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SARI 

Aris Windarko, 2013. Pengembangan model pembelajaran penjasorkes melalui 

permainan bola voli net hidup bagi siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 

Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun 2012. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang.  

 

Kata Kunci: Pengembangan, Pembelajaran, Permainan, bola voli net hidup  

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya ranah pengembangan 

model pembelajaran penjasorkes. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

bentuk modifikasi permainan bola voli yang sesuai dengan siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 01 Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk berupa model 

pengembangan pembelajaran penjasorkes melalui permainan bola voli net hidup 

dalam pembelajaran Penjasorkes bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dalam 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

 Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu 

pada model pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu: (1) 

melalakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi,termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan bentuk produk awal 

(berupa bentuk kegiatan permainan bola voli), (3) evaluasi para ahli dengan 

menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, serta uji coba skala 

kecil, dengan menggunakan lembar evaluasi yang kemudian dianalisis, (4) revisi 

produk pertama berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba skala kecil, (5) 

uji coba skala  besar, (6) revisi produk akhir, (7) hasil akhir modifikasi 

pembelajaran permainan “bola voli net hidup”. Data hasil penelitian berupa 

kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan hasil pengisian kuisioner oleh 

siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar evaluasi ahli 

(satu ahli Penjas dan satu ahli pembelajaran), uji coba skala kecil (12 siswa), dan 

uji skala besar (31 siswa). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

presentase untuk mengungkap aspek psikomotor, kognitif, dan afektif siswa 

setelah menggunakan produk. 

Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli Penjas 82,5 % (baik), ahli 

Pembelajaran 85 % (baik), uji coba kelompok kecil 89 % (baik), dan uji coba 

kelompok besar 96 % (sangat baik). Dari data yang ada maka dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan pembelajaran penjasorkes melalui permainan bola voli net 

hidup  ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran penjasorkes siswa Sekolah 

Dasar Negeri 01 Tahunan. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

permainan bola voli net hidup efektif, sehingga  dapat diterapkan sebagai model 

pembelajaran dalam pembelajaran penjasorkes. Diharapkan bagi guru penjasorkes 

Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan dapat menggunakan produk model permainan 

bola voli net hidup dalam proses pembelajaran penjasorkes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas 

jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, 

neuromaskuler, intelektual dan emosional. Pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan ketrampilan motorik, pengetahuan dan 

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

 Pendidikan jasmani yang merupakan bagian pendidikan keseluruhan, pada 

hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik (anak) dengan lingkungan 

yang dikelola melalui aktifitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan 

manusia seutuhnya. Aktivitas jasmani tersebut dapat diartikan sebagai peserta didik 

untuk meningkatkan keterampilan motorik dan fungsional. Dengan kata lain, 

prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan haruslah 

dapat memacu pada pembentukan, pengembangan dan peningkatan kualitas 

kemampuan unsur-unsur kognitif, afektif dan psikomotorik. Sesuai dengan makna 

pendidikan jasmani (penjas) yaitu pendidikan melalui aktivitas fisik, maka salah 

satu prioritas utama tujuan yang ingin dicapai dalam penjas adalah penguasaan 

keterampilan motorik. Oleh sebab itu aktivitas yang diberikan hendaknya mampu 

membangkitkan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif dan kreatif, 

serta mampu menumbuh kembangkan potensi dan motorik anak. Dengan demikian, 
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selama anak mengikuti proses belajar penjas secara langsung akn dapat merangsang 

terpacunya suatu penguasaan keterampilan motorik pada umumnya dan 

keterampilan pada cabang olahraga tertentu pada khususnya. 

 Perkembangan olahraga saat ini sangat pesat, hal ini terlihat dengan semakin 

banyak jumlah kejuaraan dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Untuk 

pencapaian tertinggi pada setiap cabang olahraga, perlu dilakukan pembinaan sejak 

usia dini. Salah satunya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan jasmani di 

sekolah. 

 Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak 

tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak mampu 

memahami bagaimana suatu keterampilan dipelajari sehingga tingkatannya 

semakin lebih tinggi. Penyelenggaraan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar (SD) 

berorientasi kepada pengenalan serta pelaksanaan berbagai macam kegiatan gerak 

dasar dalam kaitannya untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 

 Cabang olahraga seperti bola voli, sepak bola, bulu tangkis dan tenis meja 

dapat dimainkan oleh anak-anak sampai dewasa. Di sekolah, cabang olahraga 

tersebut dimainkan oleh siswa mulai sekolah dasar, lanjutan pertama, menengah, 

sampai perguruan tinggi. Usaha untuk tercapainya prestasi, khususnya olahraga 

bola voli, perlu latihan teknik yang tepat bagi pemula khususnya siswa untuk 

penguasaan teknik dasar yang sempurna.   

Seperti yang dikemukakan Machfud Irsyada (2000:17) Gerak dasar yang 

dilakukan dalam kegiatan bermain bola voli baik yang berkaitan dengan aktifitas 

pada saat memainkan bola maupun pada saat tanpa memainkan bola. Gerak dasar 
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itu mencakup ketrampilan locomotor dan ketrampilan manipulatif. Permainan bola 

voli juga membutuhkan kemampuan untuk mempersepsi bola, mencakup arahnya, 

ketinggiannya, dan kecepatannya, untuk kemudian dipukul. 

Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan merupakan salah satu Sekolah Dasar negeri 

di desa Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Sekolah Dasar Negeri 1 

Tahunan terletak di sebelah SMP N 1 Gabus tepatnya di jalan raya Tahunan No. 

20.A. Siswa-siswi dari Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan  berasal dari daerah desa 

Tahunan itu sendiri. Kondisi sosial ekonomi masyarakat (orang tua siswa) sebagian 

besar dari kalangan menengah kebawah, antara lain buruh tani, tukang kayu, 

pedagang dan sebagian kecil adalah pegawai negeri sipil (PNS). 

Walaupun dalam keterbatasan situasi dan kondisi, sekolah terus berupaya 

untuk tetap meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkesinambungan, 

dengan input siswa yang kualitasnya dibawah standart dibandingkan dengan 

Sekolah Dasar Negeri yang lain di desa Tahunan. Walaupun demikian, berkat 

kerjasama dari semua pihak baik dari orang tua siswa, siswa, guru dan lembaga 

penunjang pendidikan, prestasi setiap tahunnya selalu meningkat baik dalam bidang 

akademik  maupun non akademik. 

Sesuai dengan indikator pada materi permainan bola besar khususnya bola 

voli bagi kelas V, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikkan teknik dasar 

permainan bola besar dengan peraturan yang dimodifikasi untuk memupuk 

kerjasama dan toleransi. Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran permainan 

bola besar, khususnya permainan bola voli di Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan 

belum seperti yang diharapkan dan belum sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 
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perkembangan siswa serta permainan bola voli yang diajarkan belum dimodifikasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran bola voli diperoleh informasi bahwa : 

1. Bola yang digunakan dalam pengajaran menggunakan bola voli standar atau 

bola voli sesungguhnya. 

2. Kurangnya modifikasi permainan dalam pembelajaran penjas untuk menarik 

siswa. 

3. Kurangnya guru dalam memberikan pengembangan model pembelajaran. 

4. Kurangnya atau terbatasnya sarana dan prasarana. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

tema pengembangan model pembelajaran bola voli dengan memodifikasi 

permainan bola voli tersebut pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan 

Tahun 2012, sebagai wahana pembelajaran penjasorkes yang inovatif, untuk 

menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, yang sekaligus 

bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan tujuan yang 

utama dari modifikasi permainan bola tangan ini adalah dapat meningkatkan 

aktifitas gerak pada siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu : “ Bagaimana bentuk modifikasi 

permainan bola voli yang sesuai dengan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 

Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan ” 

 

