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SARI 

 
Achmad Luthfi. 2013. Pembelajaran Penjasorkes Melalui Modifikasi 

Permainan Bola Voli Mini Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs.Bambang Priyono, M.Pd., 

Pembimbing II Supriyono, S.Pd, M.Or 

Kata Kunci : Pembelajaran, Bola Voli (Mini), Media Pembelajaran.  

Pembelajaran penjasorkes yang sering kali tidak sesuai dengan 

karakteristik siswa membuat kreaktivitas anak menjadi terabaikan dan hasil 

pembelajaran menjadi kurang maksimal. Maka perlu adanya modifikasi media 

pembelajaran yang sesungguhnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan  bola voli 

mini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar penjasorkes melalui 

modifikasi permainan  bola voli mini bagi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas 

(classroom action research) yang terdiri atas dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 

4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan pengamatan dilapangan dan pengisian lembar  

check list yang diperoleh dari evaluasi kolabolator bersama peneliti. Analisis data 

menggunakan teknik statistik deskriptif prosentase. 

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran penjasorkes yang diperoleh 

dengan bantuan check list dapat diperoleh hasil bahwa prosentase kemampuan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan modifikasi 

permainan bola voli mini terjadi peningkatan. Kemampuan kognitif yang semula 

62,5% menjadi 90%, kemampuan afektif yang semula 62,5% menjadi 95%, dan 

kemampuan psikomorik yang semula 60% menjadi 87,5%.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan modifikasi bola voli mini dapat meningkatkan hasil belajar bola 

voli siswa. Sehingga disarankan bagi guru penjasorkes dalam pembelajaran 

penjasorkes siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 dapat menggunakan 

model pemebelajaran modifikasi permainan bola voli mini sebagai pembelajaran 

alternatif, bagi sekolah juga diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

yang ada sebagai penunjang dalam pembelajaran penjasorkes. bila ingin 

mengembangkan dapat memodifikasi permainan bola voli mini dengan model lain 

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

“ Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 

penolongmu. Sesungguhnya allah beserta orang-orang yang sabar”.  

   ( Q.S AL BAQARAH : 153 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan 

telah disadari oleh banyak kalangan. Namun dalam pelaksanaannya pengajar 

pendidikan jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. Pembelajaran 

pendidikan jasmani cenderung tradisional. Model pembelajaran pendidikan 

jasmani tidak harus terpusat pada guru, tetapi pada siswa. Orientasi pembelajaran 

harus disesuaikan, dengan perkembangan anak, isi dan urusan materi serta cara 

penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik dan menyenangkan, sasaran 

pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan keterampilan olahraga, 

tetapi pada perkembangan pribadi anak seutuhnya. Konsep dasar pendidikan 

jasmani dan model pengajar pendidikan jasmani yang efektif perlu dipahami oleh 

mereka yang hendak mengajar pendidikan jasmani. 

Pengertian pendidikan jasmani sering dikaburkan dengan konsep lain. 

Pengertian pendidikan jasmani sering disamakan dengan setiap usaha atau 

kegiatan yang mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia (body 

building), kesegaran jasmani (physical fitness), kegiatan fisik (physical activities), 

dan pengembangan keterampilan (skill development). Pengertian itu memberikan 

pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang 

sebenarnya. Walaupun memang benar aktivitas fisik itu mempunyai tujuan 
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tertentu, namun karena tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan 

itu tidak mengandung unsur-unsur pedagogik. 

Pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan 

fisik secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks pendidikan secara 

umum (general education). Sudah tentu proses tersebut dilakukan dengan sadar 

dan melibatkan interaksi sistematik antarpelakunya untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan. 

Penyelenggaraan program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

hendaknya mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri. 

Yaitu,”developmental appropriate“(DAP). Artinya yaitu tugas belajar yang di 

berikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu 

mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang 

sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan yang lebih baik 

(Suherman,2000:1) 

Pengertian pendidikan jasmani menurut para ahli. Pendidikan jasmani 

adalah bagian dari pendidikan nasional, artinya pendidikan jasmani tidak terfokus 

pada aspek motoriknya saja, tetapi juga terdapat aspek kognitif dan afektif. 

Pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas yang dijadikan sebagai 

media untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh. Pendidikan 

jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau 

anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai 

kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan 



3 

 

 

 

kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan 

watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia 

Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. (Cholik Mutohir, 1992). 

 Jadi dapat disimpulkan, bahwa pendidikan jasmani merupakan proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara 

sistematik bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik 

serta fisik. 

Pada hakekatnya, pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di sekolah-sekolah umumnya disampaikan dalam bentuk permainan dan 

olahraga. Materi dan isi pembelajaran hendaknya diberikan secara bertahap 

sehingga tujuan pokok pembelajaran dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk itu 

para guru seharusnya memiliki rencana pembelajaran yang didalamnya berisi 

bekal pengetahuan dan ketrampilan tentang setrategi dan struktur mengajar untuk 

peningkatan belajar anak. 

Kenyataan di lapangan pendidikan jasmani yang ada saat ini belum 

dikelola sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, motorik, afektif dan fisik. 

Model pembelajaran yang tidak sesuai karakteristik anak, tidak ada kreativitas 

akan membuat anak merasa bosan, sehingga anak tidak bergairah untuk 

melakukan pembelajaran. Sebagai contoh pada pembelajaran voli. Pembelajaran 

seringkali tidak sesuai karakteristik anak, sehingga kreativitas kesenangan anak 

tidak terfikirkan. Hal tersebut membuat pembelajaran yang kurang maksimal 

sehingga hasil pembelajarannya juga kurang maksimal. 
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Maka seorang guru diharapkan bisa memodifikasi dari pembelajaran yang 

ada agar anak tidak cepat bosan, sehingga anak bergairah dan dapat termotivasi 

untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. Untuk itu DAP yang didalamnya 

memperhatikan ukuran tubuh siswa harus selalu menjadi prinsip utama dalam 

memodifikasi pembelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Inti dari 

modifikasi adalah menganalisa dan mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar potensial yang dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya. (Suherman,2000 : 1) 

Pembelajaran permainan bola voli pada pendidikan jasmani melalui 

modifikasi sangatlah tepat dilakukan, karena selain variasi mengajarnya banyak, 

penyesuaian terhadap kemampuan anak sehingga mereka tidaklah terlalu bosan 

mengikuti pembelajaran, termotivasi dan bergairah untuk bergerak. Proses 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SDN Susukan 01 Ungaran 

kondisinya kurang sesuai karakteristik anak sekolah dasar, permainan-permainan 

kecil yang mengundang tawa dan perasaan senang yang menjadi karakteristik 

anak sekolah dasar masih belum digali secara maksimal, sehingga anak kurang 

aktif, cenderung membosankan, strategi pembelajaran yang dilakukan juga masih 

senantiasa menggunakan pendekatan drill atau perlakuan terus menurus layaknya 

pelatihan yang digunakan untuk mencetak seorang atlet, hal itu kurang tepat untuk 

dilakukan pada pembelajaran penjasorkes untuk siswa Sekolah Dasar (SD) karena 

tidak mengedepankan proses pada pembelajaran penjasorkes, dan oleh sebab itu 
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pembelajaran permainan bola voli perlu dilakukan modifikasi dan juga perubahan 

dalam strategi pembelajaran. 

Pada kenyataannya pendidikan penjasorkes di Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang setelah peneliti 

melakukan pengamatan atau observasi dilapangan masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi kurang 

maksimal dan hasil pembelajaran juga akan menjadi kurang maksimal. Salah satu 

pengamatan dilakukan dalam pembelajaran bola voli mini dimana dalam 

pembelajaran tersebut terlihat pembelajaran terbagi menjadi dua kelompok, 

kelompok satu adalah mereka yang mahir dalam permainan bola voli mini dan 

kelompok dua adalah mereka yang belum mahir dalam permainan bola voli mini, 

diamana terlihat pada kelompok dua tersebut yang merupakan sebagian besar 

siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, hal itu disebabkan salah 

satunya oleh sarana prasarana dalam pembelajaran itu sendiri yaitu bola yang 

digunakan dan net yang terlalu tinggi, oleh karena permasalahan tersebut maka 

peneliti akan melakukan pemecahan masalah dengan memodifikasi permainan 

bola voli mini dengan harapan hal itu bisa meningkatkan pembelajaran bola voli 

mini yang ada. 

Modifikasi permainan bola voli dengan menggunakan ukuran net 

perempuan dan juga menggunakan bola plastik yang di lapisi spon bisa 

mempermudah pembelajaran dan menjadi solusi pembelajaran yang lebih 

bergairah pada siswa. Karena permainan ini hampir sama dengan permainan bola 

voli sesungguhnya hanya saja menggunakan bola plastik yang dilapisi spon dan 
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net menggunakan ukuran perempuan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pembelajaran Penjasorkes Melalui Modifikasi 

Permainan Bola Voli Mini Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana Pembelajaran Penjasorkes Melalui Modifikasi Permainan Bola Voli 

Mini Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebut diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui hal-hal sebagai berikut : Untuk Mengetahui  

Peningkatan Hasil Belajar Penjasorkes Melalui Modifikasi Permainan Bola Voli 

Mini Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Kecamatan Ungaran 

Timur Kabupaten Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk penelitian lanjut mengenai Metode 

Pembelajaran Penjasorkes Melalui Modifikasi Permainan Bola Voli Mini Untuk 

Meningkatkan Hasil Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 

Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 

Memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam usaha meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan memberikan informasi dan pemecahan masalah 

mengenai Pembelajaran Penjasorkes Melalui Modifikasi Permainan Bola Voli 

Mini Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Kecamatan Ungaran 

Timur Kabupaten Semarang. 

1.4.2.2 Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 

Dapat memberikan Informasi kepada guru penjasorkes mengenai 

Pembelajaran Penjasorkes Melalui Modifikasi Permainan Bola Voli Mini Bagi 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang. 

1.4.2.3 Siswa Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 

Dapat memberikan sumbangan bagi siswa dalam usaha meningkatkan 

Hasil Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Kecamatan 

Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan Istilah dimaksudkan untuk menghindari agar persoalan yang 

diberikan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan dan tidak terjadi 

salah penafsiran istilah yang digunakan serta dapat menjadi penegas terhadap 

istilah-istilah yang tercantum. Adapun penegasan istilah ini diuraikan sebagai 

berikut : 1) Peningkatan, 2) Pembelajaran, 3) Penjasorkes, 4) Modifikasi, 5) 

Permainan bola voli mini 
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1.5.1  Peningkatan 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia peningkatan atau meningkatkan 

memiliki arti menaikan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi, memperhebat 

(produksi, dsb); mengangkat diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

adalah suatu usaha untuk menaikan, mempertinggi, memperhebat atau 

mengangkat diri apa yang diinginkan bisa berupa derajat, taraf ataupun produksi 

untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. 

1.5.2 Pembelajaran  

Menurut paham Konvensional (Darsono, 2000;24), pendidikan dalam arti 

sempit diartikan bantuan kepada siswa terutama pada aspek moral atau budi 

pekerti, sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan kepada anak didik 

dibatasi pada aspek intelektual dan keterampilan. Unsur utama dari pembelajaran 

adalah pengalaman anak sebagai seperangkat even sehingga terjadi proses belajar. 

Dengan demikian pendidikan, pembelajaran dan pengajaran mempunyai 

hubungan yang konseptual yang tidak berbeda, kalau dicari perbedaannya, 

pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas yaitu mencakup baik pengajaran 

maupun pembelajaran, dan pengajaran merupakan bagian dari pembelajaran. 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan terjadi perubahan tingkah laku, maka 

pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik 

(Darsono, 2000:24) 
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Jadi pembelajaran bisa diartikan proses belajar antara dua orang atau lebih 

yaitu antara guru sebagai pemberi informasi dengan siswa sebagai penerima 

informasi untuk mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. 

1.5.3  Penjasorkes 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. 

Pendidikan jasmani dilakukan dengan sarana jasmani, yakni aktivitas 

jasmani yang pada umumnya dilakukan pada tempo yang cukup tinggi dan 

terutama gerakan-gerakan besar ketangkasan dan ketrampilan, yang tidak perlu 

terlalu tepat, terlalu halus dan sempurna atau berkualitas tinggi. Agar diperoleh 

manfaat bagi anak-anak didik mencakup bidang-bidang non-fisik seperti 

intelektual. Sosial, estetika, dalam kawasan –kawasan kognitif maupun afektif. 

(H. abdul kadir. 1992 : 4) 

Olahraga kesehatan adalah kegiatan fisik yang bertujuan untuk 

memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani olahraga kesehatan 

adalah pendidikan yang menggunakan aktivitas tubuh kita yang didalamnya 

terdapat gerakan-gerakan besar ketangkasan dan ketrampilan Agar di peroleh 

manfaat bagi anak-anak didik mencakup bidang-bidang non-fisik seperti 

intelektual. Sosial, estetika, dalam kawasan-kawasan kognitif maupun afektif, dan 

bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik. 
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1.5.4 Modifikasi 

Modifikasi berasal dari kata modifying berarti pengubahan atau perubahan. 

(Poewardarminta. 2003: 751) 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice 

(DAP). Untuk itu DAP yang di dalamnya memperhatikan ukuran tubuh siswa 

harus selalu menjadi prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. Inti dari modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar potensi yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. 

(Suherman, 2000 : 1) 

1.5.5  Permainan Bola Voli Mini  

 Permainan bola voli adalah memasukan bola kedaerah lawan melewati 

suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha memenangkan permainan bola 

itu di daerah lawan. Memvoli artinya memainkan atau memantulkan bola sebelum 

jatuh atau sebelum menyentuh lantai. (M. Yunus 1992 : 1) 

 Dalam pembelajaran penjasorkes Sekolah Dasar (SD) permainan bola voli 

menggunakan modifikasi permainan bola voli yang sebenarnya yang disebut 

dengan permainan bola voli mini. Dikarenakan menggunakan ukuran yang lebih 

kecil atau mini. Selain itu dalam pembelajaran di Sekolah Dasar juga disesuaikan 

terhadap kemampuan siswa Sekolah Dasar tersebut dengan kemampuan dan 

kondisi anak pada umumnya.   
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 Lapangan mini voli mempunyai perbedaan ukuran dengan ukuran 

lapangan bola voli pada umumnya yaitu : 1) panjang lapangan 12 meter, 2) lebar 

lapangan 6 meter, 3) tinggi net untuk putra 2,10 meter, 4) tinggi net untuk putri 

2,00 meter, 5) bola yang digunakan adalah nomor 4. (Tim Bina Karya Guru, 

2004:18) 

 

 

 

6 m 

 

 

           12 m 

Gambar 1. Lapangan mini voli 

 

1.6 Sumber Pemecahan masalah 

 Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice 

(DAP). Untuk itu DAP yang di dalamnya memperhatikan ukuran tubuh siswa 

harus selalu menjadi prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. Inti dari modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar potensi yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. 

