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ABSTRAK 

 

Anis Dwiati. 2012. “Perbaikan Pembelajaran Servis Bawah Dalam Pembelajaran 
Bola Voli Mini Pada Kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten 
Pati Tahun Pelajaran 2011/2012.” 
Kata Kunci : Pembelajaran, Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak  Servis, Bola Voli 
Mini. 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat 
penting, yang mampu mengantarkan manusia untuk tetap terlihat bugar dalam 
kehidupan. Permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah : 
Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar servis bawah bola voli mini dengan 
pendekatan jarak servis pada siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan 
Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012. Tujuan penelitian ini adalah : 
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar servis bawah bola voli mini dengan 
pendekatan jarak servis pada siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 di lihat dari 
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua 
siklus, setiap siklus meliputi: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis pada siswa kelas IV SD 
Negeri Sriwedari 01. Pada siklus I ketuntasan belajar sebanyak 12 peserta didik atau 
63,16% dan nilai rata-rata kelas 79,58. Hasil pada siklus II menunjukkan bahwa, 
aktivitas siswa dalam melakukan servis bawah dengan pendekatan jarak servis pada 
siklus dua mencapai 94,74%. Pada siklus dua ketuntasan belajar klasikal sebanyak 18 
peserta didik dan nilai rata-rata kelas mencapai 84,37. Pada pelaksanaan siklus dua, 
ketuntasan belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator, 
sehingga pada penelitian siklus kedua ini dikatakan berhasil dengan kata lain 
penelitian ini sudah selesai pada siklus kedua. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
servis bawah dengan pendekatan jarak servis dapat meningkatkan hasil belajar servis 
bawah pada siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati 
tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai salah satu 
pembelajaran alternatif yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Guru penjasorkes hendaknya memberikan ide-ide yang kreatif dalam proses 
pembelajaran dan memanfaatkan sumber yang ada di sekelilingnya untuk 
memberikan proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan olahraga pada umumnya dapat dipandang dari empat dimensi yaitu: 

(1) olahraga rekreatif yang menekankan tercapainya kesehatan jasmani dan rohani 

dengan tema khas seperti pencapaian kesegaran jasmani dan pelepasan ketegangan 

hidup sehari-hari, (2) olahraga pendidikan yang menekankan pada aspek pendidikan, 

yaitu olahraga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, (3) olahraga 

kompetetif menekankan kegiatan perlombaan dan pencapaian prestasi, dan (4) 

olahraga profesional yang menekankan tercapainya keuntungan material. Dari 

keempat macam kegiatan olahraga tersebut, tentunya setiap orang mempunyai tujuan 

yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan olahraga. Olahraga di sekolah 

dipandang sebagai alat pendidikan yang mempunyai peran penting terhadap 

pencapain tujuan belajar mengajar secara keseluruhan. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dasar terfokus pada 

pengembangan aspek nilai-nilai dalam pertumbuhan, perkembangan dan sikap 

perilaku anak didik serta membantu siswa meningkatkan kesegaran jasmani dan 

kesehatan melalui pengenalan dan penanaman sikap positif serta melalui 

pengembangan gerak dasar dan berbagai aktivitas jasmani. 
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Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan 

keseruluhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk 

pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental, sosial dan emosional yang selaras, 

serasi dan seimbang. Oleh karena itu pendidikan jasmani di Sekolah Dasar (SD) 

menurut Depdikbud (1995/1996 : 2) lebih ditekankan pada: 

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh : a) Meningkatkan 

pertumbuhan siswa, b) Meningkatkan kesegaran jasmani, dan c) Meningkatkan 

kesehatan. 

2. Meningkatkan ketangkasan dan keterampilan. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. 

4. Menanamkan kehidupan yang kreatif, rekreatif, dan sosial. 

Ruang lingkup bahan pengajaran pendidikan jasmani di SD diberikan setiap 

semester mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI dan ditekankan pada usaha 

memacu/meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, emosional, mental 

dan sosial. Melalui pendidikan jasmani diharapkan dapat merangsang perkembangan 

dan pertumbuhan jasmani siswa, merangsang perkembangan sikap, mental, dan sosial 

emosi yang seimbang serta keterampilan gerak siswa. Pentingnya peranan pendidikan 

jasmani di sekolah maka harus diajarkan secara baik dan benar. Siswa Sekolah Dasar 

(SD) merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam 

membelajarakan pendidikan jasmani diharapkan dapat merangsang perkembangan 

dan pertumbuhan siswa. 
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Menurut Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (2004: 4) dijelaskan: 

Materi pendidikan jasmani untuk TK sampai kelas 3 SD meliputi kesadaranakan 

tubuh dan gerakan, kecakapan gerak dasar, gerakan ritmik, permainan, akuatik 

(olahraga di air, bila memungkinkan), senam, kebugaran jasmani, dan pembentukan 

sikap dan perilaku. Materi pembelajaran untuk kelas 4 sampai 6 SD adalah aktivitas 

pembentukan tubuh, permainan dan modifikasi olahraga, kecakapan hidup di alam 

bebas dan kecakapan hidup personal (kebugaran jasmani serta pembentukan sikap 

dan perilaku). Salah satu materi pendidikan jasmani untuk siswa Sekolah Dasar yaitu 

permainan. 

Bentuk permainan bola voli yang diajarkan pada siswa Sekolah Dasar yaitu, 

permainan bola voli mini. Langkah awal dalam pembelajaran bola voli pada siswa 

sekolah dasar yaitu diajarkan macam-macam teknik dasar bola voli. Maksud dan 

tujuan diajarkannya macam-macam teknik dasar bola voli yaitu, agar siswa 

memahami dan menguasainya sehingga akan memiliki keterampilan bermain bola 

voli. PBVSI (1995: 55) menjelaskan, “Salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi 

bola voli yaitu menerapkan teknik-teknik dasar bola voli sedini mungkin kepada 

anak-anak usia 9-13 tahun melalui bola voli mini. Karena pada anak-anak akan lebih 

mudah dan cepat menyerap teknik dasar bola voli dibandingkan dengan orang 

dewasa” 

Berdasarkan macamnya teknik dasar bola voli dibedakan menjadi dua yaitu 

teknik tanpa bola dan teknik dengan bola. Teknik tanpa bola dan teknik dengan bola 

merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam pelaksanaan permainan bola 



4 
 

 

voli. Teknik dasar dengan bola meliputi: (1) passing, (2) servis, (3)umpan, (4) smash, 

dan (5) bendungan (block ). 

Teknik dasar servis mempunyai peranan penting dalam permainan bola voli. 

Pentingnya peranan servis maka harus diajarkan kepada siswa agar siswa memahami 

dan menguasainya, sehingga dapat melakukan servis dengan baik dan benar. Servis 

bawah merupakan salah satu jenis servis bola voli yang paling sederhana dan mudah 

dilakukan terutama bagi pemula termasuk siswa Sekolah Dasar. 

Upaya meningkatkan kemampuan servis bawah bagi siswa pemula 

dibutuhkan cara mengajar yang tepat. Seorang guru dituntut memiliki kreativitas 

dalam mengajar servis bawah bola voli, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Seorang guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Ditinjau 

dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri 

Sriwedari 01 khususnya permainan bola voli, termasuk servis bawah telah diajarkan. 

Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan belum menunjukkan hasil belajar yang 

optimal, sehingga kemampuan servis bawah para siswa masih rendah dan perlu 

ditingkatkan. Masih rendahnya kemampuan servis bawah tersebut perlu ditelusuri 

faktor-faktor penyebabnya, apakah penguasaan teknik servis bawah belum baik, 

kemampuan fisik belum baik, ataukah metode mengajar yang dilaksanakan kurang 

tepat. Kondisi yang demikian seorang guru harus mampu mengevaluasi dari semua 

faktor baik dari pihak guru sendiri atau pun dari pihak siswa. Siswa sekolah dasar 

pada umumnya yang belum menguasai teknik servis bawah, merasa belum siap 

bahkan belum memiliki kekuatan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan 
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untuk melakukan servis bawah, anak merasa takut dan kurang percaya diri. 

Kebanyakan hasil servis yang dilakukan siswa, bola tidak bisa melewati net. 

Sehingga hasil belajar servis bawah tidak optimal. Oleh karena itu perlu perbaikan 

pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis. 

Kondisi yang tidak memungkinkan untuk membelajarkan siswa dengan sarana 

yang ada, menuntut guru berkreativitas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Seorang guru pada umumnya kurang memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi proses belajar motorik. Pembelajaran yang tidak memperhatikan 

taraf perkembangan dan pertumbuhan siswa (misal siswa belum siap, belum memiliki 

kekuatan yang memadai atau masih merasa takut dan kurang percaya diri), harus 

dicarikan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Perbaikan pembelajaran 

servis bawah bola voli mini, maka seorang guru harus mampu menerapkan perbaikan 

pembelajaran yang tepat, diantaranya dengan cara menerapkan pembelajaran dengan 

pendekatan jarak servis. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran 

dengan pendekatan jarak servis terhadap kemampuan servis bawah bola voli mini, 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul, “Perbaikan Pembelajaran Servis 

Bawah Dalam Pembelajaran Bola Voli Mini Dengan Pendekatan Jarak Servis Pada 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

Perbaikan pembelajaran servis bawah bola voli dengan pendekatan jarak 

servis sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan servis bawah. Karena 

dengan pendekatan jarak servis akan memudahkan guru dan siswa dalam proses 
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pembelajaran. Anak akan merasa lebih tertarik dan bisa mengurangi rasa takut pada 

siswa karena jarak servis yang lebih dekat akan memudahkan siswa dalam melakukan 

servis dan bola akan lebih mudah melewati net. Perbaikan pembelajaran servis bawah 

bola voli mini dengan pendekatan jarak servis diharapkan dapat meningkatkan hasil 

servis bawah khususnya pada siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan 

Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Berdasarkan uraian permasalah yang ada di SD Negeri Sriwedari 01, maka 

perbaikan pembelajaran servis bawah bola voli mini dengan pendekatan jarak servis 

sangat penting dilakukan agar dapat memecahkan permasalahan siswa dalam 

pembelajaran servis bawah bola voli mini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah pendekatan jarak servis dapat memperbaiki hasil belajar servis bawah 

dalam pembelajaran bola voli mini?  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada perbaikan pembelajaran servis 

bawah dalam pembelajaran bola voli mini dengan pendekatan jarak servis pada siswa 

kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 

2011/2012. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk: 

1. Memperbaiki hasil belajar servis bawah dalam pembelajaran bola voli dengan 

pendekatan jarak servis dalam pembelajaran servis bawah bola voli mini. 

