambuk untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dan pujian 

sebagai bara untuk mengadakan peningkatan-peningkatan (Agus M. 

Harjono). 

2. Hidup adalah deretan situasi pemecahan masalah. Sukses atau gagalnya 

kehidupan kita tergantung dari seberapa efektif kita menemukan dan 

memecahkan masalah di depan kita (Scoot Peck). 

3. Hidup akan terasa nikmat jika ada rasa syukur di dalam hati, waktu akan 

terasa indah jika ada rasa ikhlas di dalam jiwa, rasa itu ada karena usaha, 

usaha ada karena niat, dan niat ada karena do’a. Jadi, jadilah hidup dengan 

do’a, niat dan usaha (ikhtiar). Insyaallah hidup akan bermakna. 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Yang tercinta kedua orang tua saya, terima kasih 

atas segala dukungannya, doa, cinta, dan kasih 

sayang, serta nasehat. 

2. Yang tercinta istri serta anak-anak yang telah 

memberikan support dan dukungan. 

3. Teman-teman mahasiswa angakatan 2012 dan 

almamater FIK UNNES tercinta. 
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Kata Kunci : peningkatan, hasil belajar, servis, pendekatan, permainan servis  

Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang tujuan 
pembelajaran, sebab berkaitan langsung dengan penggunaan pendekatan dan 
strategi yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mengacu hal 
tersebut peneliti tertarik dengan permasalahan yaitu : Bagaimana cara 
meningkatkan hasil belajar servis bola voli dengan pendekatan permainan servis 
pada siswa kelas V SDN 2 Gondosari Gebog Kudus tahun 2012?. 

Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan mengacu pada model 
pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu dengan : (1) 
melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 
observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan hasil awal (berupa 
pendekatan permainan servis bola voli),(3) uji coba kelompok kecil, dengan 
menggunakan kuesioner dan konsultasi yang kemudian dianalisis, (4) perbaikan 
hasil pertama, berdasarkan hasil dari evaluasi dan uji coba kelompok kecil (26 
siswa). Perbaikan ini digunakan untuk perbaikan terhadap hasil yang dibuat oleh 
peneliti, (5) uji lapangan (26 siswa), (6) perbaikan akhir yang dilakukan 
berdasarkan hasil uji lapangan, (7) hasil akhir pendekatan permainan servis bola 
voli bagi siswa kelas V SDN 2 Gondosari Gebog Kudus yang dihasilkan melalui 
perbaikan uji lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner yang diperoleh dari evaluasi, uji coba kelompok kecil (26 siswa kelas V 
SDN 2 Gondosari Gebog Kudus), dan uji lapangan (26 siswa kelas V). Data 
berupa hasil penilaian mengenai kualitas, saran untuk perbaikan hasil, dan hasil 
pengisian kuesioner oleh siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif persentase untuk mengungkapkan aspek psikomotorik, kognitif, dan 
efektif siswa setelah melakukan servis bola voli. 

Dari hasil penelitian diperoleh data evaluasi yaitu, pembelajaran I 46% (kurang), 
dan pembelajaran II 88% (sangat baik). Dari data yang ada maka dapat 
disimpulkan bahwa melalui pendekatan permainan servis bola voli ini dapat 
digunakan dalam pembelajaran permainan bola voli bagi siswa kelas V SDN 2 
Gondosari Gebog Kudus. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan  bagi guru pendidikan jasmani di 
sekolah dasar untuk menggunakan pendekatan permainan servis pada siswa dalam 
pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, khususnya pada 
permainan bola voli. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional memiliki visi dan misi bahwa, pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Dirjen Dikdasmen, 2003:3). 

 

Olahraga merupakan salah satu dari program pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya. Hal tersebut seperti tertuang dalam amanat Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 khususnya di bidang olahraga, 

antara lain ditegaskan butir (b) yaitu “Meningkatkan usaha pembibitan dan 

pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan 

komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan 

di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi 

olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi 

tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat internasional. 

 



2 
 

 

Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan malalui 

aktifitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, 

neuromaskuler, intelektual, dan emosional, yang merupakan suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan 

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

(Depdiknas 2004). 

 

Prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan 

haruslah dapat memacu pada pembentukan, pengembangan, dan peningkatan 

kualitas kemampuan unsur-unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sesuai 

dengan makna pendidikan jasmani (penjas) yaitu pendidikan melalui aktivitas 

fisik, maka salah satu prioritas utama tujuan yang ingin dicapai dalam penjas 

adalah penguasaan keterampilan motorik. Oleh sebab itu aktivitas yang 

diberikan hendaknya mampu membangkitkan dan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk aktif dan kreatif, serta mampu menumbuhkan 

kembangkan potensi dan motorik anak. Dengan demikian, selama anak 

mengikuti proses belajar penjas secara langsung akan dapat merangsang 

terpacunya suatu penguasaan keterampilan motorik pada umumnya dan 

keterampilan cabang olahraga tertentu pada khususnya. 

 

Permainan Bola Voli adalah suatu bentuk permainan yang dimainkan 

oleh dua regu dan masing-masing regu berjumlah 6 orang dengan tujuan 
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mematikan bola di daerah lawan. Dalam perkembangannya, permainan bola 

voli telah menjadi olahraga kompetitif resmi yang selalu diperlombakan 

dalam setiap pesta olahraga. Orientasi pembinaannya lebih mengarah pada 

pencapaian prestasi, akan tetapi nilai rekreasi tidak akan hilang bahkan akan 

selalu meningkat. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran dan 

hasil belajar servis bola voli, maka peneliti berhasil mengidentifikasi berbagai 

permasalahan, antara lain; (1) kurangnya persiapan guru dalam merancang 

pembelajaran, (2) kurangnya kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

(3) kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, (4) adanya rasa 

kesulitan siswa terhadap pembelajaran olahraga, (5) kurangnya buku-buku 

yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembelajaran olahraga di 

sekolah, (6) kurang tepatnya guru dalam memilih dan menerapkan 

pendekatan pembelajaran, (7) kurangnya kemampuan guru dalam memilih 

dan menerapkan pendekatan pembelajaran, (8) kurangnya keterampilan dan 

hasil belajar siswa dalam servis bola voli. 

 

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya lapangan olahraga di 

sekolah menyebabkan pembelajaran olahraga tidak dapat dilaksanakan 

dengan maksimal sehingga hasil belajar siswa rendah, khususnya 

keterampilan servis bola voli.  Siswa kurang mampu dalam melakukan servis 

bola voli dan hal tersebut sangat perlu untuk dilatih teknik-teknik servis. 
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Untuk meningkatkan hasil belajar servis bola voli, seorang guru dituntut agar 

dapat meningkatkan hasil belajar servis bola voli melalui kreatifitas guru 

dengan menggunakan berbagai pendekatan, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang 

akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

 

Perlu diketahui bahwa SDN 2 Gondosari merupakan sekolah yang 

berdekatan dengan sekolah lain, yaitu SDN 1 Gondosari dan SDN 7 

Gondosari. Sedangkan halaman atau lapangan bermain anak, tidak ada 

lapangan bola voli. Oleh karena itu jika jam pelajaran olahraga 

diselenggarakan, maka akan terjadi kesulitan. Apalagi proses pembelajaran 

bola voli dilaksanakan, siswa kelas V tidak mampu menggunakan bola asli 

(kulit) sangat tidak efektif dan dapat membahayakan lingkungan sekolah, 

sebab penggunaan bola yang asli pada permainan bola voli menjadikan 

pantulan bola keras, bisa merusak tanaman di taman sekolah, dan yang lebih 

berbahaya bisa mengenai kaca jendela.  

 

Melihat permasalahan di atas, maka perlu sebuah pemecahan masalah 

yang sederhana dan kreatif yang dapat dilakukan oleh guru. Satu pemikiran 

yang muncul adalah perlu adanya media alternatif dalam pembelajaran yang 

inovatif untuk mengganti bola asli yang terbuat dari kulit dan keras, serta 

memiliki pantulan yang kuat, dengan bola yang dapat mewakili karakter bola 
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namun lebih ringan, mudah đidapat dan murah. Media alternatif yang 

dijadikan untuk mengganti bola kulit tersebut adalah bola plastik. 

Bola plastik bagi penulis merupakan media alternatif yang tepat yang 

dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran olahraga bola voli dengan kondisi 

yang sedemikian telah di jelaskan di atas. Bola plastik dipilih karena dari segi 

ukuran hampir sama, bentuk juga sama-sama bulat, namun dari segi pantulan 

lebih ringan sehingga tidak terlalu jauh dan tidak terlalu keras, sehingga tidak 

merusak taman bunga dan tidak akan membahayakan kalau terkena kaca. Di 

samping mudah didapat dan murah harganya. 

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Servis Bola 

Voli Dengan Pendekatan Permainan Servis Pada Kelas V SD Negeri 2 

Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2012”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus 

permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana cara meningkatkan servis bola voli yang dapat menyeberang ke 

daerah lawan? 

1.2.2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar Servis bola voli sebelum dan 

sesudah pembelajaran dengan pendekatan permainan bola plastik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk : 
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1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan hasil belajar servis bola voli dengan pendekatan servis. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mendeskripsikan penerapan pendekatan permainan servis dalam 

meningkatkan hasil belajar servis bola voli. 

1.3.2.2 Mengetahui peningkatan hasil belajar servis bola voli dengan pendekatan 

permainan servis. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.2.1. Mendapatkan pengetahuan atau teori baru tentang cara meningkatkan 

hasil belajar servis bola voli. 

1.4.2.2. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Siswa 

1.4.2.1.1 Membangkitkan minat belajar siswa dalam pembelajaran olahraga;  

1.4.2.1.2 Meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan permainan bola 

voli; 

1.4.2.1.3 Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran olahraga servis 

bola voli. 

1.4.2.2. Guru 

1.4.2.2.1 Memperbaiki kekurangan atau kelemahan guru dalam kegiatan 

pembelajaran; 
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1.4.2.2.2 Memperoleh alternatif pemecahan masalah dalam suatu pembelajaran; 

1.4.2.2.3 Membantu  guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran pada mata 

pelajaran olahraga. 

1.4.2.3. Sekolah 

1.4.2.3.1 Prestasi hasil belajar siswa yang lebih meningkat, 

1.4.2.3.2 Memperoleh alternatif model pembelajaran di sekolah melalui PTK. 

1.4.2.3.3 Menambah referensi tentang PTK di perpustakaan sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Peningkatan 

Kata peningkatan atau meningkatkan merupakan kegiatan peneliti 

membangun atau mengusahakan tercapainya suatu kemampuan yang lebih 

baik dari sebelumnya. Peneliti berupaya meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam servis bola voli, melalui pendekatan permainan servis. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kegiatan 

pembelajaran di luar kelas disertai pemberian bimbingan secara langsung 

terhadap siswa, dalam bentuk petunjuk, nasihat, ajakan, perintah, pemberian 

contoh atau latihan, agar siswa benar-benar belajar sehingga tercapai hasil 

belajar yang optimal. 