(Suherman, 2000:1) 
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 Berdasarkan pengertian diatas perlunya modifikasi dikarenakan 

pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang masih kurang optimal hal itu dikarenakan kemampuan 

setiap siswa dalam permainan bola voli mini berbeda antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain. Dan akhirnya anak sering pasif dan cepat bosan untuk 

melakukan pembelajaran. Sehingga modifikasi pembelajaran bola voli harus lebih 

kreatif dan banyak dilakukan. Salah satunya yaitu dengan modifikasi bola voli 

menggunakan bola plastik yang dilapis spon dan menurunkan tinggi net menjadi 

2,00 m. alasan untuk menggunakan bola voli yang dilapisi spon dikarenakan bola 

plastik yang dilapisi spon cenderung lebih ringan dibandingkan bola aslinya, 

selain itu bola plastik yang dilapisi spon juga lebih empuk ketika bola itu 

mengenai tangan dalam melakukan teknik dasar permainan bola voli, sedangkan 

menurunkan net yang sebenarnya 2,10 m menjadi 2,00 m hal ini akan 

mempermudah dalam permainan modifikasi bola voli mini itu sendiri dan akan 

menjadikan pembelajaran permainan bola voli mini lebih mudah dan 

menyenangkan. Sehingga permainan ini dapat menjadi alternative supaya hasil 

pembelajaran siswa menjadi maksimal dengan mengedepankan karakteriktik 

siswa itu sendiri sehingga proses pembelajaran akan menjadi sama rata antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lain, dimana dalam hal ini akan 

mengedepankan proses pembelajaran itu sendiri bukan hasil pembelajaran yang 

menjadi dasar utama suatu pembelajaran tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pembelajaran 

 Menurut paham konvensional (Darsono, 2000;24), pendidikan dalam arti 

sempit diartikan bantuan kepada siswa terutama pada aspek moral atau budi 

pekerti, sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan kepada anak didik 

dibatasi pada aspek intelektual dan keterampilan. Unsur utama dari pembelajaran 

adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga terjadi proses 

belajar. Dengan demikian pendidikan, pembelajaran dan pengajaran mempunyai 

hubungan yang konseptual yang tidak berbeda, kalau dicari perbedaannya, 

pendidikan memiliki cakupan yang cukup luas yaitu mencakup baik pengajaran 

maupun pembelajaran, dan pengajaran merupakan bagian dari pembelajaran. 

 Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan terjadi perubahan tingkah laku, maka 

pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik 

(Darsono, 2000:24) 

 Aliran behavioristik mengemukakan bahwa pembelajaran adalah usaha 

guru terbentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan 

atau stimulus. Sedangkan aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran adalah cara 
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guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal 

dan memahami apa yang sedang dipelajari (Darsono, 2000:24) 

Pembelajaran adalah suatu proses transfer ilmu dua arah, antara guru 

sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. (Munif Chatib, 

2004) 

 Humanistic mendeskripsikan pembelajaran adalah memberikan kebebasan 

kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. (Sugandi, 2004:9) 

Jadi pembelajaran bisa diartikan proses belajar antara dua orang atau lebih 

yaitu antara guru sebagai pemberi informasi dengan siswa sebagai penerima 

informasi untuk mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. 

2.1.1.1 Fase dalam proses pembelajaran 

 Menurut Brunner, dalam proses belajar dapat dibedakan tiga fase atau 

episode , yakni (1) informasi, (2) transformasi, (3) evaluasi. 

1) Informasi. Dalam tiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada yang 

menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan 

memperdalamnya, ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang 

telah kita ketahui sebelumnya, misalnya bahwa tidak ada energi yang lenyap. 

2) Transformasi. Informasi itu harus di analisis, diubah atau di transformasi 

kedalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan 

untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini bantuan guru sangat diperlukan. 
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3) Evaluasi. Kemudian kita nilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh 

dan tranformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. 

(Nasution:2000:15) 

2.1.1.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

 Sesuai dengan ciri-ciri belajar, berdasarkan pendapat Darsono (2000:25) 

maka ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun psikologis. 

7) Pembelajaran menekankan keaktifan siswa 

 Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan 

pembelajaran adalah membantu para siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah baik 

kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku yang dimaksud meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 
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pengendalian sikap dan prilaku siswa, serta juga meliputi kemampuan sosial 

dalam bergaul terhadap sesama bagaimana nilai dan norma yang terdapat 

didalamnya. 

 Jerome Bruner membagi alat instruksional dalam 4 macam menurut 

fungsinya: 

1) Alat untuk menyampaikan pengalaman “viklarius”, yaitu menyajikan bahan 

kepada murid-murid yang sedianya tidak mereka peroleh dengan pengalaman 

langsung yang lazim di sekolah. Ini dapat dilakukan melalui TV, rekaman 

suara dan lain-lain. “vicarious” berarti sebagai substitusi atau pengganti 

pengalaman yang langsung. 

2) Alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip 

suatu segala, misalnya model molekul atau alat pernafasan, tetapi juga 

eksperimen atau demonstrasi, juga program yang memberikan langkah-

langkah untuk memahami suatu prinsip, atau struktur pokok. 

3) Alat dramatisasi, yakni yang mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau 

tokoh, film tentang alam yang memperlihatkan perjuangan untuk hidup, untuk 

member pengertian tentang suatu ide atau gejala. 

4) Alat automatisasi seperti “teaching machine” atau pelajaran berprogram, yang 

menyajikan suatu masalah dalam urutan yang teratur dan member balikan atau 

feedback tentang respon murid. Alat ini dapat meringankan beban guru. Selain 

itu alat ini segera memberikan feedback dan memberi jalan untuk 

memperbaiki kesalahan yang di buat oleh murid. (Nasution:15) 
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2.1.1.3 Prinsip Pembelajaran 

 Prinsip pengaturan kegiatan dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga : 1) 

Prinsip pengaturan kegiatan kognitif, 2) Prinsip pengaturan kegiatan afektif, 3) 

Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik. 

2.1.1.3.1 Prinsip pengaturan kegiatan kognitif 

 Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana mengatur kegiatan 

kognitif yang efisien. Caranya mengatur kegiatan kognitif yang efisien 

menggunakan sistematika alur pemikiran dan sistematika proses pembelajaran itu 

sendiri. 

2.1.1.3.2 Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

 Pembelajaran afektif perlu memperhatikan dan menerapkan tiga 

pengaturan kegiatan afektif, yaitu factor conditioning, behavior modification, 

human model. Factor conditioning yaitu prilaku guru yang berpengaruh terhadap 

rasa senang atau rasa benci siswa terhadap guru. Factor behavior modification 

yaitu pemberian penguatan seketika. Factor human model yaitu contoh berupa 

orang yang dikagumi dan dipercaya oleh siswa. 

2.1.1.3.3 Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

 Pembelajaran psikomotorik mementingkan faktor latihan, penguasaan 

prosedur gerak-gerak dan prosedur koordinasi anggota badan. Untuk itu 

diperlukan pembelajaran fase kognitif. (Sugandi, 2004:11) 

2.1.1.4 Strategi pembelajaran 

 Komponen strategi pembelajaran terdiri atas empat hal : 1) Urutan 

kegiatan pembelajaran, 2) Metode, 3) Media Pembelajaran, 4) Waktu. 
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2.1.1.4.1Urutan kegiatan pembelajaran 

 Urutan kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan yaitu pendahuluan, 

penyajian dan penutup. Pada pendahuluan guru menginformasikan tujuan, 

gambaran singkat materi yang akan di sajikan dan menghubungakn pesan 

pembelajaran dengan pengalaman subjek belajar. Tahap penyajian inti terdiri atas 

kegiatan mengguraikan isi pembelajaran, memberikan contoh dan memberikan 

latihan. Pada tahap penutup sebagai kegiatan terakhir guru memberikan kegiatan 

pemberian tesformatif dan balikan serta tindak lanjut. 

2.1.1.4.2 Metode 

 Komponen metode pembelajaran ini memuat pendekatan, model 

mengajar, metode dan teknik mengajar dengan ceramah, diskusi, Tanya jawab, 

dan sebagainya. Dalam hal ini menyajikan materi secara bertahap. Setelah materi 

selesai guru menyajikan materi secara bertahap. Setelah materi selesai guru 

memberikan kesempatan anak untuk bertanya dan juga memberikan pertanyaan 

kepada anak. Apabila ada kesalahan di jadikan diskusi lebih lanjut. 

2.1.1.4.3 Media pembelajaran 

 Media ini mencakup media visual, auditif, benda tiruan atau nyata, dan 

alat pembelajaran. Dalam hal ini guru harus pandai memberikan contoh benda 

yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Contohnya dalam penjasorkes 

guru menggunakan bola tenis dalam menata teknik dasar tolak peluru, bukan 

peluru yang sesungguhnya, dalam permainan bola voli menggunakan bola plastik 

yang dilapisi spon bukan bola voli yang keras yang biasa dipakai dalam 

permainan bola voli yang sesungguhnya. 
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2.1.1.4.4 Waktu 

 Waktu yang digunakan dalam pembelajaran penjasorkes harus mengikuti 

prosedur kurikulum (Sugandi, 2004:83-84). 

2.1.1.5 Fase Dalam Belajar : 

Belajar berlangsung dalam empat fase, yakni fase apprehending, fase 

acquisition, fase storange, dan fase retrieval. Keempat fase ini berlangsung secara 

berturut-turut.  

 Dalam fase apprehending seorang harus memperhatikan stimulus tertentu, 

harus menangkap artinya dan memahaminya. Suatu stimulus dapat ditafsirkan 

dengan berbagai cara, misalnya „sakura‟ dapat ditafsirkan sebagai bunga di jepang 

atau sebagai nama film. 

 Setelah ini terjadi fase acquisition dan ini terbukti dari kesanggupan yang 

diperoleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang belum diketahuinya. 

 Kemampuan yang baru itu disimpan. Ini disebut fase stonge. Ada kalanya 

yang dipelajari itu disimpan atau diingat sebentar saja, misalnya beberapa menit 

seperti nomor telepon untuk memutar nomor tertentu, dapat pula diingat seumur 

hidup. Jadi ingatan jangka pendek, ada pula ingatan jangka panjang. Yang terakhir 

ini sangat penting bagi pendidikan. 

 Apa yang disimpan itu pada suatu waktu diperlukan dan diambil dari 

simpanan. Ini disebut fase retrival atau pengambilan kembali. Retrival ini tidak 

semata-mata mengeluarkan kembali apa yang disimpan, akan tetapi 

menggunakannya dalam situasi tertentu atau untuk memecahkan masalah. Ada 
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kemungkinan apa yang disimpan itu dikeluarkan dalam bentuk yang lain dari pada 

sewaktu disimpan. Gejala ini termasuk transfer apa yang dipelajari itu. 

 Keempat fase itu sukar dipisahkan dengan tegas. Kedua fase pertama 

dapat keluar dalam beberapa detik. Keduanya dapat dipandang dalam kegiatan 

belajar, sedangkan fase ketiga dan keempat dipandang sebagai mengingat. Yang 

satu tentu dapat dipisahkan dengan yang satu lagi. Belajar hanya terjadi bila ada 

sesuatu yang diingat dari apa yang dipelajari itu. (Nasution 2000:141) 

 

2.1.2 Karakteristik anak SD kelas 5 

 Karakteristik anak SD kelas 5 menurut Tamawijaya dibagi dalam tiga hal : 

1) Karakteristik fisik, 2) Karakteristik mental, 3) karakteristik sosial-emosional 

2.1.2.1 Karakteristik fisik : 

1) Otot kaki dan lengan lebih berkembang 

2) Anak-anak menjadi sadar akan keadaan jasmaninya 

3) Laki-laki suka pertandingan kasar dan keras 

4) Pertumbuhan tinggi dan berat tidak cepat lagi 

5) Kekuatan otot-otot tidak sejalan dengan pertumbuhannya 

6) Ada perbaikan kecepatan reaksi 

7) Gemar akan olahraga pertandingan 

8) Lebih terlihat akan perbedaan jenis kelamin 

9) Koordinasi gerak sudah baik 

10) Keadaan jasmani terlihat kuat 

11) Pertumbuhan kaki lebih cepat dibandingkan tubuh bagian atas 
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12) Perkembangan paru-paru hampir berakhir 

13) Terlihat perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan 

2.1.2.2 Karakteristik mental : 

1) Gemar bermain menggunakan bola 

2) Lebih berminat pada olahraga beregu 

3) Jiwa kepahlawanannya besar 

4) Konsentrasi terus bertambah 

5) Bangga akan prestasi yang diraih 

6) Terpengaruh apabila ada kelompok yang menonjol 

7) Mudah putus asa 

8) Sangat percaya pada orang dewasa 

9) Melakukan sesuatu selalu berusaha mendapat persetujuan guru 

10) Mulai memperhatikan waktu dalam mengerjakan sesuatu 

11) Mulai membaca hal-hal yang bersifat fakta 

2.1.2.3 Karakteristik sosial-emosional 

1) Tidak stabil 

2) Mulai timbul rasa takjub 

3) Perempuan menaruh minat pada lelaki 

4) Anak dewasa dapat mempengaruhi 

5) Biasa berontak 

6) Berapresiasi terhadap penghargaan 

7) Bersifat kritis 

8) Perasaan bangga berkembang 
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9) Ingin pengahargaan dari kelompoknya 

10) Mudah memperoleh teman 

11) Suka bergabung dalam jenis kelamin yang sejenis (Tamawijaya) 

 Menurut puerwadarminta karakter adalah watak, tabiat atau sifat-sifat 

kejiwaan. Karakteristik siswa SD menurut puerwadarminta : 1) Senang bermain, 

2) Senang bergerak, 3) Anak senang bekerja dalam kelompok, 4) Senang 

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

 Jadi dapat disimpulkan karakteristik siswa Sekolah Dasar meliputi 

karakteristik fisik, mental dan sosial emosional dan bentuk dari karakteristik siswa 

Sekolah Dasar itu antara lain senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam kelompok dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

 

2.1.3 Modifikasi 

 Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice 

(DAP). Untuk itu DAP yang di dalamnya memperhatikan ukuran tubuh siswa 

harus selalu menjadi prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. Inti dari modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar potensi yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. 

(Suherman, 2000:1) 

 Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang 
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potensial yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan 

untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak 

bisa menjadi bisa, dari tingkat yang rendah ketingkat yang lebih tinggi, yang 

tadinya kurang terampil menjadi terampil (Yoyo Bahagia, dkk, 2000:1). 