2. Mengetahui cara memperbaiki pembelajaran servis bawah bola voli 

mini. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, 

diharapkan penelitian ini memberi manfaat antara lain: 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis sebagai pendidik   mengenai 

pembelajaran servis bawah bola voli. 

2)  Bagi civitas akademika, dapat digunakan sebagai wahana tambahan referensi dan 

bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

pendidikan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Siswa 

Untuk memperbaiki hasil belajar servis bawah dalam pembelajaran bola voli 

mini pada siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 yang diharapkan dapat 
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memberi suasana baru dalam sistem pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

2) Guru 

a. Memperbaiki kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan       

dalam   proses pembelajaran. 

b. Sebagai masukan untuk dijadikan pedoman guru Penjasorkes akan pentingnya 

perbaikan pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi dan 

perkembangan siswa, sehingga akan diperoleh hasil belajar yang optimal. 

3)   Sekolah 

a. Memberikan landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang akan diambil guna 

peningkatan hasil mutu belajar. 

b. Memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pembelajaran untuk  

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

 

1.6 Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi awal dan refleksi peneliti terhadap pembelajaran 

mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang selama ini 

diterapkan di SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten  Pati khususnya 

kelas IV yang mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran servis bawah, maka 

pemecahaan masalah yang dipilih adalah memperbaiki proses pembelajaran servis 

bawah dengan pendekatan jarak seris untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis dilihat dari 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus 

I dan siklus II. Pada siklus I pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak 

servis 5,8 m dan 4,8 m dari net. Pada siklus II pembelajaran servis bawah dengan 

pendekatan jarak servis 3,8 m dari net. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Pembelajaran Penjasorkes 

Pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar, cendrung pada 

pembentukan gerak dasar sedangkan aspek pembentukan nilai-nilai sportivitas yang 

juga merupakan bagian dari tujuan pendidikan jasmani terabaikan. 

 Karena siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda (jenis 

kelamin, kemampuan gerak, pengetahuan, motivasi, minat dan sebagainya) maka 

guru harus memusatkan dan menangkap perhatian siswa pada pembelajaran yang 

dilaksanakan. Tujuannya adalah agar terjadi proses pembelajaran yang efektif yang 

ditandai dengan aktifnya siswa bergerak melaksanakan tugas gerak sesuai instruksi 

guru. 

 

2.2 Pengertian Permainan Bola Voli 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup 

banyak penggemarnya dan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. 

Permainan bola voli dimainkan oleh dua regu yang saling berhadapan dan masing-

masing regu terdiri enam orang pemain. Permainan bola voli dilakukan dengan cara 
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bola dipantulkan sebanyak tiga kali. Setiap tim dapat memainkan tiga pantulan untuk 

mengembalikan bola (di luar perkenaan blok). 

Permainan bola voli harus dilakukan dengan dipantulkan. Syarat pantulan bola 

harus sempurna tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari masing-

masing tim dapat memantulkan bola sebanyak tiga kali dan setelah itu bola harus 

diseberangkan melewati net ke daerah permainan lawan. Untuk memantulkan bola 

dapat menggunakan seluruh tubuh. Untuk mencapai keterampilan bermain bola voli 

harus menguasai teknik dasar bola voli. 

 

2.3 Pentingnya Menguasai Teknik Dasar Bola Voli 

Hal yang mendasar dan harus dikuasai agar dapat bermain bola voli adalah 

menguasai macam-macam teknik dasar bola voli. Tanpa menguasai teknik dasar bola 

voli tidak mungkin mencapai prestasi bola voli yang optimal. Penguasaan teknik 

dasar bola voli merupakan unsur yang sangat mendasar untuk mencapai prestasi bola 

voli, selain faktor fisik, taktik dan mental. Teknik dasar bola voli merupakan faktor 

utama yang harus dikembangkan melalui latihan yang baik dan teratur. Teknik dasar 

permainan bola voli merupakan suatu proses gerak tubuh yang dibuktikan dengan 

praktek yang dilakukan dengan sebaik mungkin dalam arti efektif dan efisien untuk 

menyelesaikan tugas yang pasti guna mencapai hasil yang baik dalam permainan bola 

voli. Penguasaan teknik dasar bermain bola voli mempunyai peran penting dalam 

usaha mencapai prestasi yang optimal. Seorang pemain yang menguasai teknik dasar 

bola voli dengan baik akan mendukung penampilannya baik secara individu maupun 
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secara kolektif. Penguasaan teknik dasar bola voli mempunyai peran penting baik 

secara individual maupun secara kolektif dalam bermain bola voli di samping faktor 

fisik, taktik dan mental. Dengan menguasai teknik dasar bola voli akan mendukung 

penampilan seorang pemain lebih baik, dan secara kolektif dapat mempengaruhi 

menang atau kalahnya suatu tim dalam pertandingan. 

 

2.4 Macam-Macam Teknik Dasar Bola Voli 

Syarat utama agar dapat bermain bola voli adalah menguasai teknik dasar 

bermain bola voli. Teknik dasar bola voli pada dasarnya merupakan suatu upaya 

seorang pemain untuk memainkan bola berdasarkan peraturan dalam permainan bola 

voli. Teknik dasar bola voli merupakan suatu gerakan yang dilakukan secara efektif 

dan efisien untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bola voli. Teknik 

dalam permainan bola voli merupakan aktivitas jasmani yang menyangkut cara 

memainkan bola dengan efektif dan efisien sesuai peraturan permainan yang berlaku 

untuk mencapai suatu hasil yang optimal. 

Teknik dengan bola terdiri atas : (1) Servis untuk penyajian bola pertama (2) 

Pass bawah untuk passing dan umpan bertahan (3) Pass atas berguna untuk umpan 

dan passing (4) Umpan untuk menyajikan bola ke smasher (5) Smash untuk 

menyerang/mematikan lawan (6) Block pertahanan di net. 

Teknik dasar bermain bola voli pada prinsipnya terdiri dua macam yaitu, 

teknik tanpa bola dan teknik dengan bola. Teknik tanpa bola berupa gerakan-gerakan 

khusus yang mendukung teknik dengan bola, sedangkan teknik dengan bola adalah 
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cara memainkan bola dengan anggota badan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Teknik tanpa bola dan teknik dengan bola merupakan dua 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam bermain bola voli. Keterkaitan antara 

teknik tanpa bola dan teknik dengan bola didasarkan kebutuhan dalam permainan. 

 

2.5 Servis Bawah Bola Voli 

Berdasarkan cara pelaksanaannya, servis bola voli dibedakan menjadi dua 

yaitu servis tangan bawah (underhand service) dan servis atas (overhead service). 

Servis bawah merupakan bentuk servis yang sederhana dan tujuan servis bawah 

biasanya hanya sekedar menyeberangkan bola ke daerah permainan lawan. Seperti 

dikemukakan Dieter Beutelstahl (2007: 9) bahwa, “Servis dari bawah merupakan 

servis yang paling popular dan paling sering dipakai terutama pada pertandingan-

pertandingan tingkat rendah. Hal itu dimungkinkan karena servis ini memang 

merupakan servis yang paling mudah”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa, servis 

bawah kurang memiliki efektivitas untuk melakukan serangan, jika dibandingkan 

dengan servis atas. Hal ini karena servis bawah tidak mungkin dapat mempercepat 

laju bola, sehingga lawan mudah untuk menerimanya. Membelajarkan servis bawah 

bagi siswa pemula adalah langkah yang harus dilakukan untuk menuju pada 

permainan yang menuntut keterampilan servis yang baik agar nantinya siswa mampu 

melakukan servis sebagai serangan. Oleh karena itu, dalam melakukan servis 

hendaknya berhati-hati. Hal ini karena sistem penilaian permainan bola voli yaitu 

relly point, maka kegagalan servis merupakan keuntungan bagi pihak lawan. Oleh 
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karena itu, bagi tim yang mendapat kesempatan servis harus mampu dimanfaatkan 

seoptimal mungkin. Hal terpenting dan harus diperhatikan dalam melakukan servis 

bola voli yaitu harus dilakukan seefektif dan sesulit mungkin agar lawan tidak dapat 

menerimanya untuk selanjutnya menyusun serangan. Ketepatan dan keakuratan 

penempatan bola dalam melakukan servis merupakan hal penting untuk memperoleh 

hasil servis yang optimal. Apabila pemain mampu mengarahkan servisnya ke tempat 

yang tidak dijaga atau pemain yang paling lemah, maka servis akan berhasil dengan 

baik.  

 

2.6 Teknik Servis Bawah Bola Voli 

Keberhasilan servis bawah tidak terlepas dari penguasaan teknik yang 

baik dan benar. Teknik yang benar akan menghasilkan pukulan servis yang baik dan 

efektif. Sedangkan kesalahan teknik servis adalah sebuah kegagalan, sehingga akan 

menguntungkan pihak lawan. Berkaitan dengan teknik servis bawah, Suharno H. P. 

(1981: 40-41) mengelompokkan teknik servis bawah terdiri tiga bagian yaitu, 

“(1)Sikap permulaan, (2) Sikap saat perkenaan, dan (3) Sikap akhir”. Dari ketiga 

teknik tersebut harus dirangkaikan dalam satu gerakan yang utuh dan harmonis. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan teknik pelaksanaan servis bawah sebagai 

berikut: 

1) Sikap Permulaan  

Sikap permulaan servis bawah yaitu: Mula-mula berdiri di daerah servis 

menghadap ke lapangan, bagi yang tidak kidal kaki kiri di depan kaki kanan dan bagi 
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yang kidal sebaliknya. Lambungkan bola ke atas tidak terlalu tinggi, pada saat itu 

pula tangan kanan ditarik ke bawah belakang. Setelah bola yang dilambungkan tadi 

berada di arah depan pelaksana kira-kira setinggi pinggang maka pada saat itu pula 

tangan serta lengan kanan yang lurus siap diayunkan dari arah belakang depan atas 

untuk memukul bola. 