Secara ringkas pemberian bimbingan secara langsung terhadap siswa 

di atas adalah sebagai berikut: 

2.1.1. Petunjuk, guru pembimbing memberikan petunjuk kepada siswa bahwa 

untuk mencapai sesuatu harus berusaha membangkitkan semangat, 

keberanian, dan rasa percaya diri. 

2.1.2. Nasihat, guru pembimbing memberikan nasihat kepada siswa bahwasanya 

siswa mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. 

2.1.3. Ajakan, guru pembimbing tidak henti-hentinya selalu mengajak untuk 

bekerjasama dan bersosialisasi dengan teman anggota tim. 

2.1.4. Perintah, guru pembimbing menyuruh siswa untuk untuk melaksanakan 

tugas dan mengusahakan agar siswa bisa terlibat di dalam suatu kegiatan. 
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2.1.5. Latihan-latihan guru pembimbing memberikan latihan-latihan misalnya 

latihan servis bola voli. 

 

2.2. Hasil Belajar 

Hasil belajar berasal dari kata “ hasil “ dan “belajar’ hasil berarti 

prestasi yang telah dicapai (Depdikbud, 1995 : 787). Sedangkan pengertian 

belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu (Depdikbud, 1995 

: 14).  

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat 

orang belajar maka responya menjadi lebih baik dan sebaliknya bila tidak 

belajar responya menjadi menurun. Sedangkan menurut Gagne belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi limgkungan, 

melewati pengolahan informasi, menjadi kapasitas baru ( Dimyati, 2002-10). 

Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia belajar diartikan 

berusaha (berlatih dsb.) supaya mendapat suatu kepandaian (Purwadarminta : 

109).  

Menurut Slameto (1991:22) “Belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sedangkan menurut Winkel (1984 : 162) mengutarakan pengertian belajar 

suatu proses mental yang mengarah kepada penguasaan, kecakapan / skill, 

kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan dilaksanakan 

sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. 
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Dari pengertian belajar tersebut di atas maka dapat peneliti 

disimpulkan bahwa, belajar adalah usaha secara jasmani maupun rohani 

dengan  jalan menggunakan materi yang diperoleh disimpan dan 

dilaksanakan, sehingga menimbulkan tingkah laku menuju perkembangan 

pribadi seutuhnya. Belajar dalam penelitian ini diartikan segala usaha yang 

diberikan oleh guru agar mendapat dan mampu menguasai apa yang telah 

diterimanya dalam hal ini adalah belajar servis bola voli. 

Jadi hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan dalam pembelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai 

atau angka yang diberikan oleh guru. Hasil dalam penilitian yang 

dimaksudkan adalah nilai yang diperoleh oleh siswa pada belajar service bola 

voly dalam bentuk nilai berupa angka yang diberikan oleh guru setelah 

melaksanakan tugas yang diberikan padanya. 

  

2.3. Permainan Bola Voli 

Permainan Bola Voli adalah suatu bentuk permainan yang dimainkan 

oleh dua regu dan masing-masing regu berjumlah 6 orang dengan tujuan 

mematikan bola di daerah lawan. Bola voli sudah dikenal sejak abad 

pertengahan terutama di negara-negara Romawi. Pada tahun 1993 di Jerman 

permainan ini dikenal dengan nama “Faust ball”. 

Pada tahun 1895 permainan bola voli diciptakan oleh William G. 

Morgan, seorang guru Pendidikan Jasmani pada Young Men Christian 

Association (YMCA), di Kota Holioke, Massachusetts, Amerika Serikat. Pada 

tanggal 18-20 April 1947 di kota Paris diadakan konggres pertama yang 
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dihadiri oleh 14 negara peserta, dan pada waktu itu rsmilah berdirinya 

International Volley Ball Federation atau Federation Internationale De Volley 

ball (FIVB). Paris ditetapkan sebagai kantor pusat FIVB dan Paul Libaud dari 

Perancis terpilih sebagai Presiden FIVB yang pertama.  

Tahun 1900 permainan bola voli sudah dikenal di India dibawa oleh 

seorang ahli pendidikan jasmani dari YMCA yang bernama De Gray. Filipina 

dan Negara-negara di Timur Jauh mulai mengenal permainan ini dari Elwood 

E. Brown pada tahun 1910. Yang dimaksud Negara Timur Jauh itu meliputi 

Jepang, Korea, Cina, dan Filipina. Indonesia mengenal bola voli sejak tahun 

1928 pada zaman penjajahan Belanda, dan sejak PON II tahun 1951 di 

Jakarta,  sampai sekarang bola voli termasuk salah satu cabang olahraga yang 

resmi dipertandingkan, kemudian pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta 

diresmikan berdirinya PBVSI (Persatuan Bola voli Seluruh Indonesia). 

Indonesia pertama kalinya dalam sejarah pervolian Indonesia PBVSI 

mengirimkan Tim Bola Voli Yunior dalam kejuaraan dunia di Athena Yunani 

dari 3 – 12 September 1989, yakni melatih tim tersebut adalah Yano Hadian 

dibantu oleh Traimer Kanwar serta pelatih dari Jepang Hideto Mishaka. 

Adapun keterampilan tehnik dalam cabang bola voli adalah sebagai 

berikut: 

2.3.1. Service (untuk mengawali permainan) 

2.3.2. Passing (menerima bola ) 

2.3.3. Umpan (menyajikan bola) 

2.3.4. Spike (melakukan serangan) 
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2.3.5. Bendung (blok atau menghadang serangan) 

2.3.6. Receive (menjaga bola menyentuh lantai) 

Teknik adalah cara melakukan atau melaksanakan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu, secara efisien dan efektif. Teknik dalam permainan 

bola voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan 

efektif sesuai peraturan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang 

optimal. Teknik permainan yang baik selalu berdasarkan pada teori dan 

hukum yang berlaku dalam ilmu dan pengetahuan yang menunjang teknik 

tersebut, seperti biomekanik, anatomi, fisiologi, kinesiologi, dll. Agar 

keterampilan bermain bola voli dapat ditingkatkan maka teknik ini erat sekali 

hubungannya dengan kemampuan gerak, kondisi fisik, taktik, dan mental. 

Teknik dasar bola voli harus betul-betul dipelajari terlebih duhulu guna dapat 

mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan teknik dasar 

permainan bola voli merupakan salah satu unsur yang turut menentukan 

menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan di samping 

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

 

2.4. Servis Bola Voli 

Dalam permainan bola voli, ada beberapa macam teknik dasar yang 

harus dimiliki oleh setiap pemain bola voli, di antaranya tentang servis bola 

voli. Pada mulanya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk 

memulainya suatu permainan, sesuai dengan kemajuan permintaan bahwa 

teknik servis saat ini hanya sebagai permulaan permainan, tetapi bila ditinjau 
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dari taktik sudah merupakan suatu serangan awal bagi regu yang memulainya 

untuk mendapatkan nilai. Karena kedudukannya yang sangat penting, maka 

para pelatih dan guru olahraga dianjurkan selalu berusaha menciptakan 

bentuk teknik dasar servis yang dapat menyulitkan lawan, bahkan dengan 

servis hendaknya dapat diartikan sebagai suatu serangan pertama kali bagi 

regu yang melakukan servis untuk meraih kemenangan. 

Bertolak dari pentingnya kedudukan servis, ada bermacam-macam 

teknik dan variasi servis yaitu: 

2.4.1. Servis Tangan Bawah (Underhand Service) 

Servis tangan bawah adalah cara yang termudah untuk 

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

mudah untuk dipelajari dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar, 

sehingga dalam waktu singkat sudah dapat dikuasai. Adapun urutan 

dalam melakukan servis tangan bawah adalah sebagai berikut dan 

variasi servis yaitu: 

2.4.1.1. Sikap permulaan 

Berdiri di daerah servis menghadap ke lapangan, kaki kiri berada di 

depan (kecuali kidal), bola dipegang tangan kiri, tangan kanan boleh 

menggenggam atau dengan telapak tangan terbuka, lutut agak ditekuk 

sedikit dan berat badan berada di tengah.  

2.4.1.2. Gerakan pelaksanaan  

Bola dilambungkan di depan pundak kanan setinggi 10-20 cm, dan 

pada saat yang bersamaan tangan kanan ditarik ke belakang, kemudian 
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diayunkan ke arah depan atas dan mengenai bagian belakang bawah 

bola. 

2.4.1.3. Gerakan lanjutan (follow through) 

Setelah memukul diikuti dengan memindahkan berat badan ke 

depan dengan melangkah kaki kanan ke depan dan segera masuk 

ke lapangan untuk mengambil posisi dengan sikap siap normal, 

siap untuk menerima pengembalian atau serangan dari pihak 

lawan. 

 
Gambar 2.1 

Servis Tangan Bawah / Under Hand Service 
 
 

2.4.2. Servis Mengapung Tangan Bawah (Underhand Floating Service) 

Teknik ini sangat efektif dan efisien untuk pemain putri, karena sesuai 

dengan sifat pemain putri yang lemah dalam undur kekuatan dan 

ketepatan lengan. 
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Sikap permulaan, berdiri normal, pegang bola dengan tangan kiri,  

konsentrasi pandangan ke arah bola. Bola dilambungkan berada di 

depan sebelah kanan sejajar dengan bahu kanan setinggi pinggang. 

 
 
 

Gambar 2.2 
Servis Tangan Bawah / Under Hand Service 

 
 

2.4.3. Servis Tangan Atas (Overhead Service) 

Servis tangan atas atau servis pukulan dari atas ada beberapa macam, 

yaitu servis tennis, servis mengapung dan servis cekis. 

 
 

Gambar 2.3 



16 
 

 

Servis Tangan Atas/ Overhead Service 
 

2.4.4. Servis Mengapung Tangan Atas / Floating Overhead Service 

Gerak lanjutan lengan pemukul harus segaris dengan gaya yang 

dihasilkan atau didorong ke depan. Jika pukulan dilakukan dengan 

gerakan yang cepat (pukulan keras) dapat dilakukan tanpa Follow 

Trough. 

 
 

Gambar 2.4 
Floating Overhead Service 

 
 

2.4.5. Overhand Change-Up Service (Slide Floating Service) 

Setelah tangan mengenai bola, gerakan lengan dibawa lurus ke depan, 

sambil memindahkan berat badan ke depan dan segara masuk ke 

lapangan untuk mengambil posisi siap menerima bola serangan dari 

lawan. 
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Gambar 2.5 
Overhand Change-Up Service 

 

2.4.6. Overhand Round-House Service (Hooke Service) 

Setelah telapak tangan mengenai bola, lanjutkan gerakan lengan kanan 

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

segera ikuti dengan gerakan melangkahkan kaki kanan ke arah lapangan 

untuk segera mengambil posisi siap menerima pengembalian atau 

serangan dari pihak lawan. 

  
 

Gambar 2.6 
Overhand Round-House Service 

 
2.4.7. Servis dengan Melompat (Jumping Service) 
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Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setinggi-tingginya pada 

saat melanyang di udara, langsung mendarat di dalam lapangan dan 

segera mengambi posisi siap untuk menerima pengembalian serangan 

balik dari lawan. 