 Jadi dapat disimpulkan modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan suatu bentuk dan mengarahkan pihak yang terdapat didalamnya 

untuk menjadikan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat rendah ke yang 

lebih tinggi, dan yang tadinya kurang terampil menjadi terampil. 

2.1.3.1 Klasifikasi modifikasi  

 Modifikasi ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai hal seperti : 1) 

Peralatan, 2) Penataan ruang gerak, 3) jumlah siswa yang terlibat, 4) formasi 

pembelajaran. 

2.1.3.1.1 Peralatan  

 Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan cara modifikasi peralatan yang di gunakan. Misalnya 

pada anak SD bermain bola voli tidak harus mengunakan bola yang sebenarnya 

tetapi bisa menggunakan bola plastik atau bola spon yang lebih ringan dan 

menggunakan net yang lebih rendah. 

2.1.3.1.2 Penataan ruang gerak dalam belajar 

 Dalam hal ini guru harus menata ruang sebaik mungkin agar siswa dalam 

bergerak tidak saling bertubrukan dengan siswa lain. Contoh dalam penelitian ini 

guru menata sisi kiri, sisi kanan gawang dan daerah setengah lapangan untuk 

pemanasan agar siswa dapat bergerak leluasa selama melakukan pemanasan. 
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2.1.3.1.3 Jumlah siswa yang terlibat  

 Sangat jelas disini agar siswa dapat leluasa bergerak siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok siswa. Dalam penelitian ini ada 40 siswa yang terlibat. Dan 

seterusnya dibagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok putra dan 1 kelompok putri. 

2.1.3.1.4 Formasi pembelajaran 

 Dalam hal ini guru membuat variasi formasi pembelajaran sehingga tidak 

monoton. Misalnya yang semula saling berhadapan tegak lurus di ubah menjadi 

saling silang. Contoh kemudian pada saat memakai bola berhadapan tegak lurus. 

(Suherman, 2004:7-8) 

 Kriteria modifikasi permainan adalah sebagai berikut : 1) Mendorong 

partisipasi maksimal, 2) Memperhatikan keselamatan, 3) Mengajar efektifitas dan 

efisien gerak, 4) Memenuhi tuntutan perbedaan kemampuan anak, 5) Sesuai 

dengan pertumbuhan perkembangan anak, 6) Memperkuat ketrampilan yang 

sudah dipelajari sebelumnya, 7) Mengajar menjadi anak yang cerdas, 8) 

Meningkatkan perkembangan emosional dan sosial (Suherman, 2000) 

 Sedangkan Aussie (1996) mengembangkan modifikasi di Australia dengan 

pertimbangan : 1) Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional 

orang dewasa, 2) Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi 

akan mengurangi cidera pada anak, 3) Olahraga yang dimodifikasi akan mampu 

mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibandingkan dengan peralatan 

yang standar untuk orang dewasa, 4) Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan 

kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif. 
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 Beberapa komponen yang dapat dimodifikasi sebagai pendekatan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani diantaranya adalah : 1) Ukuran berat atau 

peralatan yang digunakan, 2) Lapangan permainan, 3) Waktu bermain, 4) 

Peraturan permainan dan 5) Jumlah Pemain (Aussie : 1996) 

 Jadi modifikasi adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan guru berupa 

rancangan model pembelajaran yang baru dan lebih variatif untuk menarik minat 

siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan dapat menciptakan 

perubahan, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. 

 

2.1.4 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 Pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui jasmani, jasmani adalah 

kata sifat dengan asal kata jasat yang berarti tubuh atau badan. Dengan pandangan 

ini maka jasmani berkaitan dengan perasaan, hubungan pribadi, tingkahlaku 

kelompok, perkembangan mental dan sosial, intelektual serta estetika. 

 Pendidikan jasmani dilakukan dengan sarana jasmani, yakni aktivitas 

jasmani yang pada umumnya dilakukan pada tempo yang cukup tinggi dan 

terutama gerakan-gerakan besar ketangkasan dan keterampilan, yang tidak perlu 

terlalu tepat, terlalu halus dan sempurna atau berkualitas tinggi. Agar diperoleh 

manfaat bagi anak-anak didik mencakup bidang-bidang non fisik seperti 

intelektual. Sosial, estetika, dalam kawasan-kawasan kognitif maupun afektif. (H. 

abdul kadir. 1992:4) 

 Pengertian pendidikan jasmani olahraga kesehatan adalah proses 

pendidikan keseluruhan yang mengacu pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik, 
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dan fisik yang terangkum dalam kurikulum pendidikan, bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan jasmani, mental, emosional dan sosial, serta 

menjadikan manusia yang seutuhnya sehat jasmani dan rohani untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani. 

 

2.1.5 Permainan 

 Bermain adalah melakukan sesuatu untuk bersenang-senang dan 

permainan adalah bermain (Poewadarminta, 2003:689) 

 Telah diakui kebenarannya bahwa hidup manusia sejak dari kecil tumbuh 

dengan melewati beberapa macam bentuk pengalaman bermain. Dari mempelajari 

perkembangan individu manusia beserta sejarahnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa permainan itu ada. Oleh karena itu manusia tumbuh tidak dapat 

mengelakkan alam permainan. Anak-anak berkembang melewati bermacam-

macam permainan sebagai kodrat yang alami (Soemitro 1992:3) 

2.1.5.1 Permainan Bola Voli Mini 

 Permainan bola voli adalah memasukan bola kedaerah lawan melewati 

suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha memenangkan permainan bola 

itu di daerah lawan. Memvoli artinya memainkan atau memantulkan bola sebelum 

jatuh atau sebelum menyentuh lantai. (M. Yunus 1992 : 1) 

 Dalam hal ini permainan bola voli mini menggunakan tinggi net 2,00 

meter dan besar lapangan 12,00 x 6,00 meter. Permainan bola voli mini 

merupakan salah satu permainan atau cabang olah raga yang ada dalam 

pembelajaran penjasorkes di Sekolah Dasar.  
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2.1.5.2 Teknik dasar bola voli mini : 

 Teknik dasar bola voli mini terdiri dari : 1) Servis, 2) Passing, 3) Smash 

(spike). 4) Bendungan (block) 

2.1.5.3 Servis  

 Pada umumnya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk 

memulai suatu permainan sesuai dengan kemajuan permainan, teknik servis ini 

hanya sebagai permulaan permainan, tetapi jika di tinjau dari sudut taktik sudah 

merupakan serangan awal untuk mendapat nilai agar suatu regu meraih 

kemenangan. Adapun macam-macam teknik servis dan variasinya sebagai 

berikut: 

1) Servis tangan bawah ( Underhand service ) 

2) Servis mengapung ( Floating service ) 

3) Floating overhand serve 

4) Overhand Change-Up service ( Slider Floating Overhand ) 

5) Overhand Round-hause (Hook Service ) 

6) Jumping service ( servis dengan melompat ) 

2.1.5.4 Passing 

 Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri kepada satu regu 

dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan 

kepada regu lawan. Adapun macam-macam passing sebagai berikut : 

1) Passing bawah normal 

2) Variasi passing bawah 

3) Passing atas normal 
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4) Variasi passing atas 

5) Passing dalam berbagai ketinggian bola 

6) Umpan ( Set Up ) 

 Umpan adalah menyajikan bola kepada teman dalam satu regu, yang 

kemudian diharapkan bola tersebut dapat diserangkan kedaerah lawan dalam 

bentuk smash. Adapun macam-macam umpan sebagai berikut : 

1) Menurut macam-macamnya smash : (1) Umpan normal, (2) Umpan semi, (3) 

Umpan push ( umpan dorong ), (4) Umpan pull ( quick ) 

2) Menurut arah bola dari posisi pengumpan : (1) Mengumpan kedepan dekat 

dan sejajar dengan net, (2) Mengumpan kebelakang dekat dan sejajar dengan 

net, (3) Umpan kedepan dengan meloncat, (4) Umpan kedepan dengan 

meloncat 

2.1.5.5 Smash ( spike ) 

 Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam 

melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan kemampuan meloncat 

yang tinggi. Adapun macam-macam smash sebagai berikut : 

1) Smash normal ( open smash ) 

2) Smash semi 

3) Smash semi jalan 

4) Smash push 

5) Smash pull ( quick ) 

6) Smash pull jalan  
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7) Smash pull straights 

8) Smash cekis ( drive smash ) 

9) Smash langsung 

10) Smash dari belakang 

2.1.5.6 Bendungan ( block ) 

 Block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis 

serangan lawan. Jika ditinjau dari teknik gerakan, block bukanlah teknik yang 

sulit. Namun keberhasilan suatu block prosentasenya relatif kecil karena bola 

smash yang akan dibolck, arahnya dikendalikan oleh lawan (lawan selalu 

menghindari block tersebut) 

 

2.1.6  Permainan dan Pendidikan jasmani  

 Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan 

jasmani. Oleh sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan 

yang sama dengan tugas denagn tugas dan tujuan pendidikan jasmani. 

 Jika anak bermain atau diberi permainan dalam rangka pelajaran 

pendidikan jasmani, maka anak akan melakukan permainan itu dengan rasa 

senang. Karena rasa senang inilah maka anak akan mengungkapkan keadaan 

pribadinya yang asli pada saat dia bermain, baik itu watak asli, maupun kebiasaan 

yang telah membentuk kepribadiannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

dengan bermain orang dapat mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam 

bentuk gerak, sikap, dan prilaku. Dari situasi yang timbul ini maka seorang guru 

pendidikan jasmani dapat melaksanakan kewajibannya. Sebab dari itu, bilamana 
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perlu, guru dapat memberi pengarahan, koreksi, saran, latihan, atau dorongan 

yang tepat agar anak didiknya berkembang lebih baik, dan dapat mencapai 

kedewasaan yang diharapkan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa 

dengan bermain kita dapat meningkatkan kualitas sesuai dengan aspek pribadi 

manusia (Sukintaka, 1992:11-12).  

2.1.6.1 Bermain 

 Bermain mempunyai peranan dalam aspek jasmani pribadi manusia. 

Sasaran jasmani tersebut sebagai berikut : 

2.1.6.1.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

 Aktivitas bermain pada anak-anak dilakukan dengan aktivitas jasmani. 

Aktivitas jasmani ini sangat penting bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. 

Gerak mereka berarti berlatih tanpa disadarinya. Dasar gerak mereka menjadi 

lebih baik, karena kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot setempat, dan daya 

tahan kardiovaskuler menjadi baik. Di samping itu bertambah panjang dan 

bertambah besar otot-otot mereka. Dari pertumbuhan mereka, berarti semakin 

baik pula fungsi organ tubuh mereka, sehingga dapat dikatakan, bahwa dari 

pertumbuhan mereka, akan terjadi perkembangan yang lebih baik (Sukintaka, 

1992:12). 

2.1.6.1.2Kemampuan Gerak 

 Kemampuan gerak sering juga disebut gerak umum (general motor 

ability). Kemampuan gerak itu merupakan kemampuan seseorang dalam 

melakukan tugas gerak yang spesifik yang agak luas terhadap keterampilan gerak 

(motor skill) yang banyak. 
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 Kemampuan gerak dalam berolahraga biasanya juga akan memberi 

pengaruh terhadap gerak dan sikap gerak sehari-hari. Kemampuan gerak akan 

didasari oleh gerak dasar yang baik. Adapun dasar gerak itu adalah, kekuatan otot, 

kelentukan otot, daya tahan otot setempat, dan daya tahan kardiovaskuler 

(Sukintaka, 1992:16). 

2.1.6.1.3 Kesegaran Jasmani 

 Anak yang bermain secara terus menerus, dalam jangka waktu yang lama, 

merupakan keadaan yang dapat diharapkan berkembangnya kesegaran 

jasmaninya. Sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan kuat, 

tanpa kelelahan yang berarti, dan dengan energi yang besar mendapatkan 

kesenangan dalam menggunakan waktu luang (Sukintaka, 1999:27) 

2.1.6.1.4 Kesehatan  

 Dalam bahasa kesegaran jasmani, dapat disimpulkan bahwa anak yang 

bermain tidak menjadi sakit, yang berarti bahwa mereka bahkan menjadi lebih 

baik. Kegiatan jasmani yang dilakukan anak dengan rasa senang ini, akan 

menjadikan anak lebih tahan terhadap beberapa penyakit (Sukinta, 1992:27) 

 

2.2 Kerangka Berfikir 

 Pembelajaran bola voli mini merupakan suatu proses belajar yang 

dilakukan dengan cara bimbingan, pemberian pengetahuan atau materi yang 

diberikan dari guru kepada siswa didalam suatu proses pembelajaran yang 

terprogram. Banyak pendekatan pembelajaran yang merangsang siswa untuk 

belajar mandiri, kreatif dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

mengedepankan karakteristik anak sekolah dasar dengan pendekatan permainan 

dan memodifikasi permainan bola voli mini dengan memodifikasi sarana dan 

prasarana dalam permainan bola voli mini yaitu dengan menggunakan bola spon 

dan menggunakan tinggi net yang lebih rendah yaitu dengan tinggi net putri. 

 Berdasarkan pemahaman diatas, maka sebagai seorang guru harus 

menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran bola 

voli mini di sekolah dasar yaitu melalui permainan sederhana. Sehingga 

meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar teknik dasar bermain bola 

voli mini yang benar, karena dengan pendekatan yang baru memungkinkan siswa 

dapat melakukan gerakan, pengontrolan dan ketepatan secara lebih baik mudah 

dan menyenangkan. Seorang guru juga harus mengetahui kemampuan ataupun 

kondisi siswanya dimana pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan 

karakteristik siswa tersebut dan lebih mengedepankan aspek-aspek yang ada 

dalam pembelajaran penjasorkes yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Selain itu pembelajaran tidak harus selalu berpusat pada guru penjasorkes 

melainkan terpusat kepada siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan 

kemampuan yang ia miliki sendiri bersama teman sebayanya, tentunya hal itu 

dalam pengawasan guru penjasorkes.  

 Maka dengan pemikiran tersebut diatas penulis merangsang pelaksanan 

pembelajaran dengan menggunakan modifikasi permainan bola voli mini untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran siswa di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 

Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 



33 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam penggunaan metode penelitian diharapkan dapat tepat dan dapat 

bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian ini yaitu dengan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Peneliti dalam proses belajar ini di lakukan sebanyak 3 kali 

pertemuan. Di pertemuan pertama siswa diberikan materi tentang teknik dasar dan 

peraturan yang berlaku dalam permainan bola voli mini, dan juga peraturan 

mengenai cara bermain bola voli mini dengan baik dan benar, cara penghitungan 

dengan sistem rally point. Di pertemuan ke dua siswa bermain bola voli tanpa 

menggunakan modifikasi. Dan pertemuan selanjutnya siswa diberi materi tentang 

permainan bola voli dengan modifikasi menggunakan bola plastik yang dilapisi 

spon dan net untuk perempuan dengan tinggi 2,00 meter.  