2) Sikap Saat Perkenaan 

Perkenaan bola adalah pada tangan. Telapak tangan menghadap bola dan 

tangan pada waktu itu dalam keadaan ditegangkan agar terjadi pantulan yang dapat 

dianggap sempurna. Pada saat perkenaan tangan pada bola disamping tangan 

ditegangkan dapat juga ditambah dengan gerakan tangan secara eksplosif atau dapat 

pula dilakukan dengan cara lain yaitu dengan tangan dalam keadaan menggenggam 

dengan genggaman menghadap ke bola. 

3) Sikap Akhir 

Setelah memukul bola maka diikuti langkah kaki kanan ke depan dan terus 

masuk ke lapangan permainan serta mengambil sikap siap normal.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Servis bawah 
(Sutrisno, 2007: 29) 
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Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Servis Bawah  

Servis bawah merupakan jenis servis yang paling mudah jika dibandingkan 

dengan servis atas. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi siswa pemula 

seringkali melakukan kesalahan. Kesalahan dalam teknik gerakan servis bawah 

mengakibatkan servis bawah menjadi gagal. Identifikasi kesalahan teknik gerakan 

servis bawah dan cara memperbaikinya sebagai berikut: 

1.Bola bergerak ke atas bukan kedepan, dan tidak dapat menyeberang net. 

2.Bola tidak cukup bertenaga untuk menyeberangi net. 

Kesalahan-kesalahan dan cara memperbaiki gerakan servis bawah tersebut 

harus dipahami oleh seorang guru. Kesalahan yang sering dilakukan siswa harus 

segera dibetulkan. Kesalahan yang dibiarkan akan mengakibatkan pola gerakan 

menjadi salah, sehingga gerakan tidak efektif dan tidak sesuai seperti yang 

diharapkan. 

 

2.7 Modifikasi Pembelajaran Penjasorkes 

Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani sangat penting untuk diketahui 

oleh para guru pendidikan jasmani. Diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan 

konsep modifikasi, menyebutkan apa yang dimodifikasi dan bagaimana cara 

memodifikasinya, menyebutkan dan menerangkan beberapa aspek analisis 

modifikasi. 

Dalam penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu 
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“Developentally Appropriate Practice” (DAP). Artinya bahwa tugas ajar yang 

disampaikan harus memerhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak, dan 

dapat membantu mendorong ke arah perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar 

tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan (fisik, 

psikis maupun keterampilannya) anak didik yang diajarnya.  

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam 

memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

Seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu 

yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang 

semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran 

pendidikan jasmani yang diberikan.  

Dengan melakukan modifikasi sarana maupun prasarana, tidak akan 

mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani. 

Bahkan sebaliknya, karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, 

melalui pendekatan bermain dalam suasana riang gembira.  

 

2.8 Pembelajaran Dengan Pendekatan Jarak servis  

Untuk melatih teknik servis bawah ini penulis melakukan peraikan 

pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis dalam pembelajaran 

servis bawah bola voli mini. 

1. Pembelajaran Dengan Pendekatan Jarak Servis 5,8 m dari net  
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(Servis bawah Jarak Sedang) 

Pada awal pembelajaran, siswa melakukan servis bawah bola voli mini 

dengan jarak servis 5,8 m dari net. Jarak tersebut merupakan jarak servis yang lebih 

dekat dari jarak servis sebenarnya karena pada permulaan pembelajaran sehingga 

anak merasa senang, tidak takut dan bola dapat dengan mudah melewati net. Anak 

dibagi menjadi dua kelompok dan saling berhadapan dengan kelompok yang lain dan 

masing-masing kelompok berada pada satu lapangan bola voli mini yang diberi 

pembatas berupa net. 

Untuk perbaikan servis bawah dalam pembelajaran servis bawah bola voli 

mini, maka penulis menggunakan net untuk mengetahui sebatas mana kemampuan 

anak dalam melakukan servis bawah dengan pendekatan jarak servis lebih dekat dari 

jarak sebenarnya. Latihan ini dengan cara melakukan servis bawah dengan jarak 

servis terdekat dari net dan bola melewati net ke arah kelompok lain, kemudian siswa 

pada kelompok lain mengambil bola tersebut dan melakukan servis bawah. Usahakan 

bola melawati net atau melambung net. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 5,8 m dari net 

(Servis bawah Jarak Sedang) 
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2. Pembelajaran Dengan Pendekatan Jarak Servis 4,8 m dari net  

(Servis bawah Jarak Dekat) 

Pada pembelajaran tahapan kedua, siswa melakukan servis bawah bola voli 

mini dengan  jarak servis 4,8 m dari net. Jarak tersebut satu meter lebih dekat dari 

awal pembelajaran dengan tujuan meningkatkan hasil belajar servis bawah setelah 

pembelajaran dengan pendekatan jarak servis 4,8 m yang merupakan pembelajaran 

dengan jarak lebih dekat. Setelah pembelajaran dengan pendekatan jarak servis 5, 8 m 

dari net dan dilanjutkan dengan pendekatan jarak servis 4,8 m,  diharapkan siswa 

semakin termotivasi untuk lebih semangat dalam melakukan servis bawah bola voli 

mini. Sehingga hasil belajar servis bawah akan lebih baik dari hasil belajar servis 

bawah pada awal pembelajaran. Anak dibagi menjadi dua kelompok dan saling 

berhadapan dengan kelompok yang lain dan masing-masing kelompok berada pada 

satu lapangan bola voli mini yang diberi pembatas berupa net. Siswa putri saling 

berhadapan dan sebaliknya. 

Untuk meningkatkan hasil servis bawah dalam pembelajaran servis bawah 

bola voli mini, maka penulis menggunakan net untuk mengetahui sebatas mana 

kemampuan anak dalam melakukan servis bawah setelah pendekatan jarak servis dari 

5,8 m menjadi 4,8 m. Latihan ini dengan cara servis bawah bola melewati net ke arah 

kelompok lain, lalu anak pada kelompok lain mengambil bola tersebut dan 

melakukan servis bawah. Gerakan servis bawah dilakukan secara bergantian dan 

usahakan bola melawati net atau melambung net. 
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Gambar 2.3 Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 4,8m dari net 

(Servis bawah Jarak Dekat) 

3. Pembelajaran Dengan Pendekatan Jarak Servis 3,8 m dari net  

(Servis bawah Jarak Terdekat) 

Pembelajaran servis bawah dengan jarak terdekat dengan tujuan 

meningkatkan hasil belajar servis bawah setelah pembelajaran dengan pendekatan 

jarak 5,8 m pada awal pembelajaran dan dengan pendekatan jarak 4,8 m dari net pada 

pembelajaran sebelumnya. Karena sudah melakukan perbaikan pembelajaran servis 

bawah dalam pembelajaran servis bawah bola voli mini, maka diharapkan anak sudah 

tidak takut dan sudah cukup mempunyai kekuatan dalam melakukan servis bawah 

bola voli mini. Sehingga bola bergerak ke depan dan menyeberangi net. Anak dibagi 

menjadi dua kelompok dan saling berhadapan dengan kelompok yang lain dan 

masing-masing kelompok berada pada satu lapangan bola voli mini yang diberi 

pembatas berupa net. Siswa putri saling berhadapan dan sebaliknya. 
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Perbaikan pembelajaran ini dengan cara melakukan servis bawah bola 

melewati net ke arah kelompok lain, lalu anak pada kelompok lain mengambil bola 

tersebut dan melakukan servis bawah dengan menggunakan bola voli. Gerakan servis 

bawah dilakukan secara bergantian dan usahakan bola melawati net atau melambung 

net.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 3,8 m dari net 

(Servis Jarak Terdekat)  

2.9 Kerangka Berpikir 

Permainan bola voli selalu identik dengan permainan yang  memerlukan olah 

fisik yang tinggi, dalam melakukan berbagai teknik khususnya servis bawah. 

Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam bermain. Hal tersebut dikarenakan 

berbagai factor seperti, rasa takut, kurang percaya diri dan kekuatan tangan yang 

tidak memadai. Untuk itu agar masalah ini dapat teratasi maka penulis berupaya 

melakukan berbagai cara yang relevan untuk meningkatkan hasil belajar servis bawah 

dalam permainan bola voli mini pada siswa melalui pendekatan jarak servis. 

Pemberian motivasi dan penguatan serta tidak lupa memperhatikan porsi latihan 

dengan perkembangan fisik dan psikis siswa. 
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2.10 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian dalam kerangka berpikir tersebut, hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah : Pendekatan jarak servis dapat memperbaiki hasil belajar 

servis bawah dalam pembelajaran bola voli mini. 

 



23 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

3.1 Subyek Penelitian 

 Yang menjadi subyek penelitian adalah semua siswa yang duduk di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dengan jumlah 

siswa 19 anak yang terdiri dari 9 siswa putra dan 10 siswa putri. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

 Yang menjadi obyek penelitian tindakan kelas ini adalah perbaikan 

pembelajaran servis bawah dalam pembelajaran servis bawah bola voli pada siswa 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 

3.3 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 – 21 Juni 2012 semester II Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Penelitian dilaksanakan pada waktu pagi hari saat jam pelajaran 

pendidikan jasmani dan olahraga kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken 

Kabupaten Pati. 
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3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. 

 

3.5 Teknik 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 deskriptif. Misalnya, mencari nilai rata-rata, presentase keberhasilan 

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

berbentuk kalimat yang memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman siswa 

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

belajar yang baru ketika mengkuti pelajaran (afektif), perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, motifasi belajar dan sejenisnya, dapat dinilai secara 

kualitatif (Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi. 2009:131).  

 

3.5.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) dimana penelitian bertujuan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi pada saat pembelajaran di kelas. Setelah mengetahui 

permasalahan maka akan diadakan kegiatan pemecahan masalah pembelajaran 

tersebut. 
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 Penelitian tindakan kelas mempunyai berbagai aturan dan langkah. 

Penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari Classroom Research, yaitu satu 

action research yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 

diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil 

belajar siswa menjadi meningkat. 

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa action research adalah kegiatan 

penelitian untuk mendapatkan kebenaran dan manfaat praktis dengan cara melakukan 

tindakan secara kolaboratif dan partisipasif. Kolaborasi adalah adanya kerjasama 

antara berbagai disiplin ilmu, keahlian dan profesi dalam memecahkan masalah. 