 
Gambar 2.7 

Servis dengan Melompat (Jumping Service) 
 

2.5 Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

o Keterampilan siswa dalam servis bola 
voli kurang. 

o Hasil belajar Penjasorkes rendah  
o Penggunaan pendekatan / metode 

kurang efektif dan efisien. 

o Menggunakan buku-buku sumber 
yang relefan  

o Pembelajaran servis bola voli melalui 
pendekatan permainan servis  

o Keterampilan dan hasil belajar servis 
bola voli dalam pembelajaran 
Penjasorkes  meningkat mencapai 
batas minimal 85 % 

 

MASALAH 

 

TINDAKAN 

 

HASIL 
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2.6 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara terbaik untuk 

mengatasi masalah. Hipotesis tindakan dalam PTK berbeda dengan hipotesis 

dalam penelitian formal. Hipotesis dalam penelitian formal menyatakan 

adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan dua 

kelompok atau lebih. Sedangkan hipotesis tindakan menyatakan bahwa 

tindakan itu akan merupakan solusi yang dapat memecahkan permasalahan 

yang diteliti.  

 

Hipotesis masih perlu dikaji kelayakannya berkaitan dengan 

kemungkinan pelaksanaannya. Sudarsono (1997) menyatakan bahwa ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji kelayakan hipotesis 

tindakan. 

 

2.6.1. Implementasi PTK akan berhasil apabila didukung oleh kemampuan 

dan komitmen guru. 

2.6.2. Kemampuan siswa perlu diperhitungkan baik dari segi fisik, 

psikologis, dan sosial budaya maupun etik. 

2.6.3. Fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia di kelas atau di sekolah 

juga perlu diperhitungkan. 

2.6.4. Keberhasilan PTK sangat bergantung pada iklim belajar di kelas atau 

di sekolah. 

2.6.5. Iklim kerja di sekolah juga ikut menentukan keberhasilan PTK. 
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Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas maka 

dirumuskan  hipotesis penelitian “Melalui pendekatan permainan servis, 

diharapkan hasil belajar servis bola voli pada siswa kelas V SDN 2 Gondosari 

Gebog Kudus dapat meningkat” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) karena kegiatan ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas. Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab menggambarkan 

bagaimana suatu pendekatan, strategi, teknik, atau metode pembelajaran 

dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sumarjan (dalam Sugiarti, 

1997:8) menyatakan ada 4 macam bentuk penelitian tindakan, yaitu (1) penelitian 

tindakan guru sebagai peneliti, (2) penelitian tindakan kolaboratif, (3) penelitian 

tindakan simulatif terinteratif, dan (4) penelitian tindakan sosial eksperimental. 

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang dipakai adalah penelitian 

tindakan guru sebagai peneliti yang pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif, 

di mana guru sebagai peneliti memerlukan bantuan rekan sejawat sebagai 

pengamat dalam proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana guru sebagai peneliti melaksanakan tugas pokoknya dan untuk 

mengetahui apakah pembelajaran itu berhasil diperlukan kolaborasi dengan rekan 

sejawat yang akan memberikan penilaian melalui observasi sehingga data hasil 

penelitian dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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3.1. Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian  

3.1.1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah ketidakefektivan olahraga bola voli pada  siswa 

kelas V dalam pembelajaran penjaskes di lingkungan sekolah. 

3.1.2. Tempat Penelitian  

Penelitian bertempat di SDN 2 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus. 

3.1.3. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian di laskanakan 

sebagai tindakan pembelajaran. 

3.2. Rancangan Penelitian 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini menggunakan 

rancangan Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) sebagai 

langkah pemecahan masalah. Mukhlis (2003:5) menyatakan bahwa PTK 

adalah suatu bentuk kajian yang bersifat sistematis reflektif oleh pelaku 

tindakan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. 

Tahapan-tahapan penelitian tindakan menurut Lewin (dalam Suyanto, 2005) 

selaras dengan pelaksanaan pembelajaran, yaitu : persiapan (planning), 

pelaksanaan pembelajaran (action), observasi kegiatan pembelajaran 

(observation), evaluasi proses dan hasil pembelajaran (evaluation), dan 

refleksi dari proses dan hasil pembelajaran (reflection).  
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3.3. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut : 

3.3.1. Silabus, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar. 

3.3.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu perangkat 

pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar. 

3.3.3. Lembar Observasi, yaitu lembar penilaian terhadap indikator-indikator 

yang ditetapkan dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan 

terhadap proses belajar siswa dan pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. 

3.3.4. Angket, yaitu seperangkat alat untuk mengetahui dan mengukur 

tingkat ketercapaian rasa senang siswa dalam mengikuti pembelajaran  

melalui model yang diterapkan. 

3.3.5. Tes, yaitu seperangkat alat yang ditujukan untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran. 

 

3.4. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan disain penelitian 

tindakan (action research) yang dirancang melalui dua siklus, yaitu siklus I 

dan siklus II melalui prosedur: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan 

tindakan (action), (3) pengamatan (observation), (4) refleksi (reflecsion) 

dalam tiap-tiap siklus. 
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Skema Siklus 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
  

 

 

 

 

3.4.1.  Prosedur tindakan siklus I 

3.4.1.1 Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan ini mencakup: 

3.4.1.1.1. Penyusunan rencana pembelajaran (skenario pembelajaran) 

3.4.1.1.2. Menyusun lembar observasi 

3.4.1.1.3. Menyusun format catatan kejadian untuk mencatat kejadian selama 

pembelajaran 

3.4.1.1.4. Menyusun format catatan hasil refleksi untuk mendokumentasikan 

temuan/hasil refleksi 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Gambar 1. Langkah-langkah PTK (Direktorat Tendik, 2008) 
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3.4.1.1.5. Menyiapkan sarana pembelajaran berupa alat peraga dan 

sebagainya 

3.4.1.1.6. Menyusun tes untuk mengukur hasil belajar siswa 

 

3.4.1.2.  Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini mencakup pelaksanaan 

rencana pembelajaran yang telah disusun guru ke dalam situasi yang 

aktual, meliputi : siapa melakukan apa, kapan, di mana dan 

bagaimana melakukannya. Rencana pembelajaran yang disusun 

terdiri dari beberapa kegiatan seperti berikut. 

3.4.1.2.1. Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan, guru: 

3.4.1.2.1.1. Menyiapkan RPP, alat peraga, instrumen penilaian, 

dan buku pelajaran (menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran). 

3.4.1.2.1.2. Memberikan salam, berdoa, dan melakukan 

presensi. 

3.4.1.2.1.3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari. 

3.4.1.2.1.4. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

3.4.1.2.1.5. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan 

uraian kegiatan sesuai silabus. 
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3.4.1.2.1.6. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

3.4.1.2.2. Kegiatan inti 

Kegiatan inti pembelajaran terbagi atas tiga tahap, yaitu eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Secara sederhana dapat diuraikan bahwa 

pada tahap eksplorasi peserta didik difasilitasi untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap melalui 

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada tahap 

elaborasi, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan serta sikap lebih lanjut melalui 

sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya 

sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa lebih luas dan 

dalam. Pada tahap konfirmasi, siswa memperoleh umpan balik atas 

kebenaran dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang diperoleh siswa. 

3.4.1.2.3. Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup ini, yang dilakukan guru adalah : 

3.4.1.2.3.1. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 

membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 

3.4.1.2.3.2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 

3.4.1.2.3.3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 
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3.4.1.2.3.4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 

dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 
3.4.1.3.  Tahap Observasi/Pengamatan 

Pada tahapan ini dilakukan perekaman data yang meliputi proses dan 

hasil dari pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukannya pengamatan 

adalah untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat 

dievaluasi dan dijadikan landasan dalam melakukan perbaikan 

pembelajaran. Pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan dengan mencatat secara lengkap dan teliti 

semua temuan selama pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan ini 

kemudian dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi terhadap 

pelaksanaan siklus-siklus berikutnya apabila hasil yang diperoleh 

selama tindakan belum memuaskan. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini meliputi : 

1. Mengamati perilaku guru dalam melaksanakan pembelajaran 

2. Mengamati perilaku siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

3. Mengamati siswa dalam penyelesaian tugas 

4. Mencatat kejadian penting selama proses pembelajaran 
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5. Melakukan tes untuk mengukur hasil belajar siswa dalam 

penguasaan materi pelajaran 

3.4.1.4.  Tahap Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah hasil observasi dilakukan analisis oleh 

guru dan teman sejawat sebagai kolaborator untuk mengetahui 

sejauh mana kegiatan pembelajaran terhadap kompetensi dasar dan 

materi yang diajarkan melalui penerapan pendekatan dan metode 

yang dipakai, serta media yang digunakan, bagaimana keadaan siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran, menyelesaikan tugas, 

menyampaikan hasil yang menggambarkan aktifitas siswa serta hasil 

tes yang menunjukkan hasil belajar siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Catatan-catatan kejadian menjadi acuan dalam refleksi 

dan selanjutnya digunakan sebagai sumber informasi pada tahapan 

siklus berikutnya.  

 

3.4.2.  Prosedur tindakan siklus II 

Tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari refleksi siklus I yang 

masih diperlukan perbaikan pembelajaran. 

3.4.2.1 Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sama dengan siklus I, tetapi 

sudah berupa rencana perbaikan dari hasil kajian dan analisis 

terhadap proses pembelajaran siklus I. Pada tahapan perencanaan ini, 

penulis melakukan langkah-langkah perbaikan yang diwujudkan 
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dalam rencana pelaksanaan pembelajaran melakukan servis bola voli 

melalui pendekatan permainan servis untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan ini masih juga 

mencakup: 

1.  Penyusunan rencana pembelajaran (skenario pembelajaran). 

2.  Menyusun lembar observasi. 

3. Menyusun format catatan kejadian untuk mencatat kejadian 

selama pembelajaran. 

4.  Menyusun format catatan hasil refleksi untuk 

mendokumentasikan temuan/hasil refleksi. 

5.  Menyiapkan sarana pembelajaran berupa alat peraga dan 

sebagainya. 

6.  Menyusun tes untuk mengukur hasil belajar siswa. 

3.4.2.2.  Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran siklus II, dilakukan sesuai dengan rencana 

perbaikan pembelajaran yang disusun dengan langkah-langkah 

pembelajaran siklus I tetapi pada siklus ini pelaksanaan lebih 

ditekankan pada pelaksanaan permainan servis, sehingga siswa aktif 

dan senang, serta memiliki ketrampilan memadai dan seimbang. 

3.4.2.3.  Tahap Observasi/Pengamatan 

Pada tahap observasi siklus II, pengamatan dilakukan juga untuk 

merekam data proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan. 
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Pengamatan ini untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat 

dievaluasi kembali dan dijadikan landasan dalam melakukan 

refleksi. Pengamatan masih dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan dengan cara mencatat secara teliti semua 

temuan selama pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan ini 

dijadikan rekomendasi terhadap pelaksanaan siklus-siklus berikutnya 

apabila hasil yang diperoleh selama tindakan belum memuaskan. 