3.1 Subyek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah penerapan modifikasi bola voli dengan bola 

plastik berlapis spon dan net perempuan pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Ungaran Kabupaten Semarang sebanyak 40 siswa 

3.2 Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 130). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Ungaran dengan jumlah 40 orang yang 

dapat dilihat pada tabel ini. 
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Tabel 1. Daftar Obyek Penelitian 

No. Jenis Kelamin Siswa 

1. Putra 23 

2. Putri 17 

Jumlah 40 

 

 Berdasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa 

jika populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga peneliti 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil 

antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau tergantung setidaknya pada : 

1) Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana 

2) Sampel luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek 

3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung setiap peneliti (Suharsimi Arikunto, 

2002:112) 

3.3  Waktu Penelitian  

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan 3 kali. empat jam pelajaran kelas V, 

mulai pukul 07.00 sampai 10.15. penelitian ini dibantu oleh guru penjasorkes, hal 

ini disebabkan karena dalam pengambilan data tidak mungkin peneliti melakukan 

sendiri dengan lancar dan dalam waktu yang singkat dan perlunya pendampingan 

dari guru penjasorkes untuk mengambil data tiap siswa untuk menghasilkan data 

yang baik dan benar. 
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3.4  Lokasi Penelitian 

 Pemilihan tempat penelitian ini sangatlah penting dengan kaitannya 

dengan pertanggungjawaban hasil penelitian, dalam penelitian ini lokasi yang 

dipilih yaitu di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Ungaran Kabupaten Semarang. 

3.5 Desain penelitian 

 Penelitian tindakan merupakan perkembangan baru di bidang pendidikan. 

Penelitian tindakan merupakan kegiatan mencermati objek penelitian suatu 

kelompok orang yang mengorganisasi suatu kondisi, sehingga mereka dapat 

mempelajari pengalaman tersebut. Sehingga dapat disimpulkan penelitian 

tindakan kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap suatu kegiatan yang 

sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Dalam PTK berbentuk 

proses pengkaitan berdaur, yang terdiri atas empat tahapan yaitu, rencana atau 

perencanaan, tindakan, observasi, reflektif. (Sukardi, 2008:212). 

 Tahap dalam PTK digambarkan sebagi berikut : 

Siklus I       Siklus II 

T   O    T   O 

  

P   R    P   R 

         RP 

Gambar 2. Siklus PTK 

Keterangan : 

P : Perencanaan T : Tindakan  O : Observasi 

R : Refleksi  RP : Revisi Perencanaan 



36 

 

 

 

3.5.1 Siklus I 

 Dalam siklus ini terdiri atas empat tahap yang meliputi, perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.5.1.1 Perencanaan 

 Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatunya, proses 

pemebelajaran yang menunjuk pada aspek-aspek yang perlu diamati yaitu aspek 

kognitif, afektif, psikomotorik dan fisik. Selain itu juga harus mempersiapkan 

berbagai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian diantaranya 

menyusun pedoman instrument dan menyiapkan rencana pembelajaran. 

3.5.1.2 Tindakan 

 Dalam tahap ini peneliti melakukan berbagai tindakan yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian yang sudah direncanakan. Materi 

pembelajarannya adalah menerangkan teknik dasar dan peraturan bermain 

modifikasi bola voli dengan bola plastik berlapis spon dan menggunakan tinggi 

net yang lebih rendah, menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah 

olahraga. 

 Pertama siswa ditanya tentang pengertian teknik dasar permainan bola 

voli, dan mencontohkannya. Dari sinilah dapat terlihat berbagai kelemahan dan 

keunggulannya dalam hal pengetahuan teknik dasar dan kecakapan geraknya. 

Selanjutnya siswa diberi pertanyaan-pertanyaan tentang peraturan bola voli. Dapat 

dilihat juga siswa tentang pengetahuannya tentang bermain bola voli mini. 
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 Selanjutnya peneliti juga member pengertian tentang modifikasi bola voli 

dengan bola plastik yang dilapisi spon dan tinggi net yang lebih rendah, yaitu 

tentang teknik dasar maupun peraturan yang ada. 

3.5.1.3 Observasi 

 Selanjutnya observasi dilakukan secara cermat, tepat, dan rinci atas semua 

aktifitas siswa. Selanjutnya siswa bermain game bola voli dengan modifikasi bola 

plastik yang dilapisi spon lalu peneliti mencatat semua aktivitas serta kejadian 

saat bermain. Peneliti menggunakan lembar observasi yaitu berupa check list. 

Check list ini berisi indikator dari ketiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

3.5.1.4 Refleksi 

 Selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu refleksi, peneliti melakukan 

perincian kegiatan siswa yang telah dilakukan saat tindakan kelas. Diteliti, 

dicermati, dilihat dari kekurangan dan kelebihan dari aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Sedangkan kelebihannya dirangkum dijadikan pengetahuan dan 

pedoman dalam pembelajaran berikutnya. 

3.5.2 Siklus II 

 Dalam siklus ini terdiri atas empat tahap yang meliputi, perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.5.2.1 Perencanaan  

 Pada tahap ini merupakan bagian dari siklus I, yang dilakukan untuk 

melakukan perbaikan menyusun rencana pembelajaran dan membuat pedoman 
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pembelajaran. Mana hal-hal yang akan diperbaiki, strategi pembelajaran yang 

akan digunakan untuk mencapai ketuntasan. 

3.5.2.2 Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus II merupakan perbaikan langkah-

langkah tindakan dari siklus I. dalam tahap ini peneliti lebih detail menerangkan 

materi. Materi yang diajarkan masih sama yaitu masih seputar teknik dasar dan 

peraturan permainan bola voli yang di modifikasi dengan bola plastik yang 

dilapisi spon dan menggunakan ukuran net putri. Serta menekankan sikap yang 

baik yang sesuai dengan nilai sportifitas. 

 Salah satu siswa disuruh mempraktikan teknik dasar. Apabila ada 

kesalahan dan kekurangan dapat dilengkapi dan diberikan contoh yang baik dan 

benar. Mengenai peraturan dapat diterangkan sedetail mungkin. Yang tidak kalah 

pentingnya siswa dibekali sikap yang baik dalam bermain dengan memberikan 

wacana. Contohnya dengan siswa diajarkan bersikap baik dan sportif pada lawan 

dan menerima kebijakan dari wasit, ini merupakan sikap pembelajaran yang baik. 

3.5.2.3 Observasi  

 Dalam observasi ini tidak jauh beda dengan observasi yang pertama, yaitu 

check list yang mengandung aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk 

pengamatan yang dilakukan secara cermat, tepat, dan akurat. Siswa melakukan 

game dan dilakukan pengamatan menggunak check list. 

3.5.2.4 Refleksi 
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 Terakhir pada putaran siklus yaitu refleksi. Hasil pengamatan diteliti dan 

dianalisis apakah yang terjadi peningkatan pembelajaran penjasorkes oleh siswa 

dan terjadi peningkatan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotornya. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini menggunakan check list. Check list adalah suatu 

daftar yang berisi nama-nama subjek dan faktor-faktor yang hendak di selediki. 

Check list dimaksudkan untuk mensistematiskan catatan observasi, dengan check 

list dapat lebih dijamin bahwa peneliti mencatat sikap kejadian yang betapapun 

kecilnya tetapi telah dipandang penting dan telah ditetapkan akan diselidiki. 

Instrument penelitian ini menjadi dasar dalam pengambilan data yang diambil 

oleh peneliti dan guru penjasorkes untuk mengamati aktifitas siswa dalam 

melakukan permainan bola voli mini. 

Tabel penilaian kemampuan siswa dalam bermain bola voli dilihat dari beberapa 

aspek: 1) Aspek kognitif, 2) Aspek afektif, 3) Aspek psikomotorik 

Tabel 2. Instrument Penelitian Tingkat Kemampuan Gerak 

No Aspek Kemampuan Ya  Tidak 

1. Aspek Kognitif 

1. Memahami peraturan permainan modifikasi 

bola voli dengan bola plastik yang dilapisi 

spon dan menggunakan tinggi net 39utrid 

(2,00 m). 

2. Memahami ukuran lapangan bola voli mini, 
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tinggi net dan ukuran bola yang digunakan. 

3. Memahami teknik dasar service dan 

perkenaan bola yang benar 

4. Memahami teknik dasar passing bawah dan 

perkenaan bola yang benar  

5. Memahami teknik dasar passing atas dan 

perkenaan bola yang benar  

6. Memahami teknik dasar smash (float) 

dan perkenaan bola yang benar  

7. Memahami teknik dasar bloking dan 

perkenaan bola yang benar  

8. Memahami cara perhitungan dalam 

permainan bola voli mini. 

2. Aspek Afektif 

9. Mau mendengarkan dan konsentrasi pada 

materi yang diajarkan 

10. Menghormati kepemimpinan wasit 

11. Percaya diri dalam pembelajaran 

12. Menghargai lawan 

13. Menghargai kinerja teman 

14. Mau mengakui kekalahan 

15. Sikap sportif 

16. Mau melakukan kerja sama tim 
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3. Aspek Psikomotor 

17. Dapat menirukan gerakan yang dicontohkan 

18. Menguasai teknik dasar passing bawah 

19. Menguasai teknik dasar passing atas 

20. Menguasai teknik dasar service 

21. Menguasai teknik dasar smash ( float ) 

22. Menguasai teknik dasar bloking 

23. Aktif bergerak selama bermain 

  

Keterangan : berikan tanda ( √ ) pada setiap jawaban “ ya atau “ tidak. 

3.7  Validitas dan Reabilitas 

3.7.1 Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah (Suharsimi Arikunto, 2006:168). 

 Uji validitas terhadap instrumen yang dipergunakan dimaksudkan untuk 

menngetahui apakah instrumen yang dipergunakan tersebut dapat 

menggungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas 

untuk instrumen menggunakan rumus korelasi produk moment yaitu: 

r
xy =

NΣXY− ΣX (ΣY)

  NΣX2−  ΣX 2    NΣY2−  ΣY 2 
 

Dimana : 
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rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y 

N : jumlah responden 

X : skor item 

Y : skor total 

(Suharsimi Arikunto, 2006:170) 

3.7.2 Reabilitas  

 Reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006: 178). Untuk menguji 

instrumen dapat menggunakan rumus alpha sebagai berikut : 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
 (1 −

∑𝜎  
𝑏   2

𝜎  2  𝑡  
)  

 

Dimana : 

r11 : reabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal 

∑𝜎 𝑏   2  : Jumlah varians butir 

 

𝜎 2 𝑡        : Varians total 
 

 

3.8 Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini untuk memperoleh kesimpulan akan dilakukan 

analisis data, teknik yang dipakai yaitu teknik statistik deskriptif prosentase. 

Untuk memperoleh kesimpulan yang diteliti maka analisis data merupakan salah 

satu langkah terpenting dalam penelitian, karena dengan analisis data akan ditarik 

kesimpulan mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Setelah data terkumpul 
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lalu diberi skor atau nilai dari tiap-tiap jawaban responden dengan berpedoman 

sebagai berikut : 

a). Untuk jawaban “ ya “ mendapat nilai 1 

b). Untuk jawaban “ tidak “ mendapat nilai 0 

 teknik yang dipakai untuk menganalisis data penelitian adalah statistic 

deskriptif prosentase. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Prosentase skor (%) =  
𝑛

𝑛
 × 100% 

keterangan :  n = jumlah skor jawaban responden 

  N =  jumlah skor jawaban ( Hadi, 2001:21)  

3.9 Indikator Keberhasilan  

 Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat 

ditunjukan dengan ketuntasan belajar siswa. Berdasarkan teori belajar tuntas, 

maka seorang pendidik di pandang tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, 

menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari 

seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari jumlah 

peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal skor 65, 

sekurang-kurangnya 85 % dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut. 

(Mulyasa, 2005:99). Indikator keberhasilan ini juga digunakan dalam indikator 

dalam penelitian di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Ungaran Kabupaten 

Semarang dimana nilai minimal ketuntasan 75 dan sekurang-kurangnya 85% dari 

jumlah peserta didik yang ada dikelas tersebut. Dan keberhasilan siswa dalam 

perkembangan pembelajarannya yang meningkat dalam melakukan modifikasi 

permainan dalam penjasorkes. 



44 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan metode 

Pembelajaran Penjasorkes Melalui Modifikasi Permainan Bola Voli Mini Bagi 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Data penelitian 

yang diperoleh adalah data hasil belajar siswa pada aspek afektif, kognitif dan 

psikomotorik, baik dengan modifikasi atau tanpa modifikasi yang disajikan 

sebagai berikut : 

4.1.1 Aspek penilaian 

Aspek penilaian  terdiri dari empat hal yaitu : 1) Aspek kognitif, 2) Aspek 

afektif, 3) Aspek psikomotorik, 4) Pemahaman siswa. 

4.1.1.1 Aspek kognitif 

 Pemahaman siswa pada siklus I aspek kognitif dalam pembelajaran bola 

voli mini tanpa modifikasi da dengan modifikasi, dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 3. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada Siklus I Aspek Kognitif 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 25 62,5 % 18 45 % 

Belum Tuntas 15 37,5 % 22 55 % 

Jumlah 40 100 % 40 100 % 
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Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada 

siklus I aspek kognitif dengan pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa 

tergolong dalam kriteria tuntas sebanyak 25 siswa atau sebanyak 62,5%, 

sedangkan yang belum tuntas hanya 15 siswa atau sebanyak 37,5%. Sedangkan 

pada siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi diperoleh hasil 

sebanyak 18 atau sebanyak 45% siswa yang tuntas dan sebanyak 22 siswa atau 

sebanyak 55% yang belum tuntas. Jadi berdasarkan hasil tersebut diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa pada siklus I aspek kognitif siswa yang memperoleh 

pembelajaran bola voli dengan modifikasi lebih banyak yang tuntas dibandingkan 

dengan siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi namun demikian 

dari kedua kelompok tersebut masih jauh dari kriteria ketuntasan klasikal 

sebanyak 85% maka perlu dilakukan pembenahan-pembenahan yang dilakukan 

pada siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini 

perbandingan hasil pembelajaran kognitif pada siklus I antara pembelajaran tanpa 

modifikasi dengan pembelajaran menggunakan modifikasi. 