Sedangkan partisipatif adalah dilibatkannya khalayak sasaran dalam mengidentifikasi 

masalah, merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan penilaian akhir. 

 Penelitian tindakan kelas selalu menggunakan model siklus yang di 

dalamnya terdapat empat tahap seperti yang dikemukakan oleh Kemmis dan 

McTanggart via Slamet Riadi 2005. Demikian juga peneliti menggunakan model 

siklus ini. Model siklus ini terdiri dari empat tahap, yaitu : 

 

1) Perencanaan (planning) 

Merencakan tindakan apa yang dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan 

atau mengubah prilaku dan sikap sebagai pemecahan masalah. Rangkaian yang 

dilakukan pada tahap perencanaana dalah sebagai berikut : 
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1.  Menyusun rencana pembelajaran dengan indikator siswa mampu melakukan servis 

bawah dengan baik dan benar. 

2.   Memilih metode yang tepat pada pembelajaran. 

3. Mempersiapkan media dan alat pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

4.   Membuat dan merancang lembar observasi aktivitas guru dan siswa.  

 

2) Tindakan (action) 

Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru atau penelitian sebagai 

upaya perbaikan maupun peningkatan dalam pembelajaran. 

 

3) Observasi (observation) 

Merupakan tahap pengamatan terhadap proses atau hasil pembelajaran pada 

kelas atau siswa yang menjadi objek. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan data 

penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi.  

 

4) Refleksi (reflection) 

Tahap refleksi ini peneliti mengkaji ,melihat dan mempertimbangkan hasil 

atau dampak dari tindakan dengan menggunakan berbagai kriteria. Berdasarkan hasil 

refleksi ini peneliti bersama-sama rekan guru dapat merevisi untuk memperbaiki 

Penelitian Tindakan Kelas. 
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Dari keempat tahap, Penelitian Tindakan Kelas tersebut, apabila 

digambarkan akan tampak pada gambar proses siklus berikut ini. 

 

 

 

 

SIKLUS 1 
Perencanaan (planning) 

Tindakan (acting) 
Observasi (observing) 
Refleksi (reflecting) 

 
SIKLUS 2 

Perencanaan (planning) 
Tindakan (acting) 

Observasi (observing) 
Refleksi (reflecting) 

 
SIKLUS 3 dan seterusnya akan 

dilaksanakan apabila masih ditemui 
nilai yang belum baik, apabila telah 

baik dianggap selesai 
Gambar 3.1 Siklus Penelitian 

(Asyraf Suryadin dan Tien Rostini, 2011: 22)  

Siklus pada penelitian sebaiknya dilakukan sebanyak dua kali atau lebih, 

sesuai dengan tingkat keberhasilan nilai maksimal yang diperoleh guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas. Apabila 

keberhasilan dalam penilaian tersebut pada siklus kedua, maka pada siklus kedua 

merupakan proses pengulangan yang bersifat pemantapan terhadap keberhasilan pada 

Pembelajaran Normal 
(Ditemuinya 

Permasalahn dalam 
Pembelajaran
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siklus pertama. Jadi, siklus diawali adanya permasalahan pada pembelajaran normal 

sehingga memerlukan pengulangan pembelajaran yang disertai dengan tindakan 

perbaikan secara maksimal, baik dengan menambahkan media pembelajaran atau 

menggantikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi 

pembelajaran. 

3.5.2 Prosedur Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, prosedur 

atau langkah–langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 

kegiatan yang berbentuk siklus penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua 

siklus, setiap siklusnya terdapat satu pertemuan. 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanakan melalui beberapa tahap 

yaitu : rencana, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Siklus I 

a. Tahap Rencana (planning) 

Rangkaian yang dilakukan pada tahap perencanaan sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan indikator melakukan gerakan servis 

bawah. 

2) Memilih metode yang tepat pada pembelajaran awal. 

3) Mempersiapkan media dan alat pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran awal. 

4) Membuat dan merancang lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 
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b. Tahap Tindakan (action) 

1) Menginformasikan kompetensi dasar dan indikator. 

2) Apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4) Guru menjelaskandan mempraktekkan gerak dasar servis bawah. 

5) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. 

6) Siswa mempraktekkan gerak dasar servis bawah dengan pendekatan jarak servis 

5,8 m dan 4,8 m dari net. 

7) Guru mengevaluasi gerak dasar servis bawah dengan pendekatan jarak servis 

yang dilakukan siswa.  

8) Guru memberikan pengayaan dan perbaikan. 

9) Guru menutup pelajaran. 

c. Tahap observasi (observation) 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru siklus I beserta 

indikatornya dan observasi aktivitas siswa siklus I beserta indikatornya. Aspek yang 

diamati pelaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan bentuk 

soal praktek. 

d. Tahap Refleksi (Reflection) 

Dari hasil observasi, guru mengadakan refleksi untuk mengetahui 

kekurangan, hambatan, dan kendala pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Pada siklus I siswa melakukan servis bawah bola voli mini dengan pendekatan jarak 
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servis 5,8 m dari net (servis bawah  jarak sedang) dan servis bawah bola voli mini 

dengan pendekatan jarak servis 4,8 meter dari net (servis bawah jarak dekat). Pada 

siklus I hasil belajar yang diperoleh belum optimal. Sebagian siswa masih merasa 

takut, kurang percaya diri, dan kekuatan yang tidak memadai untuk melakukan servis 

bawah. Sehingga masih ada sebagian siswa yang belum tuntas. Hasil dari analisis 

digunakan untuk merencanakan tindakan selanjutnya pada siklus II. Pembelajaran 

diperbaiki dengan jarak servis 3,8 m dari net (servis bawah jarak terdekat). 

Diharapkan pada pembelajaran siklus II hasil belajar siswa akan meningkat. 

Siklus II 

a. Tahap Rencana (planning) 

Rangkaian yang dilakukan pada tahap perencanaan sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan indikator melakukan gerakan servis 

bawah. 

2) Memilih metode yang tepat pada pembelajaran awal. 

3) Mempersiapkan media dan alat pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran awal. 

4) Membuat dan merancang lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

 

b. Tahap Tindakan (action) 

1) Menginformasikan kompetensi dasar dan indikator. 

2) Apersepsi. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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4) Guru menjelaskan dan mempraktekkan gerak dasar servis bawah. 

5) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. 

6) Siswa mempraktekkan gerak dasar servis bawah dengan pendekatan jarak  3,8 m 

dari net. 

7) Guru mengevaluasi gerak dasar servis bawah dengan pendekatan jarak servis 

yang dilakukan siswa.  

8) Guru memberikan pengayaan dan perbaikan. 

9) Guru menutup pelajaran. 

c. Tahap observasi (observation) 

Seperti Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses belajar mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru siklus 

II beserta indikatornya dan observasi aktivitas siswa siklus II beserta indikatornya. 

Aspek yang diamati pelaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Dengan bentuk soal praktek.  

d. Tahap Refleksi (Reflection) 

Dari hasil observasi, guru mengadakan refleksi untuk mengetahui 

kekurangan, hambatan, dan kendala pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dan acuan guru untuk mengevaluasi 

guru dan siswa selama pembelajaran. Karena hasil belajar siswa sebagian besar sudah 

tuntas, maka pembelajaran tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya. 
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3.6 Instrument Pengumpulan Data 

 Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

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 aktivitas siswa dan guru untuk mengamati sejauh mana 

aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran.  

3.6.3 Angket Tingkat Kepuasan Belajar Siswa 

Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa-siswa tersebut 

antusias dengan model pembelajaran yang dibuat penulis. 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas guru dan 
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siswa selama proses pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah : 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan presentasi ketuntasan 

belajar dan mean (rata-rata) kelas. Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan 

dalam bentuk presentasi dan angka. 

a. Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar adalah sebagai berikut :  

 

b.  Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut: 

 

Penghitungan presentase dengan menggunakan rumus di atas harus sesuai dan 

memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa di SD Negeri Sriwedari 01 yang 

dikelompokkan ke dalam dua kategori  yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar Penjasorkes 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 75 Tuntas 

< 75 Tidak Tuntas 
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3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil belajar siswa dan hasil observasi 

keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran servis bawah bola voli 

mini dengan pendekatan jarak servis.  

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. 

3.7.2.1 Penilaian Lembar Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Dalam menggunakan observasi cara yang 

paling efektif  adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrument (Suharsimi Arikunto, 2010: 272). 

Untuk menghitung jumlah presentase lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa menggunakan rumus: 

 

  

 Dari hasil presentase tersebut, kemudian disesuaikan dengan Klasifikasi 

Tingkat dan Presentase untuk indikator aktivitas guru dan siswa . Dari data tersebut 

akan jelas beberapa persen kenaikan aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas 

siswa dalam mengikuti pelajaran melalui pembelajaran inovatif pada siklus I maupun 

pada siklus II.  
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Tabel 3.2 
Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Aktivitas Guru dan Siswa 

 
Kriteria Nilai Penafsiran 

Baik Sekali 86-100 Aktivitas Belajar Baik Sekali 

Baik 71-85 Aktivitas Belajar Baik 

Cukup 56-70 Aktivitas Belajar Cukup 

Kurang 41-55 Aktivitas Belajar Kurang 

Sangat Kurang < 40 Aktivitas Belajar Sangat Kurang 
 

(Sumber Depdiknas 2002: 4) 
 

3.7.2.2 Penilaian Lembar Angket     

Menurut Suharsimi Arikunto, Kuesioner/angket adalah daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan 

permintaan pengguna. 

Dengan demikian angket/kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan 

oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Angket 

tersebut pada akhirnya diberikan kepada responden untuk dimintakan jawaban. Untuk 

menghitung presentase angket, digunakan rumus sebagai berikut : 

Dimana perhitungannya per nomor pertanyaan. 

 

Dimana P = presentase  

   Z = Banyaknya pilihan jawaban ya (a) atau tidak (b) 

           n = Jumlah Responden 
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Tabel 3.3 
 Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Respon  

(Tingkat Kepuasan Belajar) Siswa / Angket. 
 