Tetapi jika hasil belajar siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditetapkan maka pembelajaran dinyatakan 

berhasil dan tidak dilanjutkan pada tindakan selanjutnya. 

3.4.2.4.  Tahap Refleksi  

Refleksi pada siklus II juga dilakukan setelah hasil observasi 

dianalisis oleh guru dan teman sejawat sebagai kolaborator untuk 

mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran terhadap kompetensi 

dasar dan materi yang diajarkan melalui penerapan pendekatan dan 

metode, serta media yang digunakan. Bagaimana keadaan siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran, menyelesaikan tugas, 

menyampaikan hasil yang menggambarkan aktivitas siswa serta hasil 

tes yang menunjukkan hasil belajar siswa selama pembelajaran 

berlangsung.  
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari subjek penelitian dan 

bukan subjek penelitian yang berupa data primer dan sekunder, 

seperti nilai siswa, hasil observasi/pengamatan, dan analisis peneliti. 

3.5.2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Sesuai dengan prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dapat 

berupa tes maupun non tes. Alat yang digunakan misalnya lembar 

observasi guru dan siswa, wawancara, dan studi dokumentasi dengan 

cara tes. 

3.5.2.1.  Tes 

Pada penelitian ini tes yang digunakan adalah tes hasil belajar untuk 

mengukur kemampuan siswa melakukan servis bola voli dengan 

pendekatan permainan servis menggunakan bola plastik sebagai 

media, mengetahui efektivitas pembelajaran, metode pembelajaran, 

dan media pembelajaran yang diterapkan dan mengukur tingkat 

ketuntasan siswa dalam pembelajaran penjaskes. 

3.5.2.2.  Non Tes 

Data non tes dilakukan dengan cara wawancara terhadap siswa secara 

langsung setelah kegiatan pembelajaran berakhir, maupun melalui 

observasi saat proses pembelajaran berlangsung. Wawancara dengan 
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siswa difokuskan pada tanggapan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

yang diberlakukan selama proses pembelajaran melalui pendekatan 

permainan servis. Sedangkan hasil observasi sebagai data primer yang 

ikut dianalisis sebagai bahan refleksi pembelajaran. 

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini dilakukan mulai pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Teknis 

analisis yang dipergunakan adalah analisis logis yang bersifat deskriptif 

kualitatif yaitu analisis yang berdasar pada penalaran logika yang 

menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh. 

Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangan jenis data yang berupa 

kalimat-kalimat dan hasil kerja siswa.  

Analisis data yang digunakan saat pengumpulan data menggunakan 

model analisis mengalir. Model ini terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga model ini dilakukan 

secara berurutan. Untuk mereduksi data dilakukan dengan menyeleksi, 

memfokuskan, dan menyederhanakan data. Penyajian data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data hasil reduksi. Kegiatan penyimpulan 

dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data. Apabila kesimpulan 

dirasakan tidak kuat, perlu diadakan verifikasi dan peneliti kembali 

mengumpulan data di lapangan. Di samping analisis data kuantitatif yang 

merupakan hasil diskriptif komparatif dari membandingkan hasil belajar 
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siswa pada kondisi awal, dengan hasil belajar setelah siklus I dan hasil 

belajar setelah siklus II juga dijadikan sebagai sumber analisis bagi peneliti 

untuk mengkomparasi sehingga tingkat ketercapaian ketuntasan belajar 

siswa dapat diketahui dengan pasti. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

pembelajaran dalam penjaskes ditetapkan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) sebesar 75.  

3.6.1. Analisis Nilai Tes  

Dalam menganalisis nilai hasil tes siswa, dilakukan dengan 

menjumlahkan nilai yang diperoleh semua siswa, selanjutnya dibagi 

dengan jumlah populasi siswa, sehingga diperoleh rata-rata hasil tes. 

Oleh karena itu rata-rata hasil tes dirumuskan sebagai berikut. 

  ∑X 
X =  

  ∑N 

X   = nilai rata-rata 

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa 

 

3.6.2. Analisis Ketuntasan Belajar  

Dalam menganalisis ketuntasan belajar siswa, dilakukan 

dengan merujuk pada petunjuk pelaksanaan belajar mengajar yaitu 

siswa dianggap tuntas belajar apabila memperoleh rata-rata nilai 

klasikal minimal 85% artinya sedikit-dikitnya 85% siswa telah 

menguasi materi pelajaran. Untuk menghitung persentase ketuntasan 

belajar kelas V digunakan rumus sebagai berikut. 
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∑ siswa yang tuntas belajar 
P(persentase)   = x 100% 

     ∑ seluruh siswa  
 

3.6.3. Analisis Hasil Observasi  

Analisis dilakukan terhadap hasil observasi proses 

pembelajaran siswa dan pelaksanaan pembelajaran guru dengan 

cara memberi tanda ( ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut.  

1 = sangat tidak baik     

2 = tidak baik     

3 = kurang baik  

4 =  baik 

5 = sangat baik 

Dalam menganalisis nilai digunakan rumusan sebagai berikut: 

  P1+ P2 
X =  

     2 
X   = nilai rata-rata hasil observasi 

P1   = pengamat 1 

P2   = pengamat 2 

 

Sedangkan untuk mengetahui persentase efektivitas pembelajaran 

digunakan rumus sebagai berikut. 

      X 
P(persentase)   = x 100% 

 ∑ nilai skor  
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Di samping analisis-analisis di atas, dilakukan juga analisis terhadap 

aspek mental dan spiritual siswa yang meliputi aspek : (1) afektif, yaitu anak 

mempunyai sikap gembira, santun dalam tindakan, jujur dalam bicara, 

menghargai yang kalah, tidak mengeluh dalam kekalahan, dan tidak 

sombong dalam kemenangan serta punya sikap rendah hati, (2) kognitif, 

yaitu anak memiliki pengetahuan tentang gerakan dalam melakukan servis, 

maupun bermain bola voli, dan (3) psikomotorik, yaitu anak mampu 

melakukan gerakan dalam servis bola voli, dan dapat melakukan gerakan-

gerakan dengan benar. 

 

3.7. Indikator Keberhasilan  

Penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa dalam melakukan servis bola voli pada pembelajaran 

penjaskes dengan menggunakan pendekatan permainan servis, yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya ketuntasan belajar siswa kelas V melalui 

ketercapaian persentase ketuntasan minimal 85% setelah tindakan penelitian 

pembelajaran dengan KKM 75.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian  

4.1.1. Siklus I 

Siklus ini merupakan pembelajaran tindakan penelitian yang 

dilaksanakan sebagai langkah perbaikan terhadap pembelajaran Penjaskes 

yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

4.1.1.1. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun rencana 

pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan 

perangkat pembelajaran, menentukan pendekatan dan media 

pembelajaran, membuat alat evaluasi, membuat lembar evaluasi, dan 

menyusun pedoman observasi untuk pelaksanaan pembelajaran 

melakukan servis bola voli yang disusun pada hari Sabtu, 10 Maret 2012. 

Peneliti pada kesempatan ini berkolaborasi dengan 2 teman sejawat yaitu 

Saudara Angga Pradita Wibowo, S.Pd dan Saudara Suyati, S.Pd sebagai 

pengamat dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 

4.1.1.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I dilakukan pada hari Senin, 12 

Maret 2012 dengan dibantu 2 teman sejawat sebagai pengamat. 
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Instrumen yang digunakan adalah dokumen rencana pembelajaran, bola 

plastik, lembar observasi, lembar evaluasi dan alat dokumentasi.  

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus I adalah sebagai 

berikut. 

 

4.1.1.2.1. Kegiatan Awal   

Pada kegiatan awal, guru menyiapkan RPP, media/alat peraga, 

dan instrumen penilaian. Kegiatan ini dilaksanakan ± 10 menit yang 

diawali dengan mengucapkan salam, berbaris, berdoa, melakukan 

presensi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan apersepsi. 

Apersepsi ditujukan untuk membangun pengetahuan siswa tentang 

materi pelajaran melalui tanya jawab. Pendapat siswa menjadi awal 

tolok ukur sejauh mana siswa mengusai materi yang akan diajarkan. 

Guru memberikan semangat pada siswa agar termotivasi mengikuti 

pembelajaran. 

4.1.1.2.2. Kegiatan Inti   

Kegiatan inti dilaksanakan ± 50 menit dengan pola ± 10 menit 

persiapan, pemanasan dan ± 40 menit permainan bola voli. Langkah-

langkah pembelajaran inti, sebagai berikut: 

4.1.1.2.2.1. Guru membimbing siswa membentuk kelompok kecil yang disebut 

tim dengan jumlah masing-masing tim sebanyak 6 siswa. 

4.1.1.2.2.2. Siswa memilih teman anggota timnya sesuai dengan dengan 

pilihannya. 
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4.1.1.2.2.3. Guru menjelaskan pola permainan bola voli, di mana masing-masing 

kelompok tanding terdiri dari 2 tim saling berhadapan. 

4.1.1.2.2.4. Siswa mengamati penjelasan guru dengan memperhatikan secara 

seksama. 

4.1.1.2.2.5. Siswa bersama kelompok timnya mendiskusikan strategi permainan 

bola voli untuk menghadapi tim lawan. 

4.1.1.2.2.6. Guru menentukan tim-tim yang akan bertanding. 

4.1.1.2.2.7. Setelah tim pertama selesai bertanding, guru melanjutkan 

pertandingan dengan tim yang lain. 

4.1.1.2.3. Kegiatan Akhir   

4.1.1.2.3.1. Tanya jawab sebagai pemantapan materi pelajaran 

4.1.1.2.3.2. Guru membuat simpulan akhir pembelajaran  

4.1.1.2.3.3. Guru memberikan evaluasi dan membuat penilaian. 

Setelah pembelajaran dilaksanakan, ternyata siswa sangat antusias 

dalam mengikuti pembelajaran bermain bola voli. Segala aspek 

penilaian seperti afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa dapat dilihat 

nyata dan dapat disimpulkan ke dalam lembar penilaian. Beberapa 

indikator penilaian secara rinci dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Indikator Hasil Belajar Siswa 

No Aspek Ketuntasan Kriteria 

1 Keaktifan siswa dalam 
melakukan servis bola voli 

80% - 100%
60% - 79% 
40% - 59% 
20% - 39% 
0% - 19% 

Sangat efektif 
Efektif 
Cukup  
Kurang efektif 
Tidak efektif 

2 Aktivitas guru dalam
melaksanakan pembelajaran

80% - 100%
60% - 79% 
40% - 59% 
20% - 39% 
0% - 19% 

Sangat efektif 
Efektif 
Cukup efektif 
Kurang efektif 
Tidak efektif 

3 Respon siswa terhadap
penerapan permainan servis

80% - 100%
60% - 79% 
40% - 59% 
20% - 39% 
0% - 19% 

Sangat puas 
Puas 
Cukup puas 
Kurang puas 
Tidak puas 

 

Berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran pada siklus I dapat 

diwujudkan dalam bentuk nilai hasil tes pada tabel nilai berikut. 