 

Gambar 3. Diagram Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada siklus I 

aspek kognitif 
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4.1.1.2 Aspek Afektif  

 Pemahaman siswa pada siklus I aspek afektif dalam pembelajaran bola 

voli dengan model pembelajaran Penjasorkes melalui modifikasi permainan bola 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada siklus I Aspek Afektif 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 25 62,5% 18 45% 

Belum Tuntas 15 37,5% 22 55% 

Jumlah 40 100% 40 100% 

 

 Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada 

siklus I aspek afektif dengan pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa 

tergolong dalam kriteria tuntas sebanyak 25 siswa atau sebanyak 62,5%, 

sedangkan yang belum tuntas sebanyak 15 siswa atau sebanyak 37,5%. 

Sedangkan dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi diperoleh hasil 

sebanyak 23 siswa atau sebanyak 53% siswa yang tuntas dan sebanyak 17 siswa 

atau sebanyak 48% siswa yang belum tuntas. Jadi berdasarkan hasil tersebut 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada siklus I aspek afektif siswa yang 

memperoleh pembelajaran bola voli dengan modifikasi lebih banyak yang tuntas 

dibandingkan dengan siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi, 

namun demikian secara klasikal tingkat ketuntasan belum memenuhi kriteria 

ketuntasan, karena belum mencapai tingkat ketuntasan sebesar 85% dari 
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keseluruhan siswa yang tuntas, maka dilakukan pembenahan pada siklus II. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut. 

 

Gambar 4. Diagram Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada Siklus I Aspek 

Afektif 

4.1.1.3 Aspek Psikomotorik 

Pemahaman siswa pada siklus I aspek Psikomotorik dalam pembelajaran 

bola voli dengan model pembelajaran Penjasorkes melalui modifikasi permainan 

bola dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada siklus I Aspek 

Psikomotorik 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 24 60% 15 37,5% 

Belum Tuntas 16 40% 25 62,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 
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Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada 

siklus I aspek Psikomotorik dengan pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa 

tergolong dalam kriteria tuntas sebanyak 24 siswa atau sebanyak 60%, sedangkan 

yang belum tuntas sebanyak 16 siswa atau sebanyak 40%. Sedangkan dengan 

pembelajaran bola voli tanpa modifikasi diperoleh hasil sebanyak 15 siswa atau 

sebanyak 37,5% siswa yang tuntas dan sebanyak 25 siswa atau sebanyak 62,5% 

siswa yang belum tuntas. Jadi berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada siklus I aspek Psikomotorik siswa yang memperoleh 

pembelajaran bola voli dengan modifikasi lebih banyak yang tuntas dibandingkan 

dengan siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi, namun demikian 

secara klasikal tingkat ketuntasan belum memenuhi kriteria ketuntasan, karena 

belum mencapai tingkat ketuntasan sebesar 85% dari keseluruhan siswa yang 

tuntas, maka dilakukan pembenahan pada siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat diagram berikut. 

 

Gambar 5. Diagram Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada Siklus I Aspek 

Psikomotorik 
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4.1.1.4 Perbedaan pemahaman siswa antara siswa dengan model 

pembelajaran dimodifikasi dan tanpa modifikasi pada siklus I 

Pemahaman siswa pada siklus I baik aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik dalam pembelajaran bola voli dengan model pembelajaran 

Penjasorkes melalui modifikasi permainan bola dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini Secara Klasikal pada Siklus I 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 23 57,5% 13 32,5% 

Belum Tuntas 17 42,5% 27 67,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 

 

Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada siklus I 

secara keseluruhan yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan 

pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa tergolong dalam kriteria tuntas 

sebanyak 23 siswa atau sebanyak 57,5%, sedangkan yang belum tuntas sebanyak 

17 siswa atau sebanyak 42,5%. Sedangkan dengan pembelajaran bola voli tanpa 

modifikasi diperoleh hasil sebanyak 13 siswa atau sebanyak 32,5% siswa yang 

tuntas dan sebanyak 27 siswa atau sebanyak 62,5% siswa yang belum tuntas. Jadi 

berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada siklus I 

aspek Psikomotorik siswa yang memperoleh pembelajaran bola voli dengan 

modifikasi lebih banyak yang tuntas dibandingkan dengan siswa dengan 

pembelajaran bola voli tanpa modifikasi, namun demikian secara klasikal tingkat 
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ketuntasan belum memenuhi kriteria ketuntasan, karena belum mencapai tingkat 

ketuntasan sebesar 85% dari keseluruhan siswa yang tuntas, maka dilakukan 

pembenahan pada siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram berikut. 

 

Gambar 6. Diagram Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini Secara Klasikal 

pada Siklus I  

4.1.2 Siklus II 

Siklus II terdiri dari empat aspek pembelajaran bola voli mini dalam inti 

pembelajaran yaitu : 1) Aspek kognitif, 2) Aspek afektif, 3) Aspek psikomotorik, 

4) Pemahaman siswa. 

4.1.2.1 Aspek Kognitif 

Pemahaman siswa pada siklus II aspek kognitif dalam pembelajaran bola 

voli dengan model pembelajaran Penjasorkes melalui modifikasi bola voli mini 

setelah mendapat pembelajaran selanjutnya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada siklus II. dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada siklus II aspek kognitif 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 36 90% 31 77,5% 

Belum Tuntas 4 10% 9 22,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 

 

Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada 

siklus II aspek kognitif dengan pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa 

tergolong dalam kriteria tuntas sebanyak 36 siswa atau sebanyak 90%, sedangkan 

yang belum tuntas sebanyak 4 siswa atau sebanyak 10%. Sedangkan dengan 

pembelajaran bola voli tanpa modifikasi diperoleh hasil sebanyak 31 siswa atau 

sebanyak 77,5% siswa yang tuntas dan sebanyak 9 siswa atau sebanyak 22,5% 

siswa yang belum tuntas. Jadi berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada siklus II aspek Kognitif siswa yang memperoleh 

pembelajaran bola voli dengan modifikasi lebih banyak yang tuntas dibandingkan 

dengan siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi, terjadi peningkatan 

ketuntasan baik dengan modifikasi maupun tanpa modifikasi, secara klasikal pada 

kelas modifikasi telah mencapai ketuntasan klasikal sebesar 85%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini diagram hasil pembelajaran bola 

voli mini pada siklus II aspek kognitif. 
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Gambar 7. Diagram Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada Siklus II 

Aspek Kognitif 

4.1.2.2 Aspek Afektif 

Pemahaman siswa pada siklus II aspek afektif dalam pembelajaran bola 

voli dengan model pembelajaran Penjasorkes melalui modifikasi permainan bola 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada siklus II aspek afektif 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 38 95% 33 82,5% 

Belum Tuntas 2 5% 7 17,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 

 

Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada 

siklus II aspek afektif dengan pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa 

tergolong dalam kriteria tuntas sebanyak 38 siswa atau sebanyak 95%, sedangkan 

yang belum tuntas sebanyak 2 siswa atau sebanyak 5%. Sedangkan dengan 
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pembelajaran bola voli tanpa modifikasi diperoleh hasil sebanyak 33 siswa atau 

sebanyak 82,5% siswa yang tuntas dan sebanyak 7 siswa atau sebanyak 17,5% 

siswa yang belum tuntas. Jadi berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada siklus II aspek afektif siswa yang memperoleh 

pembelajaran bola voli dengan modifikasi lebih banyak yang tuntas dibandingkan 

dengan siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi, terjadi peningkatan 

ketuntasan baik dengan modifikasi maupun tanpa modifikasi, secara klasikal pada 

kelas modifikasi telah mencapai ketuntasan klasikal sebesar 85%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 8. Diagram Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada Siklus II 

Aspek Afektif 

4.1.2.3 Aspek psikomotorik 

Pemahaman siswa pada siklus II aspek psikomotorik dalam pembelajaran 

bola voli dengan model pembelajaran Penjasorkes melalui modifikasi permainan 

bola dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 8. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada siklus II Aspek 

Psikomotorik 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 35 87,5% 30 75% 

Belum Tuntas 5 12,5% 10 25% 

Jumlah 40 100% 40 100% 

 

Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada siklus II 

aspek psikomotorik dengan pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa 

tergolong dalam kriteria tuntas sebanyak 35 siswa atau sebanyak 87,5%, 

sedangkan yang belum tuntas sebanyak 5 siswa atau sebanyak 12,5%. Sedangkan 

dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi diperoleh hasil sebanyak 30 

siswa atau sebanyak 75% siswa yang tuntas dan sebanyak 10 siswa atau sebanyak 

25% siswa yang belum tuntas. Jadi berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada siklus II aspek psikomotorik siswa yang memperoleh 

pembelajaran bola voli dengan modifikasi lebih banyak yang tuntas dibandingkan 

dengan siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa modifikasi, terjadi peningkatan 

ketuntasan baik dengan modifikasi maupun tanpa modifikasi, secara klasikal pada 

kelas modifikasi telah mencapai ketuntasan klasikal sebesar 85%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini hasil pembelajaran siklus II aspek 

psikomotorik baik pembelajaran dengan modifikasi maupun pembelajaran tanpa 

menggunakan modifikasi. 
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Gambar 9. Diagram Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini pada Siklus II 

Aspek Psikomotorik 

 

4.1.2.4 Perbedaan pemahaman siswa antara siswa dengan model 

pembelajaran dimodifikasi dan tanpa modifikasi pada siklus II 

Pemahaman siswa pada siklus II baik aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik dalam pembelajaran bola voli dengan model pembelajaran 

Penjasorkes melalui modifikasi permainan bola dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10. Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini Secara Klasikal pada Siklus II 

Keterangan 

Dengan Modifikasi Tanpa Modifikasi 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tuntas 38 95% 35 87,5% 

Belum Tuntas 2 5% 5 12,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 
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Dari tabel pemahaman konsep gerak dalam permainan bola voli pada 

siklus II secara keseluruhan yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada 

siswa dengan pemberian modifikasi diketahui bahwa siswa tergolong dalam 

kriteria tuntas sebanyak 38 siswa atau sebanyak 95%, sedangkan yang belum 

tuntas sebanyak 2 siswa atau sebanyak 5%. Sedangkan dengan pembelajaran bola 

voli tanpa modifikasi diperoleh hasil sebanyak 35 siswa atau sebanyak 87,5% 

siswa yang tuntas dan sebanyak 5 siswa atau sebanyak 12,5% siswa yang belum 

tuntas. Jadi berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

siswa yang memperoleh pembelajaran bola voli dengan modifikasi lebih banyak 

yang tuntas dibandingkan dengan siswa dengan pembelajaran bola voli tanpa 

modifikasi, terjadi peningkatan ketuntasan baik dengan modifikasi maupun tanpa 

modifikasi, secara klasikal pada kelas modifikasi telah mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 10. Diagram Data Hasil Pembelajaran Bola Voli Mini Secara Klasikal 

pada Siklus II  
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 Setelah dilaksanakan pembelajaran permainan bola voli dengan modifikasi 

untuk meningkatkan prestasi bola voli dimana peningkatan aspek psikomotrik 

menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan gerak 

dan teknik dasar dalam permainan bola voli mini maka penjabaran proses 

pembelajaran sebagai berikut : 

4.2.1 Siklus I 

Tahap-tahap yang dilaksanakan pada siklus ini terdapat 4 hal : 1) 

Perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi. 

4.2.1.1 Perencanaan 

Sebelum pembelajaran dimulai, peneliti bersama dengan guru mata 

pelajaran penjasorkes melakukan perencanaan pembelajaran dengan menyusun 

rencana pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan peralatan 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran, menyiapkan lembar pengamatan dan 

petunjuk kegiatan dan menyiapkan alat evaluasi. Sebelumnya peneliti telah 

mengetahui bagaimana kemampuan dasar siswa dalam permainan bola voli mini 

melalui proses permainan bola voli mini yang biasa dilakukan siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes. Dimana pengamatan ini dilakukan bersama guru 

penjasorkes. Selain itu peneliti juga telah mengamati bagaimana karakteristik 

siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 dimana letak sekolah ini berada 

di perbatasan kota dan daerah pinggir kota yang membedakan karakteristik siswa-

siswi di Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 menjadi dua karakteristik yang 

berbeda. 

4.2.1.2 Pelaksanaan  
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Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dengan materi teknik dasar-dasar 

permainan bola voli kepada siswa terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama 

peneliti menjelaskan teknik dasar yang akan diterapkan dalam permainan bola 

voli. Dalam pembelajaran bola voli siswa sangat kesulitan dalam proses belajar 

mereka, selain dari teknik dasar mereka yang sulit dikuasai atau dipahami karena 

menggunakan bola yang sebenarnya dan ukuran net putri mereka juga kurang 

bersemangat dalam melakukan pembelajaran tersebut. Hal ini yang terlihat dalam 

pembelajaran tersebut adalah siswa kurang merasa senang dalam pembelajaran 

yang mengakibatkan kurang maksimalnya hasil pembelajaran yang didapatkan. 

Lain halnya pembelajaran pada siswa model modifikasi, siswa dilatih dengan 

menggunakan bola plastik yang dilapis spon, dan ukuran net putri, serta 

menekankan sikap yang baik yang sesuai dengan nilai sportifitas. Peneliti 

melakukan tanya jawab kepada siswa agar siswa aktif dalam proses belajar 

sehingga hal-hal yang belum dimengerti dan dipahami siswa menjadi lebih 

paham, kemudian siswa belajar dalam melakukan praktek permainan dasar bola 

voli. Setelah akhir pembelajaran siswa diberi tes akhir siklus I dengan melakukan 

observasi. Hasil pemahaman siswa (aspek kognitif) pada siklus  I masih banyak 

siswa yang termasuk dalam kategori belum tuntas baik pada kelas modifikasi 

maupun tanpa modifikasi yaitu sebanyak 37,5% pada kelas modifikasi dan 

sebanyak 55% pada kelas tanpa modifikasi. Demikian pula pada aspek afektif 

serta psikomotorik, masih banyak siswa yang belum memahami dengan baik 

pembelajaran yang dilakukan. Pada hasil keseluruhan ditemukan sebanyak 42,5% 

siswa yang belum tuntas pada kelas modifikasi dan sebanyak 67,5% pada kelas 
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tanpa modifikasi, maka perlu dilakukan refleksi untuk mengatasi kekurangan 

proses pembelajaran pada siklus I sehingga pada siklus selanjutnya diharapkan 

siswa pada tingkat unjuk kerja yang baik dengan tingkat ketuntasan klasikal 

sebesar 85%. 

4.2.1.3 Observasi 

 Siswa bermain game bola voli dengan modifikasi bola plastik yang dilapisi 

spon lalu peneliti mencatat semua aktivitas serta kejadian saat bermain. Peneliti 

menggunakan lembar observasi yaitu berupa check list.  