Kriteria Nilai 

Baik Sekali 86-100 

Baik 71-85 

Cukup 56-70 

Kurang 41-55 

Sangat Kurang < 40 
 

        (Sumber Depdiknas 2002:4) 
 

3.8 Indikator Belajar   

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran servis bawah bola voli mini 

dengan pendekatan jarak servis dan mengukur tingkat kepuasan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran servis bawah bola voli dengan pendekatan jarak servis pada 

siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken  Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2011/2012.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam pelaksanaan  penelitian  ini yaitu perbaikan pembelajaran servis bawah 

dalam pembelajaran bola voli mini dengan pendekatan jarak servis pada kelas IV SD 

Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tahun pelajaran 2011/2012. 

Untuk  meningkatkan pengetahuan (kognitif), ketrampilan gerak teknik dasar 

(psikomotorik), dan sikap (efektif) siswa dalam melakukan servis bawah dengan 

pendekatan jarak servis dalam pembelajaran bola voli mini, dengan harapan agar 

semua siswa bisa melakukan servis bawah dengan benar dan tepat serta mencapai 

ketuntasan belajar. 

Maka diperlukan hasil data-data yang kongkrit dan valid  yang berupa nilai 

maupun pernyataan dari pihak siswa dan pihak pengamat, yang nantinya  sebagai 

tolok ukur untuk mengetahui berhasil dan tidaknya pencapaian hasil  dari perbaikan 

pembelajaran tersebut.  Untuk mendapatkan  data-data yang seobyektif mungkin 

maka peneliti berpasangan (berkolaborasi ) dengan  teman  sejawat agar hasilnya 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pelakasanaan penelitian ini dilaksanakan 

oleh peneliti berkolaborasi dengan Sugeng, S.Pd, Guru Penjasorkes SD Negeri 

Sidomukti Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Penelitian dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu siklus I dan siklus II. Berikut ini adalah proses dan data-data yang diperoleh 
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peneliti selama mengadakan  perbaikan pembelajaran dalam dua siklus  pada mata 

pelajaran Penjasorkes di kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 dengan dengan materi 

servis bawah dalam pembelajaran bola voli mini. 

4.1.1Siklus I 
Hari , Tanggal   : Rabu, 13 Juni 2012 

Tempat   : SD Sriwedari 01 

4.1.1.1 Tahap Perencanaan 

Peneliti membuat perencanaan pelaksanaan tindakan dan evaluasi, yang 

dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlampir. 

4.1.1.2 Tahap Tindakan  

Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun dan divalidasi dalam tahap 

perencanaan. Tindakan dalam siklus pertama ini dilakukan dalam satu kali 

pertemuan. 

4.1.1.3 Tahap Observasi 

Dari kegiatan ini diperoleh : 

1) Observasi aktivitas guru 

Adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi yaitu teman sejawat ini 

untuk aktivitas guru diperoleh skor penilaian 45. Dapat dihitung dengan rumus : 

 

 = 90 

Dengan nilai 90 masuk dalam kriteria baik sekali dan aktivitas belajar baik 

sekali. 
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2) Observasi aktivitas siswa 

Adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi yaitu teman sejawat ini 

untuk aktivitas guru diperoleh skor penilaian 62. Dapat dihitung dengan rumus : 

 

 = 83 

Dengan nilai 83 masuk dalam kriteria baik dan aktivitas belajar baik. 

Tabel 4.1 
 Aktivitas Siswa pada Pertemuan Pertama 

 
No Aspek/ Indikator Nilai 
1 Afektif 21 
2 Psikomotor 20 
3 Kognitif 21 

Jumlah Skor 62 
Skor Maksimal = 75 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pula dalam bentuk diagram berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Histogram Aktivitas Siswa pada Pertemuan Pertama 
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Tabel 4.2  
Presentase dan Kategori Kemampuan Siswa dalam pembelajaran servis bawah 

bola voli dengan pendekatan jarak servis pada siswa  
Siklus I 

 
No Kategori Jumlah Siswa Persentase

1 Melakukan servis bawah dengan benar 
dan melewati net (Nilai 86-100)  

 
5 

 
26,32% 

2 Melakukan servis bawah melewati net 
(Nilai 75-85) 

 
7 

36,84% 

3 Melakukan servis bawah tidak melewati 
net 
(Nilai kurang dari 75) 

 
7 

 
36,84% 

Jumlah 19 100% 

Dari hasil persentase tersebut untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat 

pada gambar 5 yaitu gambar grafik persentase 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Persentase Kemampuan Siswa Dalam Melakukan  Servis 

Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 5,8 m dan 4,8 m Dari Net (Siklus 1) 

Dalam tabel 4 dan gambar 5 tersebut dapat dibaca bahwa siswa yang sudah 

mampu melakukan servis bawah dengan benar dan melewati net 26,32% dengan nilai 

86-100 sebanyak 5 anak, siswa yang mampu melakukan servis bawah melewati net 

36,84% dengan nilai 75-85 sebanyak 7 anak, dan siswa yang melakukan servis bawah 

26%

37%

37%

Kemampuan Siswa Melakukan Servis Bawah dengan 
pendekatan Jarak Servis 5,8 m dan 4,8 m dari net

A. Benar dan melewati
net

B. Melewati net

C. Tidak  melewati net
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tidak melewati net 36,84% dengan nilai kurang dari 75 sebanyak 7 anak. Dari data 

tabel dan gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh siswa tersebut 

dalam pencapaian nilai masih belum memuaskan, karena masih banyak dari jumlah 

siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75 atau siswa yang belum mencapai nilai 

tuntas belajar jumlahnya hampir mencapai setengah dari jumlah seluruh siswa. Sebab 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) di SD Negeri Sriwedari 01 yaitu 75. 

3)  Hasil Angket Siswa 

Setelah melakukan tindakan, peneliti memberikan angket yang berupa 

pertanyaan mengenai pembelajaran servis bawah dalam pembelajaran bola voli mini 

dengan pendekatan jarak servis , dengan hasil sebagai berikut: 

       Tabel 4.3 
Hasil angket pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis 

5,8 m dan 4,8 m dari net pada siswa 
Siklus I 
 

No 

Soal 

Persentase Jawaban Anak 
Indikator 

Ya (a) Tidak (b) 

1 Anak tahu tentang servis bawah 
jarak sedang dan servis bawah 
jarak dekat. 

2 Anak memahami tentang 
peraturan servis bawah jarak 
sedang dan servis bawah jarak 
dekat. 

3 Anak mampu melakukan servis 
bawah jarak sedang dan servis 
bawah jarak dekat dengan benar. 
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4 Anak mengerti penggunaan bola 
sudah sesuai materi 
pembelajaran. 

5 Anak merasa senang ketika 
melakukan servis bawah jarak 
sedang dan servis bawah jarak 
dekat. 

6 Anak bersungguh-sungguh 
ketika melakukan servis bawah 
jarak sedang dan servis bawah 
jarak dekat. 

7 Anak tertarik melakukan servis 
bawah jarak sedang dan servis 
bawah jarak dekat. 

8 Anak merasa bosan ketika 
melakukan servis bawah jarak 
sedang dan servis bawah jarak 
dekat. 

9 Anak mengikuti permainan 
servis bawah jarak sedang dan 
servis bawah jarak dekat. 

10 Anak bisa melakukan servis 
bawah jarak sedang dan servis 
bawah jarak dekat. 

11 Anak bekerja sama dengan 
teman ketika melakukan servis 
bawah jarak sedang dan servis 
bawah jarak dekat. 

 

4.1.1.4 Tahap Refleksi 

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar anak sudah 

mampu melakukan servis bawah dengan pendekatan jarak servis (servis bawah jarak 

sedang dan servis bawah jarak dekat). Namun ada pula anak yang masih belum bisa 

melakukannya, hal ini disebabkan karena ada hal-hal/faktor yang dapat  menghambat 

pada saat pelaksanaan pembelajaran diantaranya: 
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1. Pada saat melakukan permainan, anak kurang percaya diri dengan jarak servis 

yang masih jauh dari net. 

2. Anak masih merasa takut saat melakukan servis bawah, sehingga bola tidak bisa 

melewati net. 

3. Masih ada beberapa anak yang tidak mempunyai kekuatan yang memadai saat 

melakuakan servis bawah. 

Selain itu, kolaborator juga memberikan saran yang berguna bagi perbaikan 

proses pembelajaran servis bawah dalam pembelajaran bola voli mini dengan 

pendekatan jarak servis. Antara lain yaitu; 

1) Penyampaian pendalaman materi lebih diperjelas lagi supaya anak mengerti benar 

tentang pembelajaran yang disampaikan. 

2) Permainan yang diberikan dalam upaya memperbaiki servis bawah dalam 

pembelajaran bola voli mini sudah bagus, kreatif dan inovatif supaya ditingkatkan 

lagi dalam proses pembelajaran bola voli mini. 

3) Sebaiknya motivasi yang diberikan pada anak lebih ditingkatkan lagi agar anak 

lebih termotivasi untuk melakukan permainan. 

4.1.2 Siklus II 
 

Hari , Tanggal   : Kamis, 21 Juni 2012 

Tempat   : SD Negeri Sriwedari 01 
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4.1.2.1 Tahap Perencanaan 

Seperti halnya pada siklus I dalam melakukan siklus II ini peneliti membuat 

perencanaan pelaksanaan tindakan dan evaluasi, yang dituangkan dalam bentuk 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlampir. 

 

4.1.2.2 Tahap Tindakan 

Sama halnya pada siklus I dalam melakukan siklus II ini, peneliti 

melaksanakan pembelajaran sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah 

disusun dan divalidasi dalam tahap perencanaan.Pada siklus II ini juga memperbaiki 

hasil refleksi siklus I. Tindakan dalam siklus pertama ini dilakukan dalam satu kali 

pertemuan. 

 

4.1.2.3 Tahap Observasi 

Dari kegiatan ini diperoleh: 

1) Observasi aktivitas guru 

Adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi yaitu teman sejawat ini 

untuk aktivitas guru diperoleh skor penilaian 46. Dapat dihitung dengan rumus : 

 

 = 92 

Dengan nilai 92 masuk dalam kriteria baik sekali dan aktivitas belajar baik 

sekali. 
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2) Observasi aktivitas siswa 

Adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi yaitu teman sejawat ini 

untuk aktivitas siswa diperoleh skor penilaian 66. Dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 = 88 

Dengan nilai 88 masuk dalam kriteria baik sekali dan aktivitas belajar baik 

sekali. 