Tabel 4.2 

Nilai Servis Bola Voli Siswa Kelas V Siklus I 

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan Ket. Tuntas Belum 
1 Khafids Firmansyah 80 √   
2 M. Feri Irawan 80 √   
3 M. Maulana Alwi 70  √  
4 Angga Pratama 80 √   
5 Aulia Maslah Fuqoha 60  √  
6 Wahyu Nor Alifah 70  √  
7 Nikita Shinta Aulia 60  √  
8 Siti Aulia Nur Aeni 70  √  
9 Wahyu Trie Ariyani 60  √  
10 Alifia Rizqi Damayanti 70  √  
11 Syarif Hidayatullah 80 √   
12 Teguh Rahman Saputra 80 √   
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No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan Ket. Tuntas Belum 
13 M. M. Ajid Raihansyah 60  √  
14 Danang Lesmana 80 √   
15 Awwalin Nisa 80 √   
16 Khofia Nida 70  √  
17 Bagus Tri Wicaksono 80 √   
18 Selamet Ilham K. 80 √   
19 Diva Juliantina 70  √  
20 Umar Adi Utomo 80 √   
21 David Hikpriyadi 70  √  
22 M. Ali Widodo 80 √   
23 Erlina Ayu Veronica 80 √   
24 Yusrina Noor Izzati 70  √  
25 Eva Farikhatun N. 60  √  
26 Widia Putri Rismadayani 70  √  

Jumlah 1890 12 14  
Rata-rata / Persentase 73 46% 54%  

 

Dari hasil penilaian tes melakukan servis bola voli di atas, diperoleh nilai 

tertinggi 80, nilai terendah 60, dan nilai rata-rata 73. Hasil ini menunjukkan 

bahwa penguasaan materi pembelajaran servis bola voli siswa kelas V SD Negeri 

2 Gondosari, belum mencapai hasil yang diharapkan karena Standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah nilai 75. 

 

Adapun data ketuntasan nilai tes formatif mata pelajaran penjasorkes 

tentang servis bola voli pada siswa kelas V SD Negeri 2 Gondosari Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Tes Melakukan Servis Bola Voli Siswa Kelas V Siklus I 

Sik 
lus 

Jumla
h 

Siswa 

Banyak siswa yang mendapat nilai Rata 
rata 

Ketun 
tasan 
siswa 

Perse
n tase

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tts Blm 

                 

I 26 - - - - - - 5 9 12 - - 73 12 14 46% 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan 

nilai tes service bola voly yang dilakukan oleh 26 siswa kelas V hanya 12 siswa 

yang tuntas, dan 14 siswa belum tuntas. Sedangkan data frekuensi hasil belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4  

Frekuensi Hasil Belajar Servis Bola Voli Siswa Kelas V Siklus 1 

Nilai Frequency Percent Valid 
Percent Cumulative Percent 

 80 12 46 46.15 46 
 70 9 35 34.61 81 
 60 5 19 19.24 100 

Total 210 16 100 100.00  
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan nilai yang dicapai oleh 

siswa terbanyak adalah nilai 80 atau 46% dan yang frekuensi siswa terendah 

adalah nilai 60 dengan persentase 19% serta nilai rata-rata 73. Data perolehan 

nilai tes Servis Bola Voli dapat dilihat pada grafik 4.1 berikut ini : 
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 Grafik 4.1.  Data Perolehan Nilai Servis Bola Voli Siswa Kelas V SD 
Negeri 2 Gondosari Siklus I

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa penguasaan kemampuan siswa pada 

pembelajaran servis bola voli diperoleh nilai tertinggi adalah 80, nilai terendah 60, 

dan perolehan nilai terbanyak yang dicapai siswa adalah 80.   

Dari hasil penilaian hasil belajar servis bola voli pada siklus I dapat 

dilihat pada interval nilai dan kualitas frekuensi dalam tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Data Interval Nilai dan Kualitas Frekuensi Nilai Servis Siswa Kelas V Siklus 

1 

0       10       20 30       40       50     60     70      
80 90 100
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No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 
1. 100-90 0 0 BaikSekali 
2. 89-70 21 81 Baik 
3. 69-55 5 19 Cukup 
4. 54-40 0 0 Kurang 
5. 39-25 0 0 Kurang sekali 
6. 24-0 0 0 Buruk 
 Jumlah 26 100  

 
Menurut kriteria Muslich (1994 : 25), penelitian dikatakan berhasil bila 

prestasi belajar siswa secara individu menunjukkan sekurang-kurangnya 75 dan 

klasikal menunjukkan 85%. Jadi kesimpulannya hasil penelitian siklus I belum 

berhasil sebab jumlah siswa per individu yang mendapatkan nilai sekurang-

kurangnya 75 belum mencapai 85% dan secara klasikal nilai rata-rata siswa 

dikatagorikan baik.  

Adapun perhitungan ketuntasan belajar pada siklus I adalah sebagai 

berikut  

  r % =  
N
n   X 100 %  

 

   =  
26
12  X 100 %  = 46%    

  Keterangan  : 

 n       =  Jumlah siswa yang mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 75. 

 N =  Jumlah siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas ketuntasan belajar servis bola voli yang 

diperoleh siswa kelas V SD Negeri 2 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten 
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Kudus baru mencapai 46% berarti tingkat standar ketuntasannya masih di bawah 

85%.  

 Dari hasil penilaian prestasi belajar servis bola voli pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Gondosari  diperoleh mean sebagai berikut :   

X   =   ∑ 
N
fx  

         = 
26

1890  = 73 

 Keterangan :  

∑ ƒX        =  Jumlah skor seluruh siswa 

N        =  Jumlah siswa        

Jadi, mean yang didapatkan dari hasil penilaian siklus I adalah 73.  

Ini berarti belum mencapai ketuntasan yang diharapkan yakni 75. 

Bertitik tolak dari hasil analisis nilai di atas, maka  penulis 

memutuskan untuk mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus ke II. 

 
 
 
4.1.1.3. Observasi/Pengamatan 

Observasi/pengamatan yang merupakan kegiatan pengum-pulan 

data dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran. Pada 

pembelajaran siklus I ini, penulis dibantu teman sejawat yaitu Saudara 

Angga Pradita Wibowo, S.Pd dan Saudara Suyati, S.Pd. dalam 

mengamati proses pembelajaran, dengan melakukan analisis melalui 

instrumen lembar pengamatan dengan cara memberi tanda ( ) pada 
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kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: (1) skor 

1 untuk kemampuan sangat jelek, (2) skor 2 tidak mampu, (3) skor 3 

cukup, (4) skor 4 baik, dan (5) skor 5 sangat baik.Dari pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dalam rencana 

pembelajaran, dan setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa 

indikator keberhasilan siswa yang terdiri dari: (1) aspek penguasaan 

materi seperti melakukan servis, dan (2) aspek perilaku siswa, meliputi: 

konsentrasi, tanggungjawab, keberanian, responsif, kemandirian, dan 

kerjasama didapati hasil observasi sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Terhadap Proses Belajar Siswa 

No. Aspek Yang Diamati 
Skor  

1 2 3 4 5 

A. Penguasaan Materi  

1 Melakukan servis bola voli      

       

 

 

B. Perilaku Siswa 

 

1 Konsentrasi       

2 Ketekunan       

3 Tanggung jawab      

4 Keberanian      
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No. Aspek Yang Diamati 
Skor  

1 2 3 4 5 

5 Responsif      

6 Kemandirian       

7 Kerjasama      

 

Dari hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa siswa sudah 

baik dalam melakukan servis tetapi keterampilan siswa masih sedang-

sedang saja, artinya masih perlu ditingkatkan. Siswa tampak kurang 

tekun, kurang berani dan mandiri dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

Walaupun pada hasil observasi terlihat respon siswa sangat baik. 

Pada pembelajaran siklus I ini, konsentrasi siswa masih sering kurang 

fokus. Tanggungjawab dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas juga 

tampak belum baik. Melihat kesemuanya itu menandakan bahwa proses 

belajar siswa pada pembelajaran siklus I, perlu ditingkatkan lagi. 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pada siklus 

ini juga diamati oleh sejawat yang bertugas sebagai pengamat.Hasil 

pengamatan teman sejawat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, sebagai berikut. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Terhadap Pelaksanaan  

Pembelajaran Oleh Guru  
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4.1.1.4. Refleksi  

Seperti telah di jelaskan pada hasil observasi siklus I, masih ada beberapa 

hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Data hasil 

pengamatan digunakan untuk merefleksi keberhasilan dan kegagalan 

dalam proses pembelajaran serta sebagai dasar acuan untuk mencapai 

tujuan dan menentukan tindakan pada siklus selanjutnya (siklus II). 

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran dan 

observasi siklus I dapat direfleksikan sebagai berikut: 

No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 
1 Memotivasi siswa      

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran      

3 Penggunaan metode/model belajar      

4 Penggunaan media belajar      

5 Umpan balik      

6 
Mengadakan tes awal, dalam proses, 

akhir 
     

7 Penguatan      

8 Pengorganisasian siswa      

9 
Mengaitkan dengan kehidupan sehari 

hari 
     

10 Bimbingan individu, kelompok klasikal      

12 Ketepatan waktu      

13 Penampilan      
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4.1.1.4.1. Motivasi yang diberikan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, 

mampu menggugah semangat/respon siswa untuk aktif mengikuti 

pembelajaran, walaupun konsentrasinya masih belum fokus. 

4.1.1.4.2. Siswa terlihat mendengarkan tetapi tidak mampu menangkap materi 

yang disampaikan guru dengan baik 

4.1.1.4.3. Ketrampilan siswa menguasai dan menendang bola perlu lebih di 

tingkatkan melalui pelatihan oleh guru  

4.1.1.4.4. Ketuntasan belajar pada siklus I perlu lebih di tingkatkan karena baru 

mencapai 46%. Ketercapaian ketuntasan ini menjadi bukti bahwa 

pembelajaran belum sepenuhnya berhasil sebab masih ada 54% yang 

belum tuntas. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran, analisis 

pengamatan, dan refleksi, serta diskusi dengan teman sejawat, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa siklus I belum berhasil 

sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran dengan 

merencanakan dan melaksanakan tindakan penelitian pada siklus II.  

4.1.2. Siklus II 

Tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari hari refleksi siklus I 

yangmana masih diperlukan perbaikan pembelajaran terhadap pembelajaran 

sebelumnya. 