4.2.1.4 Refleksi 

 Dari tabel 1, terlihat bahwa secara klasikal siswa yang mencapai kategori 

tidak tuntas pada klas modifikasi sebanyak 42,5% dan kelas tanpa modifikasi 

sebanyak 67,5%. Hal ini belum sesuai dengan harapan peneliti yaitu minimal 85% 

siswa dapat mencapai kriteria tuntas. Berdasarkan hasil observasi, siswa yang 

meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik diperoleh hasil yang belum 

memuaskan. Dari tabel 4 untuk aspek kognitif diperoleh kategori tuntas hanya 

62,5% pada kelas modifikasi dan sebanyak 45% pada kelas tanpa modifikasi, 

pada aspek tersebut memang sudah terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa, 

itu dikarenakan siswa lebih memahami peraturan dan teknik dasar pada 

modifikasi bola voli tetapi hasil belajar siswa tersebut belum mencapai hasil 

belajar yang ditentukan maka dari itu pembelajaran siswa dibutuhkan siklus II. 

Pada aspek afektif yang termasuk dalam kategori tuntas hanya 60% pada kelas 

modifikasi dan 32,5% pada kelas tanpa modifikasi. Dalam aspek ini juga terjadi 

peningkatan dalam hasil belajar siswa, hal ini dikarenakan siswa merasa 



60 

 

 

 

ketertarikan dan kesenangan dalam pembelajaran dengan modifikasi bola voli, 

tetapi hasil belajar ini juga belum mencapai hasil belajar yang diinginkan dan 

akan dilanjutkan pada siklus II.sedangakn pada aspek psikomotorik diperoleh 

masing-masing sebanyak 59,52% yang termasuk dalam kategori tuntas pada kelas 

modifikasi dan sebanyak 33,33% pada kelas tanpa modifikasi. Dalam aspek juga 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa, ini dikarenakan siswa lebih mudah 

melakukan teknik-teknik dasar pada bola voli mini, pada saat bermain siswa lebih 

bisa aktif bergerak karena hati mereka merasakan kesenangan, tapi pada siklus ini 

juga belum mencapai hasil pembelajaran yang ingin dicapa. Untuk itu, penelitian 

masih dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan harapan terjadinya peningkatan 

hasil belajar bisa terus-menerus dan konsisten. Setelah hasil observasi dianalisis 

terdapat kekuranga-kekurangan pada siklus I. kekurangan-kekurangan itu adalah 

sebagai berikut : peneliti kurang menguasai materi yang diajarkan, hal ini 

dikrenakan keterbatasan waktu peneliti untuk mempersiapkan materi, sehingga 

siswa belum bisa memahami dengan baik materi-materi yang diberikan oleh 

peneliti. 

Dalam siklus I ini juga dinamakan siklus kecil dimana dalam pembelajaran 

modifikasi bola voli mini masih menggunakan pembelajaran dasar-dasar atau 

awal perkenalan dan cara bermain bola voli mini dengan baik dan benar. 

Siswa masih belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran, siswa yang belum 

jelas tidak berani bertanya. 
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Dengan model yang baru yaitu model modifikasi, siswa baru pertama kali 

menerima model tersebut, sehingga siswa belum dapat menyesuaikan dengan 

model pembelajaran yang baru. 

4.2.2 Siklus II 

Tahap-tahap yang dilaksanakan pada siklus ini terdapat 3 hal : 1) 

Perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi. 

4.2.2.1 Perencanaan  

 Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I maka peneliti bersama guru mata 

pelajaran penjasorkes menyusun rencana pembelajatan II. Materi pada siklus II 

berbeda dengan materi pada siklus I, namun hasil refleksi pada siklus I dapat 

digunakan untuk memperbaiki pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi pada 

permainan bola voli siklus II. Dimana pada siklus II guru harus lebih 

mengoptimalkan pembelajaran dengan modifikasi yang dilakukan dengan cara 

member motivasi kepada siswa melalui pemberian penghargaan yang lebih 

menarik bagi yang memperoleh nilai baik. Dan juga harus lebih matang dalam 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan, agar pembelajaran siswa dapat 

menerima dan memahami materi dengan mudah serta harus lebih mampu 

menguasai kelas. 

4.2.2.2 Pelaksanaan 

Kegiatan siklus II sama seperti siklus I. siklus II dilaksanakan dalam 2 

pertemuan dengan materi permainan bola voli yang dimodifikasi. Pertemuan 

pertama untuk menjelaskan kembali materi dasar-dasar permainan bola voli. 

Peneliti mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanyakan kembali materi 
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yang sudah dipelajari siswa pada pertemuan sebelumnya. Peneliti juga member 

motivasi seperti memberitahukan bahwa penghargaan kepada siswa yang bisa 

melakukan praktek dasar-dasar permainan bola voli yang benar sehingga siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Siswa juga diberi motivasi agar 

mendengarkan memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Peneliti juga 

lebih banyak mengarahkan siswa untuk praktek secara langsung, member 

masukan atau sanggahan, bertanya, dan menjawab pertanyaan pada kegiatan 

diskusi. Pada pertemuan berikutnya diadakan praktek langsung teknik dasar 

permainan bola voli yang dimodifikasi, agar siswa lebih memahami materi dan 

meningkatkan kemampuan atau unjuk kerja permainan bola voli. Kemudian pada 

akhir pertemuan ke 2 dilaksanakan tes akhir siklus II unjuk kerja tentang 

permainan bola voli. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 

pemahaman siswa pada siklus II dengan pembelajaran bola voli yang dimodifikasi 

memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan pemahaman siswa tanpa adanya 

model modifikasi dalam pembelajaran. Tingkat ketuntasan siswa terutama dalam 

aspek psikomotorik terlihat sangat jauh hasil perbedaannya. Pada aspek afektif 

kognitif diperoleh kategori tuntas sebanyak 90% dan yang belum tuntas sebanyak 

10%, pada aspek tersebut terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa yang 

sebelumnya di siklus I siswa belum mencapai hasil belajar yang diinginkan, itu 

dikarenakan siswa sudah banyak yang memahami peraturan dan teknik dasar pada 

modifikasi bola voli, siswa disini sangat antusias waktu diberikan materi 

modifikasi bola voli. Pada aspek afektif yang termasuk dalam kategori tuntas 

hanya 95% dan yang belum tuntas hanya 5%. Dalam aspek ini juga terjadi 



63 

 

 

 

peningkatan dalam hasil belajar siswa yang sebelumnya di siklus I belum 

mencapai hasil yang diinginkan, hasil belajar siswa bisa meningkatk dikarenakan 

siswa merasa ketertarikan dan kesenagan dalam pembelajaran dengan modifikasi 

bola voli, hal ini bisa membuat siswa lebih bisa meningkatkan hasil belajarnya. 

Sedangkan pada aspek psikomotorik diperoleh masing-masing sebyak 87,5% 

yang termasuk dalam kategori tuntas dan sebanyak 12,5% yang belum tuntas. 

Dalam aspek juga terjadi peningkatan hasil belajar siswa, yang sebelumnya belum 

mencapai hasil belajar yang diinginkan, ini dikarenakan siswa lebih mudah 

melakukan teknik-teknik dasar pada bola voli, pada saat bermain siswa lebih bisa 

aktif bergerak karena hati mereka kesenangan. Dalam pembelajaran modifikasi 

bola voli ini siswa juga lebih bisa menguasai teknik dasar dengan baik, karena 

bola yang digunakan lebih ringan dan juga siswa tidak merasakan sakit saat 

melakukan teknik dasar tersebut, selain itu dengan menggunakan ukuran, net putri 

ini juga bisa mempermudah siswa dalam pembelajaran. 

4.2.2.3 Observasi 

 Siswa bermain game bola voli dengan modifikasi bola plastik yang dilapisi 

spon lalu peneliti mencatat semua aktivitas serta kejadian saat bermain. Peneliti 

menggunakan lembar observasi yaitu berupa check list.  

4.2.2.4 Refleksi 

Secara keseluruhan setelah dilakukan pembenahan-pembenahan 

kekurangan pada siklus I diperoleh hasil yang baik yaitu dari tiga aspek tersebut 

mencapai nilai ketuntasan sebanyak 95%. Tingkat ketuntasan pada siklus II secara 

klasikal telah mencapai 85%, sehingga dapat dikatakan bahawa pembelajaran 
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telah mencapai kriteria yang diinginkan. Jadi berdasarkan hasil tersebut diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa pada aspek afektif, aspek kognitif dan aspek 

psikomotorik siswa yang memperoleh pembelajaran bola voli dengan modifikasi 

lebih banyak yang tuntas dibandingkan dengan siswa dengan pembelajaran bola 

voli tanpa modifikasi. Aspek yang ada pada aspek psikomotorik antara lain dapat 

menirukan gerakan yang dicontohkan, menguasai teknik dasar bermain modifikasi 

bola voli dengan bola plastik dan jumlah pemain menjadi enam. Passing atas, 

Passing bawah, Service, smash (Quick) dan Bloking serta aktif bergerak selama 

bermain. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice 

(DAP). Untuk itu DAP yang didalamnya memperhatikan ukuran, tubuh siswa 

harus selalu menjadi prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. Inti dari modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar potensi yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. 

(Suherman, 2000 : 1). Dalam permainan bola voli yang dimodifikasi adalah salah 

satu modifikasi permainan bola voli yang dimainkan menggunakan ukuran net 

perempuan dan menggunakan bola plastik yang dilapisi spon untuk meningkatkan 

aktifitas gerak siswa pada pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Dalam 

modifikasi ini peraturan tidak jauh beda dengan permainan bola voli 

sesungguhnya. Permainan ini dimainkan selama 1 set, serta menggunakan sistem 

rally point dan tiap set berisi 25 angka. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran penjasorkes menggunakan modifikasi bola voli mini dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 

Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, hal ini terlihat dari sebanyak 

57,5% siswa yang mencapai ketuntasan secara klasikal menjadi sebanyak 95% 

siswa telah mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal. 

5.2 Saran 

1) Bagi siswa, agar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

olahraga baik olahraga permainan bola voli mini ataupun olahraga yang 

lain. 

2) Bagi sekolah, agar menyediakan atau memperbaharui sarana dan prasarana 

olahraga, sehingga semua siswa dapat menggunakan fasilitas olahraga. 

3) Bagi guru penjasorkes, Pembelajaran menggunakan modifikasi bola voli 

dapat meningkatkan hasil belajar bola voli siswa, sehingga disarankan bagi 

guru dalam pembelajaran penjasorkes siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Susukan 01 dapat menggunakan model pembelajaran modifikasi 

permainan bola voli mini sebagai pembelajaran alternatif, bila ingin 

mengembangkan dapat memodifikasi permainan bola voli mini dengan 

model lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 
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Lampiran 1       

SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 2 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 3 

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN 
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SDN SUSUKAN 01  

UNGARAN  KABUPATEN SEMARANG 

 

Kelas   : 

Hari / tanggal :  

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Ichlasun A L 

2 Imam Arifin L 

3 Irvan Setiawan L 

4 Pratama Yuda L 

5 Floribet David L 

6 Jalu Aria L. L 

7 Adinda Maharani P 

8 Aditya Beni L 

9 Andrean Agel P. L 

10 Anugrah Bagus S. L 

11 Aulia Nispi W P 

12 Dea Berhinita P 

13 Dinda Wilma P 

14 Erik Putra L 

15 Fidia Desta Rafa P 

16 Finda Alifa P 

17 Haikal Fillah L 

18 Ika S P 

19 Ilham F L 

20 Imam Aji L 

21 Laras Sati P 
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22 M.Risky A. L 

23 M.Dimas A. L 

24 Noerani Fausiyah P 

25 Osca Noya Reno P 

26 Putri C. P 

27 Rafi Dani R. L 

28 Ramadani Wahyo L 

29 Rendiga Aifa L 

30 Rizal C. L 

31 Risma Tri Y. P 

32 Tasya O. P 

33 Titis Nadia P 

34 Vinda Chika P 

35 Winda L. P 

36 Yuan D. L 

37 Yusan Yusuf L 

38 
Indra Budi 

L 

39 
Rona Fajar 

P 

40 
Yosua Satria 

L 
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Lampiran 5 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR CHEKLIST UJI COBA 

Berikut ini adalah contoh perhitungan validitas cheklist butir nomor 1, selanjutnya 

untuk validitas 24 butir cheklist  yang lain dihitung dengan cara yang sama dan 

diperoleh hasil seperti pada tabel analisis butir checklist. 

No Kode Peserta Didik X Y 𝑿𝟐
 𝒀𝟐

 XY 

1 UC-1 1 22 1 484 22 

2 UC-2 0 19 0 361 0 

3 UC-3 1 13 1 169 13 

4 UC-4 1 21 1 441 21 

5 UC-5 0 13 0 169 0 

6 UC-6 1 12 1 144 12 

7 UC-7 0 14 0 196 0 

8 UC-8 1 16 1 256 16 

9 UC-9 0 15 0 225 0 

10 UC-10 1 13 1 169 13 

11 UC-11 1 19 1 361 19 

12 UC-12 0 13 0 169 0 

13 UC-13 0 17 0 289 0 

14 UC-14 1 11 1 121 11 

15 UC-15 1 13 1 169 13 

16 UC-16 1 17 1 289 17 

17 UC-17 1 18 1 324 18 

18 UC-18 1 13 1 169 13 

19 UC-19 0 20 0 400 0 

20 UC-20 1 17 1 289 17 

21 UC-21 0 12 0 144 0 

22 UC-22 1 16 1 256 16 

23 UC-23 1 16 1 256 16 

24 UC-24 0 15 0 225 0 

25 UC-25 1 16 1 256 16 

26 UC-26 1 17 1 289 17 

27 UC-27 1 17 1 289 17 

28 UC-28 1 10 1 100 10 

29 UC-29 1 24 1 576 24 

30 UC-30 0 14 0 196 0 

31 UC-31 0 8 0 64 0 
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32 UC-32 1 14 1 196 14 

33 UC-33 1 20 1 400 20 

34 UC-34 0 9 0 81 0 

35 UC-35 0 9 0 81 0 

36 UC-36 1 14 1 196 14 

37 UC-37 0 16 0 256 0 

38 UC-38 0 13 0 169 0 

39 UC-39 1 23 1 529 23 

40 UC-40 1 25 1 625 25 

 
Jumlah 25 624 25 10378 417 

 

Berdasarkan tabel tersebut  diperoleh : 

 𝑁 = 40 

 ∑𝑋 = 25 

 ∑𝑌 = 624 

 ∑𝑋2 = 25 

 ∑𝑌2 = 10378 

 ∑𝑋𝑌 = 417 

𝑟𝑥𝑦  =
𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 

  𝑁 ∑𝑋2 −  ∑𝑋 2  𝑁∑𝑌2 −  ∑𝑌 2 

 

=
 40  417 −  25  624 

   40   25 −  25 2   40  10378 −  624 2 
 

 

= 0,348 

Pada taraf signifikansi 𝛼 = 5% dengan 𝑁 = 40 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,312 . 