Tabel 4.4 
Aktivitas Siswa pada Pertemuan Kedua 

 
No Aspek/ Indikator Nilai 

1 Afektif 22 
2 Psikomotor 22 
3 Kognitif 22 
Jumlah Skor 66 
Skor Maksimal = 75 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pula dalam bentuk diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Histogram Aktivitas Siswa pada Siklus II 

0

5

10

15

20

25

Afektif Psikomotor Kognitif



46 
 

 

Pada siklus II nilai yang diperoleh siswa dalam pencapaian nilai servis 

bawah dengan pendekatan jarak servis sudah mulai ada perubahan dan peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I. Karena sebagian besar dari jumlah siswa sudah mampu 

melakukan servis bawah dengan pendekatan jarak servis dengan benar dan melewati 

net. Hanya sebagian kecil saja yang masih belum mampu melakukan servis bawah 

dengan pendekatan jarak servis dengan benar dan melewati net. 

Untuk lebih mudah membaca nilai servis bawah dengan pendekatan jarak 

servis pada siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati 

tahun pelajaran 2011/2012 berikut tabel mengenai persentase nilai dan kategori servis 

bawah dengan pendekatan jarak servis. 

Tabel 4.5  
Presentase dan Kemampuan Kategori siswa dalam pembelajaran servis bawah 

dengan pendekatan jarak servis 
Siklus II 

 
No Kategori Jumlah Siswa Persentase 
1 Melakukan servis bawah dengan benar 

dan melewati net (Nilai 86-100)  
 
8 

 
42,11% 

2 Melakukan servis bawah melewati net 
(Nilai 75-85) 

 
10 

 
52,63% 

3 Melakukan servis bawah tidak melewati 
net 
(Nilai kurang dari 75) 

 
1 

 
5,26% 

Jumlah 19 100% 
 

Dari hasil persentase tersebut untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat 

pada gambar grafik persentase. 
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Gambar 4.4 Grafik Persentase Kemampuan Siswa Dalam Melakukan 

Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 3,8 m Dari Net 

(Siklus 2) 

3)  Hasil Angket Siswa 

Sama halnya pada siklus I pada siklus II ini, setelah melakukan proses 

pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis dalam pembelajaran bola 

voli mini pada siswa kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 diberikan pertanyaan yang 

berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Adapun hasil 

yang diperoleh dari pertanyaan yang disampaikan antara lain; 

    Tabel 4.6 
Hasil angket pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis 3,8 m 

dari net pada siswa 
Siklus II 
 

No 
Soal 

Persentase Jawaban Anak Kesimpulan 
Ya (a) Tidak (b) 

1 
  

Anak tahu tentang 
servis bawah jarak 
terdekat 

42%

53%

5%

Kemampuan Siswa Melakukan Servis Bawah Dengan 
Pendekatan Jarak Servis 3,8 m Dari Net

Benar dan Melewati  Net

Melewati Net

Tidak Melewati Net
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2 
  

Anak memahami 
tentang peraturan 
servis bawah jarak 
terdekat 

3 Anak mampu 
melakukan servis 
bawah jarak terdekat 
dengan benar 

4 
  

Anak mengerti 
penggunaan bola 
sudah sesuai materi 
pembelajaran 

5 
  

Anak merasa senang 
ketika melakukan 
servis bawah jarak 
terdekat 

6 
  

Anak bersungguh-
sungguh ketika 
melakukan servis 
bawah jarak terdekat

7 
 

Anak tertarik 
melakukan servis 
bawah jarak terdekat

8 
 

Anak merasa bosan 
ketika melakukan 
servis bawah jarak 
terdekat 

9 
  

Anak mengikuti 
permainan servis 
bawah jarak terdekat

10 
 

Anak bisa 
melakukan servis 
bawah jarak terdekat

11 
  

Anak bekerja sama 
dengan teman ketika 
melakukan servis 
bawah jarak terdekat
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4.1.2.4 Tahap Refleksi 

Dalam hal ini peneliti mencatat hal-hal pada saat pelaksanaan pembelajaran. 

Diantaranya: 

1) Siswa lebih semangat dan sebagian besar siswa sudah mampu melakukan servis 

bawah melewati net di bandingkan dengan siklus 1. 

2) Hambatan yang ada pada siklus 1 dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

3) Bola yang dipakai kurang banyak sehingga dalam melaksanakan servis bawah 

harus bergantian, yang mengakibatkan ada anak yang menunggu. 

Seperti pada siklus I pada siklus II ini, kolaborator juga memberikan saran 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran servis bawah bola voli mini dengan 

pendekatan jarak servis. Antara lain; 

1) Penyampaian pendalaman materi lebih diperjelas lagi supaya semua siswa 

mengerti benar tentang pembelajaran yang disampaikan. 

2) Permainan yang diberikan sudah bagus, kreatif dan inovatif supaya ditingkatkan 

lagi dalam proses pembelajaran bola voli mini. 

3) Jika permainan ini dilakukan dengan bola yang lebih banyak permainan akan lebih 

efektif  dan memudahkan siswa melakukan pembelajaran servis bawah bola voli 

mini dengan pendekatan jarak servis. 
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4.1.3 Nilai Rata-Rata Peserta Didik 

Tabel 4.7  
Perbandingan Nilai Rata-Rata Peserta Didik pada 

Siklus I dengan Siklus II 
 

No. Siklus Penelitian Nilai rata-rata 

1 Pertama 79,58 

2 Kedua 84,37 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Histogram Perbandingan Nilai Rata-Rata Per Siklus 

4.2 Pembahasan 

Dalam penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

pembelajaran servis bawah bola voli mini pada kelas IV SD Negeri Sriwedari 01 

Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dengan pendekatan jarak servis dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam melakukan servis bawah serta pembelajaran 

pun dapat berjalan dengan lancar.  

Penyampaian pembelajaran servis bawah bola voli mini dengan pendekatan 

jarak servis dapat meningkatkan hasil belajar bagi siswa. Karena selama ini dalam 

Siklus  1 Siklus  2

79.58 84,37

Nilai Rata-rata
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pembelajaran bola voli mini khususnya servis bawah disampaikan kepada siswa 

secara monoton dengan hanya diberikan materi dasar dalam servis bawah bola voli 

mini tanpa adanya kreatifitas yang mendukung kemampuan servis bawah bola voli 

mini pada anak. Sehingga pembelajaran servis bawah bola voli mini dengan servis 

bawah bola voli mini diharapkan mampu membantu siswa dalam mencapai 

keberhasilan atau ketuntasan belajar. 

Peningkatan pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis 

ternyata mampu membuat siswa tidak merasa jenuh, karena siswa melakukan penuh 

dengan kegembiraan. Siswa tidak lagi bosan jika diberikan materi servis bawah bola 

voli mini. Semua siswa antusias dan senang mengikuti pembelajaran servis bawah 

bola voli mini. 

Tindakan yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini sesuai 

dengan rancangan yang dibuat dan menggunakan metode yang sesuai dengan 

karakteristik anak yaitu dengan pendekatan jarak servis. Oleh sebab itu, guru dituntut 

untuk mampu kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

mampu membangkitkan peran aktif siswa sehingga terciptanya pemahaman atau 

penguasaan materi yang sedang dipelajari. Apabila memperhatikan hasil angket yang 

telah diberikan siswa, dan hasil observasi guru serta kolaborator menunjukkan bahwa 

pembelajaran servis bawah bola voli mini dengan pendekatan jarak servis mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam melakukan servis bawah bola voli mini 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan refleksi pada setiap siklus, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut: 

5.1  Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Perbaikan Pembelajaran Servis 

Bawah Dalam Pembelajaran Bola Voli Mini Dengan Pendekatan Jarak Servis Pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Sriwedari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2011/2012”, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Aktivitas guru dalam mengajar servis bawah dengan pendekatan jarak servis 

pada siklus pertama mencapai tingkat pencapaian 90 sedangkan pada siklus 

kedua setelah melakukan berbagai perbaikan pada RPP, aktivitas guru 

mencapai 92. Aktivitas guru dalam mengajar servis bawah dengan pendekatan 

jarak servis dikatakan berhasil. 

5.1.2 Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran servis bawah dengan 

pendekatan jarak servis pada siklus pertama mencapai 83 sedangkan pada 

siklus kedua setelah melakukan perubahan skenario di RPP, aktivitas siswa 

mencapai 88.Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran servis bawah 

dengan pendekatan jarak servis dikatakan berhasil. 



53 
 

 

5.1.3 Berdasarkan nilai tes yang diperoleh peserta didik pada siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal sebanyak 12 peserta 

didik atau 63,16% dan nilai rata-rata 79,58. Pada siklus II ketuntasan belajar 

sebanyak 18 peserta didik atau 94,74% dan nilai rata-rata kelas mencapai 

84,37. Pada pelaksanaan siklus II, ketuntasan belajar peserta didik dan nilai 

rata-rata kelas sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditetapkan yaitu 75. 

5.1.4 Dari hasil data yang diperoleh melalui lembar observasi siswa setelah 

pembelajaran pada siklus kedua selesai, sebagian besar siswa yang mengikuti 

pembelajaran merasa puas dan lebih aktif selama mengikuti proses 

pembelajaran servis bawah dengan pendekatan jarak servis. 

5.2  Saran 

5.2.1 Bagi siswa 

Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran, karena belajar itu 

merupakan proses seseorang dari tidak bisa menjadi bisa dan dari bisa 

menjadi lebih bisa. 

5.2.2 Bagi guru 

Guru memberikan ide-ide yang kreatif dalam proses pembelajaran dan 

memanfaatkan sumber yang ada di sekelilingnya untuk memberikan proses 

belajar mengajar yang menyenangkan bagi siswa. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

SIKLUS I 
Sekolah  :   SD NEGERI SRIWEDARI 01 

Mata Pelajaran  :   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  :    4 [ Empat ] / 2 [ dua ]   

Alokasi Waktu  :   4 x 35 menit 

 
Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang 
bervariasi dalam  permainan bola besar beregu 
dengan peraturan yang dimodifikasi,  serta nilai 
kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran**) 

A. Tujuan Pembelajaran:  
 Siswa dapat melakukan dan memahami permainan bola voli 
 Siswa dapat melakukan bermain bola voli serta dapat melakukan kerjasama 

dengan menjungjung tinggi sportivitas. 
 Siswa dapat memahami strategi dalam bermain bola voli 

 
  Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence) 

           Keberanian ( Bravery ) 
 
B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Permainan bola besar / bola voli 
 

C. Metode Pembelajaran: 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktek 
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 

 Kegiatan Awal: 
 
o Siswa dibariskan menjadi empat barisan 
o Mengecek kehadiran siswa 
o Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 
o Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 
o Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

 Kegiatan Inti: 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 
  Mengembangkan kerjasama tim dalam permainan servis bawah  dengan  
pendekatan jarak servis 5,8 m dan 4,8 m. 