4.1.2.1. Perencanaan  

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sama dengan siklus I, 

tetapi sudah berupa rencana perbaikan dari hasil kajian dan analisis 
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terhadap proses pembelajaran siklus I. Pada tahapan perencanaan ini, 

penulis melakukan langkah-langkah perbaikan yang diwujudkan dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran melakukan servis bola voli untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, membuat skenario pembelajaran, 

mempersiapkan perangkat pembelajaran, menentukan model dan media 

pembelajaran, membuat alat evaluasi, membuat lembar evaluasi, dan 

menyusun pedoman observasi untuk pelaksanaan pembelajaran siklus II. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun pada hari Sabtu, 17 Maret 

2012. Untuk menunjang sukses pembelajaran, peneliti kembali menunjuk 

2 teman sejawat yang sama dengan siklus I, yaitu Saudara Angga Pradita 

Wibowo, S.Pd dan Saudara Suyati, S.Pd sebagai pengamat dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

4.1.2.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II, dilakukan sesuai dengan 

rencana perbaikan pembelajaran yang disusun dengan langkah-langkah 

pembelajaran tidak jauh berbeda dari siklus I tetapi pada siklus ini 

pelaksanaan lebih di tekankan pada penerapan permainan servis sehingga 

siswa aktif dan memiliki keterampilan memadai. Pelaksanaan 

pembelajaran siklus II dilakukan pada hari Senin, 19 Maret 2012 dengan 

masih dibantu 2 teman sejawat sebagai pengamat. Instrumen yang 

digunakan adalah dokumen rencana pembelajaran, bola karet dan plastik, 

lembar observasi, lembar evaluasi dan alat dokumentasi.  

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut. 
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4.1.2.2.1. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru kembali menyiapkan RPP, media/alat 

peraga, dan instrumen penilaian. Kegiatan ini dilaksanakan ± 10 menit 

yang diawali dengan mengucapkan salam, berdoa, melakukan presensi 

siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan apersepsi. Apersepsi 

ditujukan untuk membangun pengetahuan siswa tentang materi 

pelajaran melalui tanya jawab. Pendapat siswa menjadi gambaran 

umum sejauhmana siswa mengusai materi yang telah diajarkan pada 

siklus sebelumnya. Guru memberikan semangat pada siswa agar 

termotivasi mengikuti pembelajaran. 

4.1.2.2.2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dilaksanakan ± 50 menit dengan pola ± 10 menit 

persiapan, pemanasan dan ± 40 menit permainan sepakbola. Langkah-

langkah pembelajaran inti, sebagai berikut. 

4.1.2.2.2.1. Guru menjelaskan bahwa pembentukan kelompok siswa seperti 

tindakan siklus I.  

4.1.2.2.2.2. Setiap tim masing-masing masih dengan jumlah 6 siswa. 

4.1.2.2.2.3. Guru menjelaskan kembali pola permainan servis, di mana masing-

masing kelompok melakukan kegiatan servis dengan kelompoknya. 

4.1.2.2.2.4. Guru membimbing siswa berlatih melakukan servis. 

4.1.2.2.2.5. Siswa mengamati penjelasan guru dengan memperhatikan secara 

seksama. 
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4.1.2.2.2.6. Siswa bersama kelompok mendiskusikan strategi permainan servis 

sesuai petunjuk guru. 

4.1.2.2.3. Kegiatan Akhir  

4.1.2.2.3.1. Tanya jawab sebagai pemantapan materi pelajaran 

4.1.2.2.3.2. Guru membuat simpulan akhir pembelajaran  

4.1.2.2.3.3. Guru memberikan evaluasi dan membuat penilaian 

Pada pembelajaran siklus II, siswa lebih bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran bermain servis. Segala aspek penilaian 

seperti afektif, kognitif, dan psikomotorik kembali disimpulkan ke 

dalam lembar penilaian.  

Berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran pada siklus II dapat 

diwujudkan dalam bentuk nilai hasil tes pada tabel 4.8 nilai berikut. 
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Tabel 4.8 

Nilai Servis Bola Voli Siswa Kelas V Siklus II 

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan Ket. Tuntas Belum 
1 Khafids Firmansyah 90 √   

2 M. Feri Irawan 80 √   

3 M. Maulana Alwi 80 √   

4 Angga Pratama 80 √   

5 Aulia Maslah Fuqoha 80 √   

6 Wahyu Nor Alifah 80 √   

7 Nikita Shinta Aulia 70  √  

8 Siti Aulia Nur Aeni  80 √   

9 Wahyu Trie Ariyani 80 √   

10 Alifia Rizqi Damayanti 80 √   

11 Syarif Hidayatullah 80 √   

12 Teguh Rahman Saputra 90 √   

13 M. M. Ajid Raihansyah 70  √  

14 Danang Lesmana 80 √   

15 Awwalin Nisa 80 √   

16 Khofia Nida 80 √   

17 Bagus Tri Wicaksono 90 √   

18 Selamet Ilham K. 80 √   

19 Diva Juliantina 80 √   

20 Umar Adi Utomo 80 √   

21 David Hikpriyadi 90 √   

22 M. Ali Widodo 80 √   

23 Erlina Ayu Veronica 80 √   

24 Yusrina Noor Izzati 80 √   

25 Eva Farikhatun N. 70  √  

26 Widia Putri Rismadayani 80 √   
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No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan Ket. Tuntas Belum 
Jumlah 2090 23 3  

Rata-rata / Persentase 80 88% 12%  

 
Dari hasil penilaian tes melakukan servis bola voli di atas, diperoleh nilai 

tertinggi 90, nilai terendah 70, dan nilai rata-rata 80. Hasil ini menunjukkan 

bahwa penguasaan materi pembelajaran servis bola voli siswa kelas V SD Negeri 

2 Gondosari, telah mencapai hasil yang diharapkan karena Standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75. 

Adapun data ketuntasan nilai tes formatif mata pelajaran penjasorkes 

tentang servis bola voli pada siswa kelas V SD Negeri 2 Gondosari Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Tes Melakukan Servis Bola Voli Siswa Kelas V Siklus II 

Sik 
lus 

Jumla
h 

Siswa 

Banyak siswa yang mendapat nilai Rata 
rata 

Ketun 
tasan 
siswa 

Perse
n tase

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tts Blm 

I 26 - - - - - - - 3 19 4 - 80 23 3 88% 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan 

nilai tes servis bola voli yang dilakukan oleh 26 siswa kelas V, 19 siswa mampu 

melaksanakan dengan tuntas, sedangkan 3 siswa belum mampu melaksanakan 

dengan tuntas. Sedangkan data frekuensi hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.10  

Frekuensi Hasil Belajar Servis Bola Voli Siswa Kelas V Siklus II 

Nilai Frequency Percent Valid 
Percent Cumulative Percent 

 90 4 15 15,38 15 
 80 19 73 73,08 88 
 70 3 12 11,54 100 

Total 240 16 100 100.00  
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan nilai yang dicapai oleh 

siswa terbanyak adalah nilai 80 atau 73% dan yang frekuensi siswa terendah 

adalah nilai 70 dengan persentase 12% serta nilai rata-rata 80. Data perolehan 

nilai tes Servis Bola Voli dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini : 
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 Grafik 4.2.  Data Perolehan Nilai Servis Bola Voli Siswa Kelas V 
SD Negeri 2 Gondosari Siklus II
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Grafik di atas menunjukkan bahwa penguasaan kemampuan siswa pada 

pembelajaran servis bola voli diperoleh nilai tertinggi adalah 90, nilai terendah 70, 

dan perolehan nilai terbanyak yang dicapai siswa adalah 80.   

Dari hasil penilaian hasil belajar servis bola voli pada siklus II dapat 

dilihat pada interval nilai dan kualitas frekuensi dalam tabel 4.11 di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Data Interval Nilai dan Kualitas Frekuensi Nilai Siswa Kelas V Siklus II 
No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 
1. 100-90 4 15 BaikSekali 
2. 89-70 23 85 Baik 
3. 69-55 0 0 Cukup 
4. 54-40 0 0 Kurang 
5. 39-25 0 0 Kurang sekali 
6. 24-0 0 0 Buruk 
 Jumlah 26 100  

 
 

Menurut kriteria Muslich (1994 : 25), penelitian dikatakan berhasil bila 

prestasi belajar siswa secara individu menunjukkan sekurang-kurangnya 75 dan 

klasikal menunjukkan 85%. Jadi kesimpulannya hasil penelitian siklus II belum 

berhasil sebab jumlah siswa per individu yang mendapatkan nilai sekurang-

kurangnya 75 belum mencapai 85% dan secara klasikal nilai rata-rata siswa 

dikatagorikan baik.  

Adapun perhitungan ketuntasan belajar pada siklus II adalah sebagai 

berikut  

  r % =  
N
n   X 100 %  
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   =  
26
23  X 100 %  = 88%    

  Keterangan  : 

 n       =  Jumlah siswa yang mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 75. 

 N =  Jumlah siswa. 

 
 Berdasarkan uraian di atas ketuntasan belajar servis bola voli yang 

diperoleh siswa kelas V SD Negeri 2 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus baru mencapai 88% berarti tingkat standar ketuntasannya telah melampaui 

standar ketuntasan secara klasikal yaitu 85%.  

 
 Dari hasil penilaian prestasi belajar servis bola voli pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Gondosari  diperoleh mean sebagai berikut :   

  X   =   ∑ 
N
fx  

         = 
26

2090  = 80 

 Keterangan :  

∑ ƒX        =  Jumlah skor seluruh siswa 

N        =  Jumlah siswa        

Jadi, mean yang didapatkan dari hasil penilaian siklus II adalah 80.  Ini 

berarti telah mencapai ketuntasan yang diharapkan yakni 75. 

 
4.1.2.3. Observasi/Pengamatan 

Observasi/pengamatan yang merupakan kegiatan pengumpulan 

data dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran. Pada 
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pembelajaran siklus II ini, peneliti masih dibantu teman sejawat yaitu 

Saudara Angga Pradita Wibowo, S.Pd dan Saudara Suyati, S.Pd dalam 

mengamati proses pembelajaran, dengan melakukan analisis melalui 

instrumen lembar pengamatan dengan cara memberi tanda ( ) pada 

kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: (1) skor 

1 untuk kemampuan sangat jelek, (2) skor 2 tidak mampu, (3) skor 3 

cukup, (4) skor 4 baik, dan (5) skor 5 sangat baik. Dari pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dalam rencana 

pembelajaran, dan setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa 

indikator keberhasilan siswa yang terdiri dari: (1) aspek penguasaan 

materi seperti menendang, menggiring, mengoper, dan menguasai bola, 

dan (2) aspek perilaku siswa, meliputi: konsentrasi, tanggungjawab, 

keberanian, responsif, kemandirian, dan kerjasama diperoleh hasil 

observasi sebagai berikut. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Terhadap Proses Belajar Siswa 

No. Aspek Yang Diamati 
Skor  

1 2 3 4 5 

A. Penguasaan Materi  

1 Melakukan servis bola voli      

B. Perilaku Siswa  

1 Konsentrasi       

2 Ketekunan       

3 Tanggung jawab      
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4 Keberanian      

5 Responsif      

6 Kemandirian       

7 Kerjasama      

 

Dari hasil observasi diatas dapat diketahui bahwa keterampilan siswa 

melakukan servis bola voli sangat baik,  siswa juga sudah terampil menguasai 

bola. Pada pembelajaran siklus II ini, siswa tampak tekun, berani, dan mandiri 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Respon siswa sangat baik. Konsentrasi 

siswa sudah bagus. Kerjasama dalam menyelesaikan tugas juga sangat baik. 