Karena 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir chekslist nomor 1 valid. 
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Lampiran 6 

PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

No Kode Peserta Didik Y 𝒀𝟐
 

1 UC-1 22 484 

2 UC-2 19 361 

3 UC-3 13 169 

4 UC-4 21 441 

5 UC-5 13 169 

6 UC-6 12 144 

7 UC-7 14 196 

8 UC-8 16 256 

9 UC-9 15 225 

10 UC-10 13 169 

11 UC-11 19 361 

12 UC-12 13 169 

13 UC-13 17 289 

14 UC-14 11 121 

15 UC-15 13 169 

16 UC-16 17 289 

17 UC-17 18 324 

18 UC-18 13 169 

19 UC-19 20 400 

20 UC-20 17 289 

21 UC-21 12 144 

22 UC-22 16 256 

23 UC-23 16 256 

24 UC-24 15 225 

25 UC-25 16 256 

26 UC-26 17 289 

27 UC-27 17 289 

28 UC-28 10 100 

29 UC-29 24 576 

30 UC-30 14 196 

31 UC-31 8 64 

32 UC-32 14 196 

33 UC-33 20 400 

34 UC-34 9 81 

35 UC-35 9 81 
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36 UC-36 14 196 

37 UC-37 16 256 

38 UC-38 13 169 

39 UC-39 23 529 

40 UC-40 25 625 

 
Berdasarkan tabel tersebut  diperoleh : 

  𝑛 = 25 

 ∑𝑌2 = 10378 

  ∑𝑌 2 = 389376 

 

𝜎𝑡
2 =

∑𝑌2 −
 ∑𝑌 2

𝑛
𝑛

=
10378 − 389376

25
25

= 16,09 

𝑟11  =  
𝑛

𝑛− 1
  1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2

  

=  
25

25 − 1
  1 −

5,62375

16,09
  

= 0,678 

Pada taraf signifikansi 𝛼 = 5% dengan 𝑁 = 40 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,312 . 

Karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka instrumen reliabel. 
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Lampiran 8   
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Lampiran 9 

DAFTAR NILAI  PERMAINAN BOLA VOLI MINI 

 SIKLUS I TANPA MODIFIKASI 

 

NO Responden Nilai Keterangan 

1 R-01 78.3 Tuntas 

2 R-02 78.3 Tuntas 

3 R-03 60.9 Belum Tuntas 

4 R-04 78.3 Tuntas 

5 R-05 69.6 Belum Tuntas 

6 R-06 78.3 Tuntas 

7 R-07 78.3 Tuntas 

8 R-08 73.9 Belum Tuntas 

9 R-09 65.2 Belum Tuntas 

10 R-10 65.2 Belum Tuntas 

11 R-11 69.6 Belum Tuntas 

12 R-12 73.9 Belum Tuntas 

13 R-13 69.6 Belum Tuntas 

14 R-14 73.9 Belum Tuntas 

15 R-15 73.9 Belum Tuntas 

16 R-16 73.9 Belum Tuntas 

17 R-17 65.2 Belum Tuntas 

18 R-18 78.3 Tuntas 

19 R-19 73.9 Belum Tuntas 

20 R-20 78.3 Tuntas 

21 R-21 60.9 Belum Tuntas 

22 R-22 78.3 Tuntas 

23 R-23 78.3 Tuntas 

24 R-24 60.9 Belum Tuntas 
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25 R-25 78.3 Tuntas 

26 R-26 78.3 Tuntas 

27 R-27 65.2 Belum Tuntas 

28 R-28 69.6 Belum Tuntas 

29 R-29 69.6 Belum Tuntas 

30 R-30 73.9 Belum Tuntas 

31 R-31 69.6 Belum Tuntas 

32 R-32 65.2 Belum Tuntas 

33 R-33 69.6 Belum Tuntas 

34 R-34 65.2 Belum Tuntas 

35 R-35 56.5 Belum Tuntas 

36 R-36 78.3 Tuntas 

37 R-37 69.6 Belum Tuntas 

38 R-38 65.2 Belum Tuntas 

39 R-39 73.9 Belum Tuntas 

40 R-40 87.0 Tuntas 
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DAFTAR NILAI  PERMAINAN BOLA VOLI MINI SIKLUS I DENGAN 

MODIFIKASI 

NO Responden Nilai Keterangan 

1 R-01 
87.0 Tuntas 

2 R-02 
78.3 Tuntas 

3 R-03 
73.9 Belum Tuntas 

4 R-04 
78.3 Tuntas 

5 R-05 
73.9 Belum Tuntas 

6 R-06 
65.2 Belum Tuntas 

7 R-07 
65.2 Belum Tuntas 

8 R-08 
78.3 Tuntas 

9 R-09 
78.3 Tuntas 

10 R-10 
78.3 Tuntas 

11 R-11 
82.6 Tuntas 

12 R-12 
82.6 Tuntas 

13 R-13 
69.6 Belum Tuntas 

14 R-14 
69.6 Belum Tuntas 

15 R-15 
78.3 Tuntas 

16 R-16 
69.6 Belum Tuntas 

17 R-17 
78.3 Tuntas 

18 R-18 
82.6 Tuntas 

19 R-19 
78.3 Tuntas 
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20 R-20 
65.2 Belum Tuntas 

21 R-21 
73.9 Belum Tuntas 

22 R-22 
78.3 Tuntas 

23 R-23 
82.6 Tuntas 

24 R-24 
78.3 Tuntas 

25 R-25 
78.3 Tuntas 

26 R-26 
73.9 Belum Tuntas 

27 R-27 
69.6 Belum Tuntas 

28 R-28 
78.3 Tuntas 

29 R-29 
73.9 Belum Tuntas 

30 R-30 
78.3 Tuntas 

31 R-31 
78.3 Tuntas 

32 R-32 
65.2 Belum Tuntas 

33 R-33 
69.6 Belum Tuntas 

34 R-34 
87.0 Tuntas 

35 R-35 
82.6 Tuntas 

36 R-36 
78.3 Tuntas 

37 R-37 
78.3 Tuntas 

38 R-38 
73.9 Belum Tuntas 

39 R-39 
73.9 Belum Tuntas 

40 R-40 
69.6 Belum Tuntas 
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DAFTAR NILAI  PERMAINAN BOLA VOLI MINI  

SIKLUS II TANPA MODIFIKASI 

 

NO Responden Nilai Keterangan 

1 R-01 91.3 Tuntas 

2 R-02 95.7 Tuntas 

3 R-03 78.3 Tuntas 

4 R-04 87.0 Tuntas 

5 R-05 82.6 Tuntas 

6 R-06 73.9 Belum Tuntas 

7 R-07 82.6 Tuntas 

8 R-08 87.0 Tuntas 

9 R-09 82.6 Tuntas 

10 R-10 69.6 Belum Tuntas 

11 R-11 82.6 Tuntas 

12 R-12 87.0 Tuntas 

13 R-13 87.0 Tuntas 

14 R-14 87.0 Tuntas 

15 R-15 78.3 Tuntas 

16 R-16 87.0 Tuntas 

17 R-17 69.6 Belum Tuntas 

18 R-18 95.7 Tuntas 

19 R-19 87.0 Tuntas 

20 R-20 82.6 Tuntas 

21 R-21 78.3 Tuntas 

22 R-22 82.6 Tuntas 

23 R-23 87.0 Tuntas 

24 R-24 87.0 Tuntas 

25 R-25 87.0 Tuntas 
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26 R-26 82.6 Tuntas 

27 R-27 73.9 Belum Tuntas 

28 R-28 82.6 Tuntas 

29 R-29 78.3 Tuntas 

30 R-30 82.6 Tuntas 

31 R-31 82.6 Tuntas 

32 R-32 91.3 Tuntas 

33 R-33 78.3 Tuntas 

34 R-34 78.3 Tuntas 

35 R-35 100.0 Tuntas 

36 R-36 87.0 Tuntas 

37 R-37 78.3 Tuntas 

38 R-38 73.9 Belum Tuntas 

39 R-39 87.0 Tuntas 

40 R-40 87.0 Tuntas 
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DAFTAR NILAI  PERMAINAN BOLA VOLI MINI 

 SIKLUS II DENGAN MODIFIKASI 

 

NO Responden Nilai Keterangan 

1 R-01 91.3 Tuntas 

2 R-02 95.7 Tuntas 

3 R-03 87.0 Tuntas 

4 R-04 91.3 Tuntas 

5 R-05 82.6 Tuntas 

6 R-06 69.6 Belum Tuntas 

7 R-07 87.0 Tuntas 

8 R-08 91.3 Tuntas 

9 R-09 78.3 Tuntas 

10 R-10 82.6 Tuntas 

11 R-11 82.6 Tuntas 

12 R-12 82.6 Tuntas 

13 R-13 78.3 Tuntas 

14 R-14 87.0 Tuntas 

15 R-15 78.3 Tuntas 

16 R-16 82.6 Tuntas 

17 R-17 73.9 Belum Tuntas 

18 R-18 82.6 Tuntas 

19 R-19 82.6 Tuntas 

20 R-20 91.3 Tuntas 

21 R-21 87.0 Tuntas 

22 R-22 82.6 Tuntas 

23 R-23 82.6 Tuntas 

24 R-24 82.6 Tuntas 

25 R-25 87.0 Tuntas 
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26 R-26 82.6 Tuntas 

27 R-27 87.0 Tuntas 

28 R-28 95.7 Tuntas 

29 R-29 82.6 Tuntas 

30 R-30 91.3 Tuntas 

31 R-31 82.6 Tuntas 

32 R-32 91.3 Tuntas 

33 R-33 82.6 Tuntas 

34 R-34 87.0 Tuntas 

35 R-35 87.0 Tuntas 

36 R-36 87.0 Tuntas 

37 R-37 87.0 Tuntas 

38 R-38 87.0 Tuntas 

39 R-39 87.0 Tuntas 

40 R-40 87.0 Tuntas 
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Lampiran 10 

INSTRUMENT TINGKAT KEMAMPUAN GERAK 

 

No Aspek Kemampuan Ya  Tidak 

1. Aspek Kognitif 

24. Memahami peraturan permainan modifikasi 

bola voli dengan bola plastik yang dilapisi 

spon dan menggunakan tinggi net 100utrid 

(2,00 m). 

25. Memahami ukuran lapangan bola voli mini, 

tinggi net dan ukuran bola yang digunakan. 

26. Memahami teknik dasar service dan 

perkenaan bola yang benar 

27. Memahami teknik dasar passing bawah dan 

perkenaan bola yang benar  

28. Memahami teknik dasar passing atas dan 

perkenaan bola yang benar  

29. Memahami teknik dasar smash (float) 

dan perkenaan bola yang benar  

30. Memahami teknik dasar bloking dan 

perkenaan bola yang benar  

31. Memahami cara perhitungan dalam 

permainan bola voli mini. 
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2. Aspek Afektif 

32. Mau mendengarkan dan konsentrasi pada 

materi yang diajarkan 

33. Menghormati kepemimpinan wasit 

34. Percaya diri dalam pembelajaran 

35. Menghargai lawan 

36. Menghargai kinerja teman 

37. Mau mengakui kekalahan 

38. Sikap sportif 

39. Mau melakukan kerja sama tim 

  

3. Aspek Psikomotor 

40. Dapat menirukan gerakan yang dicontohkan 

41. Menguasai teknik dasar passing bawah 

42. Menguasai teknik dasar passing atas 

43. Menguasai teknik dasar service 

44. Menguasai teknik dasar smash ( float ) 

45. Menguasai teknik dasar bloking 

46. Aktif bergerak selama bermain 
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Lampiran 11 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah    : SD SUSUKAN 01 

Bidang studi  :  Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

Kelas   :  V 

Semester/ tahun  :   II / 2012 – 2013 

Standart Kompetensi : 5. Mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan bola kecil dan 

olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiata 

pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Peilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar Tehnik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.2 Mempraktikan 

gerak dasar 

berbagai 

gerakan yang 

bervariasi dalam 

permainan bola 

besar beregu 

dengan 

peraturan yang 

dimodifikasi, 

serta nilai 

kerjama regu, 

sportifitas dan 

kejujuran 

 

b. Bola voli  

     mini 

1. Bentuk dan 

ukuran lapangan 

bola voli mini 

2. Tehnik dasar 

permainan bola 

voli mini 

- passing bawah 

-passing atas 

- servis bawah 

3. Bermain bola 

voli mini 

 

 Membuat 

gambar 

lapangan bola 

voli mini sesuai 

dengan 

ukurannya 

 Melakukan 

tehnik dasar 

bola voli : 

- passing bawah 

- passing atas 

 Melakukan 

servis  bawah  

 Melakukan 

bermain          

bola voli mini 

 

 Melambung-

lambungkan bola 

voli dengan dua 

tangan 

 Melakukan 

gerakan passing 

bawah 

 Melakukan 

gerakan passing 

atas. 

 Melakukan  

gerakan servis 

bawah / atas 

 Melakukan 

passing atas dan 

bawah 

berpasangan 

 Melakukan 

passing atas dan 

bawah 

berkelompok 

 Melakukan 

permainan bola 

voli dengan 

peraturan yang 

dimodifikasi 

 Mengembangkan 

kerjasama tim 

dalam permainan 

bola voli 

-Tes 

praktek 

ketrampila

n 

 

-Tugas 

- Pengama- 

  tan 

 

 Lakukan  cara 

melempar 

melambung ! 

 Lakukan cara 

melempar bola 

mendatar 

 Lakukan cara 

melempar bola 

rendah ! 

 Lakukan cara 

menangkap 

bola 

melambung 

 Lakukan cara 

melakukan 

menangkap 

bola  mendatar 

 Lakukan cara 

menangkap 

bola rendah ! 

 - Lakukan cara 

memukul 

pukulan  bola 

mendatar ! 

 - Lakukan cara 

memukul 

pukulan bola 

melambung 

 - Lakukan cara 

melakukan 

pukulan bola 

rendah 

 

10 X 35 

menit 

(5Xpert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku 

Penjaskes/

cd  

 Diktat 

permainan 

bola kecil 

 Lapangan 

 Pemukul 

102ippers 

 Bola 

102ippers 

 Tiang 

hinggap 

 Scoring 

board/kese

t 

 Pluit 

 Kapur 

line/tali 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

Peilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar 

Contoh 

Instrumen 
  

 - Lakukan mengambar bola voli 

mini  sesuai ukurangnnya 

 -Lakukanlah passing bawah 

berpasangan dengan temanmu ! 