 Menjelaskan peraturan main 
 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi: 

 Bermain servis bawah dengan pendekatan jarak servis 5,8 m dan 4,8 m. 
 Mematuhi peraturan permainan dan kerjasama regu serta menjunjung 

tinggi sportifitas. 
 Melakukan  gerakan servis bawah dengan pendekatan jarak servis 5,8 m 

dan 4,8 m. 
 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 5,8 m dari Net 
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 Gambar Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 4,8 m dari Net 
 

 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi 
yang telah dilakukan/ diajarkan. 

o Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan tekhnik  dalam 
permainan bola voli. 

 
E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes  
 Diktat permainan bola besar 
 Lapangan 
 net 
 Bola voli 
 Bola kasti 
 Bola tangan 
 Pluit 
 Kapur line/tali 

 
F. Penilaian: 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

• Melambung‐
lambungkan bola 
voli dengan dua 
tangan 

 
 

‐Tes 
praktek 
ketrampilan
 

‐Tugas 
‐ Pengamatan 
 

• ‐Lakukanlah  servis 
bawah  berpasangan 
dengan temanmu ! 
 

• ‐  Lakukan  servis  bawah 
secara berkelompok ! 
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• Melakukan  
gerakan servis 
bawah  
 

• Melakukan servis 
bawah 
berpasangan 

 
 

• Melakukan servis 
bawah 
berkelompok 
 

• Melakukan 
permainan servis 
bola voli dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi 

 
 

• Mengembangkan 
kerjasama tim 
dalam permainan  

 
 

• ‐ Lakukan bermain servis 
bola  voli  sesuai  dengan 
regu yang kamu pilih ! 

 

 
 
 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 
 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
 
* sebagian besar benar 
 
* sebagian kecil benar 
 
* semua salah 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
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 PERFORMANSI  
 
No. Aspek Kriteria Skor 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
Praktek 
 
 
Sikap 

* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 

4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 

 
 
 
CATATAN : 
  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remedial. 

   
  
 
 
 Sriwedari,    Juni 2012 
        Mengetahui        
        Kepala SDN Sriwedari 01                              Guru Penjasorkes 
 
 
 

 
SUDIATMO, S. Pd, M.Si                                   ANIS DWIATI 
NIP : 19660305 199301 1 001                        NIP : 19871012 200903 2 008 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

SIKLUS II 
Sekolah  :   SD NEGERI SRIWEDARI 01 

Mata Pelajaran  :   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  :    4 [ Empat ] / 2 [ dua ]   

Alokasi Waktu  :   4 x 35 menit 

  
Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang 
bervariasi dalam  permainan bola besar beregu 
dengan peraturan yang dimodifikasi,  serta nilai 
kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran**) 

 
A. Tujuan Pembelajaran:  

 Siswa dapat melakukan dan memahami permainan bola voli 
 Siswa dapat melakukan bermain bola voli serta dapat melakukan kerjasama 

dengan menjungjung tinggi sportivitas. 
 Siswa dapat memahami strategi dalam bermain bola voli 

 
  Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence) 

           Keberanian ( Bravery ) 
 
 
B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Permainan bola besar / bola voli 
 
 

C. Metode Pembelajaran: 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktek 
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 

 Kegiatan Awal: 
 
o Siswa dibariskan menjadi empat barisan 
o Mengecek kehadiran siswa 
o Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 
o Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 
o Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

 
 Kegiatan Inti: 

 
 Eksplorasi 

 
Dalam kegiatan eksplorasi: 

  Mengembangkan kerjasama tim dalam permainan servis bawah  dengan  
pendekatan jarak servis 3,8 m. 

 Menjelaskan peraturan main 
 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 
 Elaborasi 

 
Dalam kegiatan elaborasi: 

 Bermain servis bawah dengan pendekatan jarak servis 3,8 m. 
 Mematuhi peraturan permainan dan kerjasama regu serta menjunjung 

tinggi sportifitas. 
 Melakukan  gerakan servis bawah dengan pendekatan jarak servis 5,8 m 

dan 4,8 m. 
 

 Konfirmasi 
 
 Dalam kegiatan konfirmasi: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 
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Gambar Servis Bawah Dengan Pendekatan Jarak Servis 3,8 m dari Net 
 

 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi 
yang telah dilakukan/ diajarkan. 

o Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan tekhnik  dalam 
permainan bola voli. 

 
E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes  
 Diktat permainan bola besar 
 Lapangan 
 net 
 Bola voli 
 Bola kasti 
 Bola tangan 
 Pluit 
 Kapur line/tali 

 
F. Penilaian: 

 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

• Melambung‐
lambungkan bola 
voli dengan dua 
tangan 
 

‐Tes 
praktek 
ketrampilan
 

‐Tugas 
‐ Pengamatan 
 

• ‐Lakukanlah  servis 
bawah  berpasangan 
dengan temanmu ! 
 

• ‐  Lakukan  servis  bawah 
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• Melakukan  
gerakan servis 
bawah  

 
 

• Melakukan servis 
bawah 
berpasangan 
 

• Melakukan servis 
bawah 
berkelompok 

 
 

• Melakukan 
permainan servis 
bola voli dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi 
 

• Mengembangkan 
kerjasama tim 
dalam permainan  

 
 

secara berkelompok ! 
 

 
• ‐ Lakukan bermain servis 
bola  voli  sesuai  dengan 
regu yang kamu pilih ! 

 

 
 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 
 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
 
* sebagian besar benar 
 
* sebagian kecil benar 
 
* semua salah 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
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 PERFORMANSI  
 
No. Aspek Kriteria Skor 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
Praktek 
 
 
Sikap 

* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 

4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 

 
 
 
 
 
CATATAN : 
  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remedial. 

 
 
 
 

   
 Sriwedari,    Juni 2012 
        Mengetahui        
        Kepala SDN Sriwedari 01                              Guru Penjasorkes 
 
 
 

 
SUDIATMO, S. Pd, M.Si                              ANIS DWIATI 
NIP : 19660305 199301 1 001                             NIP : 19871012 200903 2 008 
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KISI-KISI PERTANYAAN ANGKET PADA SISWA 

SIKLUS I 

 

No Indikator No Soal 

1 

 

(Kognitif) 

Anak memahami/mengerti tentang bagaimana 

melakukan servis bawah jarak sedang dan 

dekat 

Anak memahami/mengerti tentang peraturan 

permainan servis bawah jarak sedang dan 

dekat 

Melalui permainan servis bawah jarak sedang 

dan dekat, anak mengetahui hal-hal yang 

dibutuhkan pada saat servis bawah jarak 

sedang dan dekat 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

2 (Psikomotorik) 

Anak mampu melakukan servis bawah jarak 

sedang dan dekat 

 

3, 9, 10 

3 (Afektif) 

Anak merasa senang melakukan servis bawah 

jarak sedang dan dekat 

 

5, 6, 7, 8 
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Angket Respon (Tingkat Kepuasan Belajar) Siswa 
Siklus I 

NamaSekolah  : SD Negeri Sriwedari 01 
Kelas/ Semester : IV / 2 
Tanggal  : 21 Juni 2012 
Nama Siswa  : ……………………………………… 

Petunjuk :  
1. Berilah tanda silang (X) untuk setiap jawaban yang menurutmu paling sesuai 

dengan dirimu!  
2. Berilah tanda pagar (#) untuk jawaban yang tidak jadi kamu pilih kemudian 

beri tanda silang (X) untuk jawaban lainnya yang menurutmu benar. 
3. Jawablah dengan jujur, karena objektivitas kejujuranmu sangat membantu 

kami. 
4. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam pengisian angket ini. 

Pertanyaan:  
1. Apakah kamu tahu tentang “servis bawah jarak sedang dan dekat”? 

a. Ya   b.   Tidak 
2. Apakah kamu memahami tentang peraturan “servis bawah jarak sedang dan 

dekat”? 
a. Ya   b.   Tidak 

3. Apakah kamu sudah melakukan “servis bawah jarak sedang dan servis bawah 
jarak dekat” dengan benar? 

a. Ya   b.   Tidak 
4. Apakah penggunaan bola sudah sesuai dengan materi yang diajarkan? 

a. Ya   b.   Tidak.  
5. Apakah kamu merasa senang ketika melakukan “servis bawah jarak sedang dan 

dekat”? 
a.  Ya   b.   Tidak 

6. Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan “servis bawah jarak sedang 
dan dekat”? 

a. Ya   b.   Tidak 
7. Apakah kamu tertarik melakukan “servis bawah jarak sedang dan dekat”? 

a. Ya   b.   Tidak 
8. Apakah permainan yang diajarkan membosankan? 

a. Ya   b.   Tidak 
9. Apakah kamu dapat mengikuti permainan yang diajarkan? 

a. Ya   b.   Tidak 
10. Apakah kamu bisa melakukan “servis bawah jarak sedang dan dekat”? 

a. Ya   b.   Tidak 
11. Apakah kamu bekerjasama dengan temanmu ketika melakukan “servis bawah 

jarak sedang dan dekat”? 
a. Ya   b.   Tidak 
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            Lembar Observasi Aktivitas Guru 
 Siklus I 
 Nama Sekolah  : SD Negeri Sriwedari 01  

 Kelas/ Semester : IV / 2 
   Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

 Tanggal   : 13 Juni 2012  
 Waktu    : 07.00 - 09.20 WIB 
 Nama Guru/ Peneliti : Anis Dwiati 
 

No Indikator Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
1. Keterampilan membuka pelajaran      
2. Keterampilan menjelaskan pelajaran      
3. Keterampilan mengelola kelas      
4. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun 
    

 
 