Melihat kesemuanya itu menandakan bahwa proses belajar siswa pada 

pembelajaran siklus II, sudah sangat berhasil dan tidak perlu ditingkatkan lagi. 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pada siklus ini juga 

diamati oleh sejawat yang bertugas sebagai pengamat.Hasil pengamatan teman 

sejawat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sebagai 

berikut. 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Observasi Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Oleh Guru  

No. Aspek Yang Diamati Skor 
1 2 3 4 5 

1 Memotivasi siswa      
2 Menyampaikan tujuan pembelajaran      
3 Penggunaan metode/model belajar      
4 Penggunaan media belajar      
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4.1.2.4. Refleksi  

Data hasil pengamatan siklus II, digunakan untuk merefleksi 

keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembelajaran serta sebagai 

dasar acuan untuk mencapai tujuan dan menentukan tindakan siklus 

selanjutnya jika diperlukan. Hasil analisis terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dan observasi siklus II dapat direfleksikan sebagai berikut: 

4.1.2.4.1. Pelaksanaan pembelajaran dengan permainan servis bola voli mampu 

meningkatkan motivasi, respon, keaktifan, dan hasil belajar siswa 

4.1.2.4.2. Siswa sangat konsen dalam mengikuti pembelajaran 

4.1.2.4.3. Siswa sangat terampil dalam menguasai materi pembelajaran. 

4.1.2.4.4. Ketuntasan belajar pada siklus II mencapai 88%. Ketercapaian 

ketuntasan ini menjadi bukti bahwa pembelajaran sepenuhnya 

berhasil. 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran, analisis pengamatan,dan 

refleksi, serta diskusi dengan teman sejawat, maka penulis mengambil 

5 Umpan balik      
6 Mengadakan tes awal, dalam proses, akhir      
7 Penguatan      
8 Pengorganisasian siswa      
9 Mengaitkan dengan kehidupan sehari hari      
10 Bimbingan individu, kelompok dan klasikal      
12 Ketepatan waktu      
13 Penampilan      
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kesimpulan bahwa siklus II sangat berhasil dan tidak memerlukan langkah 

perbaikan pembelajaran lanjutan. 

 

 

4.2. Pembahasan 

Pada siklus I penggunaan metode ceramah dan pemberian tugas 

tanpa pemberian contoh, ternyata  berdampak pada hasil prestasi yang  

kurang sesuai harapan dan nilai rata-rata hasil tes formatifnya serta tingkat 

penguasaan materi pembelajaran sangat rendah. Siswa banyak yang belum 

menguasai materi dan memahami konsep sehingga keaktifan siswa sangat 

kurang. Siklus I nilai rata-rata hanya 60, dan tingkat ketuntasan prestasi 

belajar siswa dari siklus I 46%. 

 

Pada siklus II pembelajaran diubah dengan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan permainan service, ternyata sangat membantu 

siswa dalam memahami materi pembelajaran dan meningkatkan keaktifan 

dan kemampuan siswa dalam melakukan service. Dengan pemanfaatan 

media bola atau sarana dan prasarana yang cukup, sehingga keaktifan siswa 

meningkat melalui permainan servis, maka hasil belajar dan kemampuan 

siswa dapat optimal. Siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 80 dan tingkat ketuntasan belajarnya mencapai 88%. 
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Melalui penerapan pendekatan permainan service, hasil belajar servis 

bola voli pada siswa kelas V SD 2 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus tahun pelajaran 2011/2012 dapat meningkat. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Hasil prestasi belajar siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

disampaikan guru dalam suatu pembelajaran, akan selalu berbeda. Hal ini 

adalah wajar-wajar saja, karena banyak permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi pada saat pembelajaran berlangsung. Selama berbagai masalah 

masih ada, sulit kiranya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Dalam 

kondisi seperti ini maka perbaikan pembelajaran melalui Penelitian 

Tindakan Kelas merupakan upaya yang cukup efektif dalam meningkatkan 

prestasi siswa. Keefektifan ini dapat dilihat pada setiap langkah 

pembelajaran yang selalu diikuti dengan evaluasi dari guru, sehingga guru 

dapat mengetahui apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak. Bila ada 

terjadi kegagalan, dicari penyebab kegagalan tersebut kemudian dicari 

solusi untuk memperbaikinya, dan bila terjadi keberhasilan, 

pendekatan/strategi/teknik/metode tersebut kemudian dikembangkan 

seterusnya. Apabila hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh maka 

tercapailah tujuan pembelajaran.  

Kenyataan itulah yang penulis lakukan untuk memperbaiki 

pembelajaran yang kurang berhasil. Rencana pembelajaran yang penulis 

susun dengan mengambil kompetensi dasar melakukan servis bola voli, 

merupakan materi yang menjadi fokus dalam penelitian tindakan kelas. PTK 

tersebut dilaksanakan melalui tiga siklus dan menunjukkan bahwa 
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pembelajaran melalui penerapan pendekatan permainan service bola voli, 

dapat : 

5.1.1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teknik dasar bola voli; 

5.1.2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan teknik-teknik dasar 

permainan bola voli; 

5.1.3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan servis bola voli; 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari pengalaman keberhasilan dalam pembelajaran 

Penjasorkes tentang melakukan servis bola voli melalui pendekatan 

permainan servis, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang perlu 

diperhatikan:  

5.2.1. Guru diharapkan selalu berupaya mencari pendekatan/ strategi/ metode/ 

model pembelajaran yang cocok untuk siswanya (misal: pengembangan 

dan penerapan pendekatan, strategi, teknik, metode, atau pemanfaatan 

media atau alat peraga), agar pembelajaran menarik perhatian siswa 

sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM) sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

siswa; 

5.2.2. Guru diharapkan memberikan latihan-latihan dan tugas tentang materi 

pembelajaran agar siswa mampu mengingat apa yang sudah ia terima.. 
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5.2.3. Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar yang profesional, dituntut agar 

dapat melakukan inovasi pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di 

luar kelas, maka dari itu seorang guru harus : 

5.2.3.1. Menyusun dan melaksanakan program pembelajaran, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 

5.2.3.2. Memberi motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran secara 

aktif. 

5.2.3.3. Memberi evaluasi pada setiap langkah yang telah dilaksanakan, agar dapat 

menentukan bentuk perbaikan atau pengembangan pembelajaran. 

5.2.3.4. Membuat suasana belajar yang menyenangkan, agar siswa tidak mudah 

bosan. 

5.2.3.5. Mendorong dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kemampuannya. 

5.2.3.6. Selain hal tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan kepada guru untuk 

meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran di kelas yang menjadi 

tanggung jawabnya, sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang aktif, 

efektif, kreatif, efisien dan menyenangkan. 
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Lampiran 1 : RPP Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SDN 2 Gondosari 

Mata Pelajaran :  Penjaskes 

Kelas / Semester :  V / 2 

Waktu :   2 x 35 menit (satu pertemuan) 

Hari, tanggal : Senin, 12 Maret2012 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Mempraktikkan berbagai variasi gerak  dasar kedalam permainan dan 

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

B. Kompetensi Dasar  

6.2 Mempraktikkan variasi teknikdasar kedalam modifikasi permainan bola 

kecil,  serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran** ) 

 

C. Indikator 

1.  Melakukan servis bola voli 

2.  Memahami taktik dan strategi servis bola voli 

3.  Mendemonstrasikan servis bola voli dengan media alternatif bola 
plastik 

4.  Mempraktekkan servis bola voli dengan permainan servis dan 
menjunjung sportivitas 

 
D. Tujuan Pembelajaran 
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1.  Siswa dapat melakukan servis bola voli 

2.  Siswa dapat memahami taktik dan strategi servis bola servis 

3.  siswa dapat mendemonstrasikan servis bola voli media alternatif bola 
plastik 

4.  Siswa dapat mempraktekkan servis bola voli dengan permainan servis 
dan menjunjung sportivitas 

 

 Karakter siswa yang diharapkan  

Disiplin, kerjasama, mandiri, tanggungjawab, peduli, patuh, toleransi, 

menghargai orang lain, tekun, berani, konsentrasi 

 

E.  Materi Pembelajaran 

Melakukan servis bola voli 
 

F.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  diskusi, tanya jawab, demonstrasi, tugas, latihan, 

permainan 

2. Model :   contextual and teaching learning 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi siswa 

b. Guru menyiapkan RPP, media/alat peraga, instrumen penilaian, 

buku pelajaran kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi dan motivasi  

Apersepsi ditujukan untuk membangun pengetahuan siswa tentang 

materi pelajaran melalui tanya jawab. Pendapat siswa menjadi awal 

tolok ukur sejauhmana siswa mengusai materi yang akan diajarkan. 

Guru memberikan semangat pada siswa agar termotivasi mengikuti 

pembelajaran. 
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2.  Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mengamati penjelasan guru tentang bermain bola voli 

2 Dengan bimbingan guru, siswa mempraktekkan cara melakukan 

servis bola voli 

3. Siswa memperhatikan guru menjelaskan bentuk kerjasama tim 

 
b.  Elaborasi 

1. Guru membimbing siswa membentuk kelompok kecil yang 

disebut tim dengan jumlah masing-masing tim sebanyak 6 anak. 

2. Siswa memilih teman anggota timnya sesuai dengan dengan 

pilihannya  

3. Guru menjelaskan pola permainan bola voli, dimana masing-

masing kelompok tanding terdiri dari 2 tim salingberhadapan,  

4. Siswa mengamati penjelasan guru dengan memperhatikan 

secaraseksama. 

5. Siswa bersama kelompok timnya mendiskusikan strategi 

permainan bola voli untuk menghadapi tim lawan. 

6. Guru menentukan tim-tim yang akan bertanding 

7. Setelah tim pertama selesai bertanding, guru melanjutkan 

pertandingan dengan tim yang lain  

 
c.  Konfirmasi  

1. Tanya jawab sebagai pemantapan materi pelajaran 

2. Guru membuat simpulan akhir pembelajaran  

3. Guru membuat penilaian 

 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Berkumpul, guru menyampaikkan materi pembelajaran yang akan 

datang 

b. Pendinginan, evaluasi, berdoa, bubar 
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H. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media pembelajaran : bola voli karet dan plastik, lapangan voli. 