 - Lakukan passing atas 

berpasangang dengan temanmu ! 

 - Lakukan bermain voli sesuai 

dengan regu yang kamu pilih ! 

 

10X 35 

menit 

(4Xpert) 

 

 Buku Penjaskes/cd  

 Diktat permainan bola kecil 

 Lapangan 

 Bola voli mini 

 Net voli mini 

 Pluit 

 Kapur line/tali 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Ungaran 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : V/ I 

Materi Pokok  : Permainan mini voli 

Alokasi Waktu : 2 x 2 x 35 menit 

 

Standar Kompetensi : 

1. Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

Kompetensi Dasar : 

1.1 Mempraktekan berbagai variasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga besar, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. 

Indikator :  

Melakukan gerakan : 

- Mengenal dan memahami serta dapat mempraktikan teknik dasar bola 

voli 

- Menjaga kerjasama, toleransi, kejujuran dan tanggung jawab menghargai 

lawan  

- Permainan modifikasi bola voli mini 

 

I. Tujuan Pembelajaran 
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1. Siswa dapat melakukan teknik dasar bola voli mini dengan baik dan benar. 

2. Siswa dapat melatih kerjasama melalui permainan voli gawang dan bolling 

orang. 

3. Siswa dapat melakukan permainan bola voli mini dan mengetahui cara dan 

peraturan permainan bola voli mini. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  

Disiplin (Discipline) 

 Tekun (Diligence) 

 Tanggung jawab (Responsibility) 

 Kerja sama (Cooperation) 

 Toleransi (Tolerance) 

 Percaya diri (Confidence) 

 Keberanian (Bravery) 

II. Materi Pembelajaran 

1. Permainan menimang voli gawang dan bolling orang 

2. Teknik dasar permainan bola voli mini 

3. Permainan modifikasi bola voli mini 

III. Metode pembelajaran : 

 Ceramah, demonstrasi, penugasan, Tanya jawab. 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal 

1. Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan 

pembelajaran. 
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2. Pemanasan : penguluran dan permainan 

B. Kegiatan Inti 

1. Games Permainan 

a). Permainan Pertama 

 Bola Voli Gawang. 

1) Guru membuat lapangan bola voli gawang seperti lapangan futsal 

dengan 2 gawang. 

2) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, 2 putra dan 2 putri. 

3) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan pemain pertama kelompok 

putra A melawan kelompok putra B, setiap kelompok terdiri dari 6 

siswa dengan satu penjaga gawang, permainan ini layaknya 

permainan bola tangan namun dalam mengumpan bisa mengunakan 

teknik dasar bola voli dan apabila bisa melakukan umpan dengan 

teknik bola voli secara 5x berturut turut maka mendapat nilai 1 dan 

apabila mencetak gol mendapat nilai 2, kelompok dengan nilai akhir 

tertinggi sebagai pemenangnya. 

 Tujuan latihan permainan ini adalah untuk perkenalan terhadap bola spon 

dan melatih kerjasama. 

b). Permainan Kedua 

 Bolling orang. 

1) siswa dibagi menjadi 4 kelompok Putra A Putra B Putri A Putri B, 

tiap kelompok memasuki lapangan bola voli putra melawan putra dan 

putri melawan putri, dua kelompok saling melakukan serangan 
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dengan bola melalui bawah net dimana sasaran adalah lawan yang 

dianggap sebagai pin bolling. Kelompok dengan pemain yang dapat 

bertahan diakhir paling banyak adalah pemenangnya, waktu 

permainan 7 menit. 

 Tujuan latihan ini adalah untuk melatih daya ledak dan kerja sama tim 

2. Teknik Dasar Permainan Bola Voli Mini 

Siswa-siswi melakukan teknik dasar permainan bola voli mini : passing 

atas, passing bawah dan service, dimana dalam hal ini perkenalan teknik 

dasar dengan sikap dan gaya yang benar, dalam ini teknik dasar awal 

bermain bola voli mini. 

3. Modifikasi Permainan Bola Voli Mini 

 Permainan bola voli mini dengan modifikasi bola spon dengan tinggi net 

2,00 meter.  

4. Permainan Bola Voli Mini 

C. Kegiatan Akhir 

1) Pendinginan dengan menepuk tangan secara berpasangan. 

2) Evaluasi, diskusi dan Tanya jawab proses pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

3) Berbaris dan berdoa. 

 Eksplorasi 

- Melakukan praktek teknik dasar bermain bola voli mini, permainan voli 

gawang dan bolling bola. 
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- Melakukan permainan bola voli mini mengunakan modifikasi dan tanpa 

modifikasi 

 Elaborasi 

 Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

- Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

- Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

- Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajarankooperatif dan kolaboratif; 

- Memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

- Memfasilitasi peserta didik membuat laporan ekplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

-  

V. Alat dan Sumber Bahan : 

A. Alat : 

 Lapangan bola voli mini, net bola voli mini, bola spon, dan peluit 

B. Sumber : 
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1. Buku mata pelajaran penjasorkes kelas V 

 

VI. Penilaian : 

1. Bentuk instrument : unjuk kerja  

2. Jenis tagihan  : tes pelaksanaan 

3. Butir instrument : permainan modifikasi bola voli mini  

 

LEMBAR PENILAIAN 

No Nama 

Komponen Yang Diamati 

Total 

skor 

Kognitif Afektif Psikomotorik  

1      

2      

Jumlah  

Rata-Rata  

 

 
      Ungaran, 8 Februari 2013 

Mengetahui 

Kepala Sekolah    Guru Penjasorkes 

 

 

Drs. Karyoto      Achmad Luthfi 

NIP. 19640417 198806 1 001   NIP. - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Sekolah  : Sekolah Dasar Negeri Susukan 01 Ungaran 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester : V (Lima) / 1 (Satu) 

Materi Pokok  : Permainan mini voli 

Alokasi Waktu : 2 x 2 x 35 menit 

 

Standar Kompetensi  :  

1. Mempraktekkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan Nilai-nilai 

Yang Terkandung Didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar :  

1.1 Mempraktekkan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu, bola besar dengan koordinasi yang baik dalam permainan 

sederhana, serta nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, tanggung jawab dan 

mengharagai lawan atau diri sendiri. 

 

Indikator : 

Melakukan gerakan : 

- Mengenal dan memahami serta dapat mempraktikan teknik dasar bola voli 

- Menjaga kerjasama, toleransi, kejujuran dan tanggung jawab menghargai 

lawan  

- Permainan modifikasi bola voli mini 

 

I. Tujuan pembelajaran 

1. Siswa dapat mengenal dan memahami serta dapat mempraktikan teknik 

dasar bola voli. 



111 

 

 

 

2. Siswa dapat menjaga kerjasama, toleransi, kejujuran dan tanggung jawab 

menghargai lawan.  

3. Siswa dapat melakukan permainan bola voli mini dan mengetahui cara dan 

peraturan permainan bola voli mini. 

 

II. Materi Pembelajaran 

1. Permainan hinggap tangkap dan permainan push-up lari bolak-balik 

2. Teknik dasar permainan bola voli mini 

3. Permainan modifikasi bola voli mini 

 

III. Metode Pembelajaran 

Ceramah, demonstrasi, penugasan, tanya jawab. 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal 

1. Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan 

pembelajaran. 

2. Pemanasan : penguluran dan permainan 

B. Kegiatan Inti 

1. Games Permainan 

a). Permainan Pertama 

 Hinggap Tangkap 

1) Guru membagi menjadi 2 kelompok, putra dan putri. 

2) Siswa berpasangan dan membuat lingkaran, berpasangan depan 

belakang seperti kereta api. 

3) Dua siswa berundi (pingsut) dimana yang kalah mengejar yang 

menang, siswa yang dikejar boleh hinggap di pasangan kereta api 

yang ada, diamana apabila hinggap didepan maka yang berlari yang 

belakang begitu sebaliknya bila hinggap dibelakang maka yang 

berlari yang depan, apabila siswa yang dikejar dapan tersentuh oleh 



112 

 

 

 

pengejar maka dia menjadi pihak yang jadi(pengejar) begitu terus 

selanjutnya selama permainan berlangsung 

 Tujuan latihan permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi, kerjasama, 

kekuatan ( daya tahan) , ketepatan, dan kecepatan. 

b). Permainan Kedua 

Push-up lari bolak-balik 

2) siswa dibagi menjadi 4 kelompok, 2 putra dan 2 putri dimana 

dipertandingkan antara putra dengan putra dan putri dengan putri, 

siswa dibariskan membentuk kereta. Permainannya adalah lomba lari 

bolak-balik dimana awalnya melakukan push-up terlebih dahulu 

sebanyak sepuluh kali, kemudian lari menuju tempat yang ditentukan 

dan kembali lalu melakukan sentuh tangan kepada teman satu regu, 

dan permainan dilanjutkan teman dibelakang tersebut, kelompok yang 

lebih dahulu habis dan menyentuh finish menjadi pemenang 

permainan tersebut. 

 Tujuan latihan ini adalah untuk melatih daya ledak, kekuatan dan 

kerjasama. 

2. Teknik Dasar Permainan Bola Voli Mini 

Siswa-siswi melakukan teknik dasar permainan bola voli mini : passing 

atas, passing bawah dan service, dimana dalam hal ini lebih menekankan 

pada perkenaan bola terhadap tangan dan akurasi  

3. Modifikasi Permainan Bola Voli Mini 

 Permainan bola voli mini dengan modifikasi bola spon dengan tinggi net 

2,00 meter.  

4. Permainan Bola Voli Mini. 

C. Kegiatan Akhir 

Pendinginan dengan menepuk tangan secara berpasangan. 

1) Evaluasi, diskusi dan Tanya jawab proses pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

2) Berbaris dan berdoa. 

 Eksplorasi 
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- Melakukan permainan hinggap tangkap, push-up lari bolak balik, praktek 

teknik dasar bermain bola voli mini 

- Melakukan permainan bola voli mini mengunakan modifikasi dan tanpa 

modifikasi 

 Elaborasi 

 Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

- Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

- Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

- Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajarankooperatif dan kolaboratif; 

- Memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

- Memfasilitasi peserta didik membuat laporan ekplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

D. Alat dan Sumber Belajar 

- Ruang terbuka yang datar dan aman 

- Bola  

- Buku teks 

- Bola spon 

- Peliut 

- Buku penjas 

E.  Penilaian : 

1. Bentuk instrument : unjuk kerja  

2. Jenis tagihan  : tes pelaksanaan 

3. Butir instrument : permainan modifikasi bola voli mini 
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LEMBAR PENILAIAN 

No Nama 

Komponen Yang Diamati 
Total 

skor 

Kognitif Afektif Psikomotorik  

1      

2      

Jumlah  

Rata-Rata  

 

 

               Ungaran, 15 Februari 2013 

Mengetahui 

Kepala Sekolah    Guru Penjasorkes 

 

 

Drs. Karyoto      Achmad Luthfi 

NIP. 19640417 198806 1 001   NIP. – 
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HASIL PENGAMATAN AKTIFITAS GURU 

 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI SIKLUS I SIKLUS II 

1. Pendahuluan   

 a. awal pembelajaran berbaris, berdoa, 

presensi, apersepsi dan motivasi siswa 

Baik Baik 

 b. Pemanasan atau peregangan Baik Baik 

2. Inti   

 a. permainan Baik Sangat Baik 

 b. penjelasan peraturan dan teknik dasar 

bola voli mini dengan dan tanpa modifikasi 

Baik Baik 

 c. permainan modifikasi bola voli mini Baik Sangat Baik 

 d. permainan bola voli mini Cukup Baik 

3. Penilaian   

 a. Pengisian Instrument penelitian gerak Baik Baik 

4. Strategi Pembelajaran Cukup Baik 

5. Penggunaan Media Baik Baik 

6.  Suasana Kegiatan Belajar Mengajar   

 a. Suasana Guru Baik Baik 

 b. Suasana Siswa Cukup Baik 

7. Refleksi   

 a. guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa 

Baik Baik 

 b. guru meluruskan kesalahan dalam 

pembelajaran yang telah berlangsung 

Baik Baik 

 

Guru Pamong   Peneliti 
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Gunadi   Achmad Luthfi 

NIP.  19610105 198304 1 002 

RAMBU-RAMBU ANALISIS HASIL 

 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 

Kualifikasi Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

65-84% Baik (B) Berhasil  

55-64% Cukup (C) Tidak Berhasil 

0-54% Kurang (K) Tidak Berhasil 

    

(Zainal Aqib, 2011 : 53) 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 Gambar 1. Siswa- siswi melakukan pemanasan (sumber : dokumentasi penelitian) 

 

 Gambar 2. Guru memberikan contoh teknik passing bawah dalam permainan bola 

voli mini (sumber : dokumentasi penelitian) 
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Gambar 3. Guru memberikan contoh teknik service bawah dalam permainan bola 

voli mini (sumber : dokumentasi penelitian) 

 

 
 

Gambar 4. Siswa melakukan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola 

voli mini (sumber : dokumentasi penelitian) 
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Gambar 5. Siswi melakukan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola 

voli mini (sumber : dokumentasi penelitian) 

 

 
Gambar 6. Siswa melakukan teknik dasar passing atas dalam permainan bola voli 

mini (sumber : dokumentasi penelitian) 
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Gambar 7. Siswa melakukan teknik dasar service dalam permainan bola voli mini 

(sumber : dokumentasi penelitian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Siswa melakukan teknik dasar passing atas dalam permainan bola voli 

mini (sumber : dokumentasi penelitian) 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Siswa melakukan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola 

voli mini (sumber : dokumentasi penelitian) 

 

 
 

Gambar 10. Siswa-siswi melakukan permainan voli gawang (sumber : 

dokumentasi penelitian) 
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Gambar 11. Siswa-siswi melakukan permainan kekuatan dan kecepatan (sumber : 

dokumentasi penelitian) 

 

 

 
Gambar 12. Siswa melakukan permainan bolling orang (sumber : dokumentasi 

penelitian) 
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Gambar 13. Siswa-siswi melakukan permainan hinggap tangkap (sumber : 

dokumentasi penelitian) 

 

 

 
 

Gambar 14. Permainan modifikasi bola voli mini (sumber : dokumentasi 

penelitian) 
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Gambar 15. Siswa melakukan modifikasi permainan bola voli mini (sumber : 

dokumentasi penelitian) 

 

 

 
 

Gambar 16. Permainan bola voli mini (sumber : dokumentasi penelitian) 
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Gambar 17. SD Negeri Susukan 01-03 (sumber : dokumentasi penelitian) 

 
 

Gambar 18. Foto bersama dosen pembimbing, guru pamong dan siswa-siswi 

(sumber : dokumentasi penelitian) 