5. Keterampilan memberi motivasi      
6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa      
7. Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa  
     

 
8. Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif 
    

 
 

9. Keterampilan menggunakan media dan 
sumber pelajaran 

    
 

 

10. Keterampilan menutup pelajaran      
Jumlah Skor Tiap Butir      

Total Skor  
45 

      

        Pati, 13 Juni 2012 

      Observer/Kolaborator 

     

      SUGENG, S.Pd 
       NIP. 19700430 200701 1 008 
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  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
    Siklus I 

 
Nama Sekolah   : SD Negeri Sriwedari 01 
Kelas/ Semester  : IV / 2 
Mata Pelajaran   : Penjasorkes 
Tanggal    : 13 Juni 2012  
Waktu    : 07.00 - 09.20 WIB 
Nama Guru/ Peneliti : Anis Dwiati 
 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

Afektif  

1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 
penjelasan dari guru      

2. Siswa memperhatikan peragaan yang 
diberikan oleh guru      

3. Kemampuan interaksi siswa dengan guru, 
siswa dengan siswa lain     

4. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran       
5. Antusias siswa dalam mengikuti KBM       

Psikomotor  

1. Siswa melaksanakan perintah dari guru 
dengan baik 

    

2. Siswa mempraktekkan gerak dasar servis 
bawah bola voli mini dengan baik       

3. Siswa mampu menggunakan media 
pembelajaran dengan baik       

4. Keaktifan siswa dalam pembelajaran   
     

5. 
Siswa mampu melewati semua rintangan 
dalam pembelajaran gerak dasar servis 
bawah bola voli mini      
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Kognitif      

1. 
 
Respon siswa terhadap materi pelajaran 
yang diberikan guru      

2. 

 
Pembelajaran inovatif adalah materi yang 
diajarkan oleh guru dengan tujuan agar 
siswa bergerak 
 

     

3.  Dengan pembelajaran inovatif dapat 
mendorong siswa lebih aktif bergerak      

4.  Siswa mematuhi peraturan permainan yang 
dibuat      

5.  
Pembelajaran gerak dasar dengan model 
pembelajaran inovatif merupakan hal yang 
baru bagi siswa 

     

Jumlah Skor Tiap Butir      

Total Skor 
62 

 
         

 

        Pati, 13 Juni 2012 

      Observer/Kolaborator 

     

 

      SUGENG, S.Pd 
       NIP. 19700430 200701 1 008 
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SARAN DARI KOLABORATOR 
SIKLUS I 

 
NO SARAN-SARAN 

1 Penyampaian pendalaman materi lebih diperjelas lagi supaya anak 

mengerti benar tentang pembelajaran yang disampaikan. 

2 Permainan yang diberikan dalam upaya memperbaiki servis bawah 

dengan pendekatan jarak servis sudah bagus, kreatif dan inovatif supaya 

ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran bola voli mini. 

3 Sebaiknya permainan ini dilakukan dengan bola yang lebih banyak agar 

permainan akan lebih efektif  dan memudahkan siswa melakukan 

pembelajaran servis bawah bola voli mini dengan pendekatan jarak 

servis. 

 
 
                 

                Pati, 13 Juni 2012 

 

                Obsever/Kolaborator 

 

 

SUGENG, S.Pd. 
NIP. 1700430 200701 1 008 
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KISI-KISI PERTANYAAN ANGKET PADA SISWA 

SIKLUS II 

 

No Indikator No Soal 

1 

 

(Kognitif) 

Anak memahami/mengerti tentang bagaimana 

melakukan servis bawah jarak terdekat 

Anak memahami/mengerti tentang peraturan 

permainan servis bawah jarak terdekat 

Melalui permainan servis bawah jarak 

terdekat, anak mengetahui hal-hal yang 

dibutuhkan pada saat servis bawah jarak 

terdekat 

 

1 

 

2 

 

 

4 

2 (Psikomotorik) 

Anak mampu melakukan servis bawah jarak 

terdekat 

 

3, 9, 10 

3 (Afektif) 

Anak merasa senang melakukan servis bawah 

jarak terdekat 

 

5, 6, 7, 8 
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Angket Respon (Tingkat Kepuasan Belajar) Siswa 
  Siklus II  

Nama Sekolah  : SD Negeri Sriwedari 01 
Kelas/ Semester : IV / 2 
Tanggal  : 21 Juni 2012 
Nama Siswa  : …………………………………… 

Petunjuk :  
1. Berilah tanda silang (X) untuk setiap jawaban yang menurutmu paling sesuai 

dengan dirimu!  
2. Berilah tanda pagar (#) untuk jawaban yang tidak jadi kamu pilih kemudian 

beri tanda silang (X) untuk jawaban lainnya yang menurutmu benar. 
3. Jawablah dengan jujur, karena objektivitas kejujuranmu sangat membantu 

kami. 
4. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam pengisian angket ini. 

 
Pertanyaan:  

1. Apakah kamu tahu tentang “servis bawah jarak terdekat”? 
a. Ya   b.   Tidak 

2. Apakah kamu memahami tentang peraturan “servis bawah jarak terdekat”? 
a. Ya   b.   Tidak 

3. Apakah kamu sudah melakukan “servis bawah jarak terdekat” dengan benar? 
a. Ya  b.   Tidak 

4. Apakah penggunaan bola sudah sesuai dengan materi yang diajarkan? 
a. Ya   b.   Tidak.  

5. Apakah kamu merasa senang ketika melakukan “servis bawah jarak 
terdekat”? 

a.  Ya   b.   Tidak 
6. Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan “servis bawah jarak 

terdekat”? 
a. Ya   b.   Tidak 

7. Apakah kamu tertarik melakukan “servis bawah jarak terdekat”? 
a. Ya   b.   Tidak 

8. Apakah permainan yang diajarkan membosankan? 
a. Ya   b.   Tidak 

9. Apakah kamu dapat mengikuti permainan yang diajarkan? 
a. Ya   b.   Tidak 

10. Apakah kamu bisa melakukan “servis bawah jarak terdekat”? 
a. Ya   b.   Tidak 

11. Apakah kamu bekerjasama dengan temanmu ketika melakukan “servis jarak 
terdekat”? 

a. Ya   b.   Tidak 
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               Lembar Observasi Aktivitas Guru 
       Siklus II 
 Nama Sekolah  : SD Negeri Sriwedari 01  

 Kelas/ Semester : IV / 2 
   Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

 Tanggal   : 21 Juni 2012  
 Waktu    : 07.00 - 09.20 WIB 
 Nama Guru/ Peneliti : Anis Dwiati 
 

No Indikator Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
1. Keterampilan membuka pelajaran     
2. Keterampilan menjelaskan pelajaran      
3. Keterampilan mengelola kelas     
4. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun 
    

 
 
 

5. Keterampilan memberi motivasi     
6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa     
7. Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa  
     

 
8. Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif 
    

 
 

9. Keterampilan menggunakan media dan 
sumber pelajaran 

    
 

 

10. Keterampilan menutup pelajaran     
Jumlah Skor Tiap Butir      

 
Total Skor 

 
46 

 
 

        Pati, 21 Juni 2012 

      Observer/Kolaborator 

 

      SUGENG, S.Pd 
       NIP. 19700430 200701 1 008 
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  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
    Siklus II 

 
Nama Sekolah   : SD Negeri Sriwedari 01 
Kelas/ Semester  : IV / 2 
Mata Pelajaran   : Penjasorkes 
Tanggal    : 21 Juni 2012  
Waktu    : 07.00 - 09.20 WIB 
Nama Guru/ Peneliti : Anis Dwiati 
 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

Afektif  

1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 
penjelasan dari guru      

2. Siswa memperhatikan peragaan yang 
diberikan oleh guru      

3. Kemampuan interaksi siswa dengan guru, 
siswa dengan siswa lain     

4. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran       

5. Antusias siswa dalam mengikuti KBM      

Psikomotor  

1. Siswa melaksanakan perintah dari guru 
dengan baik     

2. Siswa mempraktekkan gerak dasar servis 
bawah bola voli mini dengan baik  

     

3. Siswa mampu menggunakan media 
pembelajaran dengan baik       

4. Keaktifan siswa dalam pembelajaran       

5. 
Siswa mampu melewati semua rintangan 
dalam pembelajaran gerak dasar servis 
bawah bola voli mini      
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Kognitif      

1. 
 
Respon siswa terhadap materi pelajaran 
yang diberikan guru      

2. 

 
Pembelajaran inovatif adalah materi yang 
diajarkan oleh guru dengan tujuan agar 
siswa bergerak 
 

     

3.  Dengan pembelajaran inovatif dapat 
mendorong siswa lebih aktif bergerak      

4.  Siswa mematuhi peraturan permainan yang 
dibuat      

5.  
Pembelajaran gerak dasar dengan model 
pembelajaran inovatif merupakan hal yang 
baru bagi siswa 

     

Jumlah Skor Tiap Butir      

Total Skor 

66 
 

         

 

        Pati, 21 Juni 2012 

      Observer/Kolaborator  

     

 

      SUGENG, S.Pd 
       NIP. 19700430 200701 1 008 
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SARAN DARI KOLABORATOR 
SIKLUS II 

 
NO SARAN-SARAN DAN EVALUASI 

1 Siswa lebih semangat dan sebagian besar siswa sudah mampu 

melakukan servis bawah dan melewati net dibandingkan dengan siklus 1

 

2 

 

Hambatan yang ada pada siklus 1 dapat dikurangi bahkan dihilangkan 

 

3 Bola yang digunakan kurang banyak sehingga dalam melaksanakan 

permainan harus bergantian, yang mengakibatkan ada anak yang 

menunggu. 

 
 
 
       Pati, 21 Juni 2012 
 

Obsever/Kolaborator 

 

 

SUGENG, S.Pd. 
NIP. 1700430 200701 1 008 
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FOTO/ GAMBAR PENELITIAN 
 

1. Siswa berbaris untuk memulai olahraga 
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2. Siswa melakukan pemanasan 
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3. Guru/ 

Peneliti menerangkan materi servis 

bawah  

4. Guru memberi contoh cara melakukan servis bawah 
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5. Siswa melakukan servis bawah dengan pendekatan jarak servis 
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6. Penutup, peneliti dan siswa melakukan evaluasi serta berdoa tanda pelajaran 

selesai 
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