2. Sumber belajar : 

a. Sukatamsi. 1994. Permainanbesar I (Bola voli). Bandung: Mizan 

b. Wagino, dkk.2009.Pendidikan Jasmani Olahraga dan Materi 

Pelatih. Jakarta: TigaSerangkai 

c. --------------.2001. Landasan Psikologis Pendidikan Jasmanidi 

Sekolah Dasar. Jakarta: Depdiknas 

d. --------------. 2004. Pembaharuan Pendidikan Jasmani di 

Indonesia. Jakarta: Depdiknas 

f. Buku penjaskes SD 

 

I.  Penilaian 

1. Prosedur : tesawal, penilaian proses, tesakhir 

2. Jenispenilaian :  pengamatan, praktek 

3. Bentukpenilaian :  performance, sikap, pengetahuan 

4. Alatpenilaian : kriteriapenilaian, bukunilai 

 

 

 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 

Maksum, S.Pd 
NIP 19610815 198608 1 002 

Guru Penjaskes, 
 
 
 
 

Subandriyo 
NIP 19620418 198405 1 002 
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Lampiran 1 : RPP Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SDN 2 Gondosari 

Mata Pelajaran :  Penjaskes 

Kelas / Semester :  V / 2 

Waktu :   2 x 35 menit (satu pertemuan) 

Hari, tanggal : Senin, 19 Maret2012 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar kedalam permainan dan 

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

B. Kompetensi Dasar  

6.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar kedalam modifikasi permainan bola 

kecil,  serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran**) 

 

C. Indikator 

1.  Melakukan servis bola voli 

2.  Memahami taktik dan strategi servis bola voli 

3.  Mendemonstrasikan servis bola voli dengan media alternatif bola 
plastik 

4.  Mempraktekkan servis bola voli dengan permainan servis dan 
menjunjung sportivitas 

 
D. Tujuan Pembelajaran 
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1.  Siswa dapat melakukan servis bola voli 

2.  Siswa dapat memahami taktik dan strategi servis bola servis 

3.  siswa dapat mendemonstrasikan servis bola voli media alternatif bola 
plastik 

4.  Siswa dapat mempraktekkan servis bola voli dengan permainan servis 
dan menjunjung sportivitas 

 

 Karakter siswa yang diharapkan  

Disiplin, kerjasama, mandiri, tanggungjawab, peduli, patuh, toleransi, 

menghargai orang lain, tekun, berani, konsentrasi 

 

E.  Materi Pembelajaran 

Melakukan servis bola voli 
1. Berdiri di daerah  servis menghadap  ke  lapangan,  kaki  kiri berada di depan 

(kecuali kidal), bola dipegang tangan kiri, tangan kanan boleh menggenggam 

atau  dengan  telapak  tangan  terbuka,  lutut  agak  ditekuk  sedikit  dan  berat 

badan berada di tengah.  

2. Gerakan pelaksanaan  

Bola dilambungkan di depan pundak kanan setinggi 10‐20 cm, dan pada saat 

yang bersamaan  tangan kanan ditarik ke belakang, kemudian diayunkan ke 

arah depan atas dan mengenai bagian belakang bawah bola. 

3. Gerakan lanjutan (follow through) 

Setelah memukul diikuti dengan memindahkan berat badan ke depan dengan 

melangkah  kaki  kanan  ke  depan  dan  segera  masuk  ke  lapangan  untuk 

mengambil  posisi  dengan  sikap  siap  normal,  siap  untuk  menerima 

pengembalian atau serangan dari pihak lawan. 
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F.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode :  diskusi, tanya jawab, demonstrasi, tugas, latihan, 

permainan 

2. Model :   contextual and teaching learning 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru memberikan salam, berdoa, dan presensi siswa 

b. Guru menyiapkan RPP, media/alat peraga, instrumen penilaian, 

buku pelajaran kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi dan motivasi  

Apersepsi ditujukan untuk membangun pengetahuan siswa tentang 

materi pelajaran melalui tanya jawab. Pendapat siswa menjadi awal 

tolok ukur sejauhmana siswa mengusai materi yang akan diajarkan. 

Guru memberikan semangat pada siswa agar termotivasi mengikuti 

pembelajaran. 

 

2.  Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi 
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1. Siswa mengamati penjelasan guru tentang bermain bola voli 

2 Dengan bimbingan guru, siswa mempraktekkan cara melakukan 

servis bola voli 

3. Siswa memperhatikan guru menjelaskan bentuk kerjasama tim 

 
b.  Elaborasi 

1. Guru membimbing siswa membentuk kelompok kecil yang 

masing-masing kelompok beranggotakan sebanyak 6 anak. 

2. Siswa memilih teman anggota timnya sesuai dengan dengan 

pilihannya  

3. Guru menjelaskan teknik servisbola voli, dengan melakukan 

permainan servis: 

a. Siswa melakukan servis bola voli plastic secara terus‐menerus; 

b. Siswa  melingkar  dengan  kelompoknya  dan  melakukan  servis 

kepusat lingkaran; 

c. Siswa melakukan permainan servis berhadap‐hadapan; 

d. Siswa melakukan servis kedinding secara individual. 

4. Siswa mengamati penjelasan guru dengan memperhatikan secara 

seksama. 

5. Siswa bersama kelompok timnya mendiskusikan strategi 

permainan bola voli untuk menghadapi tim lawan. 

6. Guru menentukan tim-tim yang akan bertanding 

7. Setelah tim pertama selesai bertanding, guru melanjutkan 

pertandingan dengan tim yang lain  

   
 

c.  Konfirmasi  

1. Tanya jawab sebagai pemantapan materi pelajaran 

2. Guru membuat simpulan akhir pembelajaran  

3. Guru membuat penilaian 
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3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Berkumpul, guru menyampaikkan materi pembelajaran yang akan 

datang 

b. Pendinginan, evaluasi, berdoa, bubar. 

 

H. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media pembelajaran : bola voli karet dan plastik, lapangan voli. 

2. Sumber belajar : 

a. Sukatamsi. 1994. Permainanbesar I (Bola voli). Bandung: Mizan 

b. Wagino, dkk.2009.Pendidikan Jasmani Olahraga dan Materi 

Pelatih. Jakarta: TigaSerangkai 

c. --------------.2001. Landasan Psikologis Pendidikan Jasmanidi 

Sekolah Dasar. Jakarta: Depdiknas 

d. --------------. 2004. Pembaharuan Pendidikan Jasmani di 

Indonesia.Jakarta:Depdiknas 

f. Buku penjaskes SD 

 

I.  Penilaian 

1. Prosedur : tesawal, penilaian proses, tesakhir 

2. Jenispenilaian :  pengamatan, praktek 

3. Bentukpenilaian :  performance, sikap, pengetahuan 

4. Alatpenilaian : kriteriapenilaian, bukunilai 

 

 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 

Maksum, S.Pd 
NIP 19610815 198608 1 002 

Guru Penjaskes, 
 
 
 
 

Subandriyo 
NIP 19620418 198405 1 002 
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Lampiran3: Hasil pengamatan proses belajar siswa pada siklus I 
 

LEMBAR PENILAIAN 

 
Petunjuk 
Berilah skor pada butir-butir proses pembelajaran siswa dengan cara memberi 
tanda ( ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 
1 = sangat tidak baik  4 = baik  
2 = tidak baik  5 = sangat baik  
3 = kurang baik  
 

No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 
 A. PenguasaanMateri      

1 Servis bolavoli      
 B. PerilakuSiswa      

1 Konsentrasi      
2 Ketekunan      
3 Tanggungjawab      
4 Keberanian      
5 Responsif      
6 Kemandirian      
7 Kerjasama      

 
 

Kudus, 12 Maret 2012 
 

Pengamat 1 
 
 
 
 

AnggaPraditaWibowo, S.Pd 
 

 Pengamat  2 
 
 
 
 

Suyati, S.Pd 
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Lampiran4 : Hasil pengamatan pelaksanaa n pembelajaran guru siklus I 
 

LEMBAR PENILAIAN 

 
Petunjuk 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi 

tanda ( ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 

1 = sangat tidak baik  4 = baik  

2 = tidak baik  5 = sangat baik  

3 = kurang baik  

 

No. Aspek Yang Diamati Skor 
1 2 3 4 5 

1 Memotivasisiswa      
2 Menyampaikantujuanpembelajaran      
3 Penggunaanmetode / model belajar      
4 Penggunaanalatperaga / media belajar      
5 Umpanbalik      
6 Mengadakantesawal, dalam proses, akhir      
7 Penguatan      
8 Pengorganisasiansiswa      
9 Mengaitkandengankehidupanseharihari      
10 Bimbinganindividu, kelompokdanklasikal      
11 Ketepatanwaktu      
12 Penampilan      

 
 

Kudus, 12 Maret 2012 
 

Pengamat 1 
 
 
 
 

Angga PraditaWibowo, S.Pd 
 

 Pengamat  2 
 
 
 
 

Suyati, S.Pd 
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Lampiran5 : Hasil pengamatan proses belajar siswa pada siklus II 
 

LEMBAR PENILAIAN 

 
Petunjuk 
Berilah skor pada butir-butir proses pembelajaran siswa dengan cara memberi 
tanda ( ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 
1 = sangat tidak baik  4 = baik  
2 = tidak baik  5 = sangat baik  
3 = kurang baik  
 

No. Aspek Yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 
 A. PenguasaanMateri      
1 Servis bola voli      
 B. PerilakuSiswa      
1 Konsentrasi      
2 Ketekunan      
3 Tanggungjawab      
4 Keberanian      
5 Responsif      
6 Kemandirian      
7 Kerjasama      

 
 

Kudus, 19 Maret 2012 
 

Pengamat 1 
 
 
 
 

Angga PraditaWibowo, S.Pd 
 

 Pengamat  2 
 
 
 
 

Suyati, S.Pd 
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Lampiran6 : Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran guru siklus II 
 

LEMBAR PENILAIAN 

 
Petunjuk 

Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi 

tanda ( ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 

1 = sangat tidak baik  4 = baik  

2 = tidak baik  5 = sangat baik  

3 = kurang baik  

 

No. Aspek Yang Diamati Skor 
1 2 3 4 5 

1 Memotivasisiswa      
2 Menyampaikantujuanpembelajaran      
3 Penggunaanmetode / model belajar      
4 Penggunaanalatperaga / media belajar      
5 Umpanbalik      
6 Mengadakantesawal, dalam proses, akhir      
7 Penguatan      
8 Pengorganisasiansiswa      
9 Mengaitkandengankehidupanseharihari      
10 Bimbinganindividu, kelompokdanklasikal      
11 Ketepatanwaktu      
12 Penampilan      

 
Kudus, 19 Maret 2012 

 
Pengamat 1 

 
 
 
 

Angga PraditaWibowo, S.Pd 
 

 Pengamat  2 
 
 
 
 

Suyati, S.Pd 
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Dokumentasi Penelitian 
 

 

Gambar 4.1 Kegiatan guru memberikan penjelasan (2012) 

 

 

Gambar 4.2 Kegiatan pemanasan (2012) 
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Gambar 4.3 Kegiatan guru memberi contoh melakukan servis (2012) 

 

Gambar 4.4 Kegiatan siswa melakukan servis dengan bola plastik (2012) 
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Gambar 4.5 Kegiatan guru melakukan demonstrasi (2012) 

 

 

Gambar 4.6 Kegiatan siswa melakukan servis berjalan (2012) 
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Gambar 4.7 Kegiatan siswa melakukan servis melingkar (2012) 

 

 

Gambar 4.8 Kegiatan siswa melakukan servis ke dinding (2012) 
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Gambar 4.9 Kegiatan awal : berdoa dan pemanasan (2012) 

 

Gambar 4.10 Kegiatan melakukan servis bersama kelompok (2012) 

 
 