 



5 
 

 
 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk model 

pembelajaran bola voli yang berupa modifikasi permainan bola voli net hidup untuk 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan Kecamatan Gabus kabupaten 

Grobogan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Supaya siswa dapat 

meningkatkan aktivitas olahraga dengan pembelajaran penjasorkes yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa model 

permainan bola voli net hidup yang sesuai dengan  Sekolah Dasar Negeri 01 

Tahunan dan karakteristik siswa sekolah dasar, yang dapat mengembangkan semua 

aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor) secara efektif dan efisien, 

serta dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan mengatasi kesulitan dalam 

pengajaran bola voli. 

Produk yang dihasilkan diharapkan akan bermanfaat sebagai referensi 

tambahan dalam dunia pendidikan. Manfaat produk antara lain : 

1.4.1 Menumbuhkan minat dan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran penjaskes. 

1.4.2 Mengatasi semua keterbatasan sarana dan prasarana bola voli. 

1.4.3 Khasanah model pembelajaran Sekolah Dasar dan alternative pelaksanaan 

dalam proses belajar mengajar. 

1.4.4 Meningkatkan pengetahuan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan tentang 

pembelajaran bola voli. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.5.1 Bagi Peneliti 

1.5.1.1 Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes. 

1.5.1.2 Sebagai modal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, 

S1. 

1.5.2 Bagi Peneliti Lanjutan 

1.5.2.1 Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan model permainan 

dalam pembelajaran penjasorkes siswa Sekolah Dasar Negeri 01 

Tahunan. 

1.5.2.2 Sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 

1.5.3 Bagi Guru Penjas 

1.5.3.1 Memberikan solusi bagi guru dalam rangka PBM penjasorkes, agar hasil 

belajar siswa yang dicapai dapat memenuhi kriteria. 

1.5.3.2 Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjas dalam mengajar agar 

siswa lebih aktif bergerak dan tidak cepat bosan dalam pelajaran 

PENJASORKES. 

1.5.4 Bagi Lembaga (PJKR FIK UNNES) 

1.5.4.1 Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang pengembangan 

model pembelajaran permainan bola voli net hidup pada Sekolah Dasar. 

1.5.4.2 Sebagai bahan dokumentasi penelitian di lingkungan UNNES Semarang. 
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1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

      Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pemecahan masalah yang dilakukan 

antara lain yaitu teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian sekaligus 

metodologi penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam pelaksanaannya 

sehingga menjadi sumber pemecahan yang dapat dipertanggung jawabkan, 

melakukan modifikasi pembelajaran sekaligus menguji keefektifan model 

pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1   Landasan Teori 

Sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan. Pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari pakar. 

2.1.1  Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah latihan jasmani yang dimanfaatkan, dikembangkan, 

didayagunakan dalam ruang lingkup pendidikan, baik sebagai sarana, metode, dan 

merupakan bagian mutlak dan seluruh proses pendidikan  

( Subagiyo 2008 : 1.18 ) 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat 

oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian integral dari 

proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan 

untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskul intelektual, dan sosial (Abdul 

Kadir Ateng, 1992 : 4). 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui aktifitas 

jasmani yang dijadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan individu 

secara keseluruhan ( Adang Suherman 2000:1). 

Pendidikan jasmani dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang, yaitu: 

2.1.1.1 Pandangan tradisional, yang menganggap bahwa manusia 

itu terdiri dari 2 komponen utama yang dapat dipilah-pilah, yaitu jasmani dan 
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rohani. Pandangan ini menganggap bahwa penjas semata-mata hanya 

mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang atau penyelaras 

pendidikan rohani manusia. Dengan kata lain penjas hanya sebagai pelengkap 

saja  (Adang Suherman 2000 : 17), 

2.1.1.2 Pandangan modern, yang sering juga disebut pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian-bagian yang 

terpilah-pilah. Manusia adalah satu kesatuan dari bagian-bagian yang terpadu. 

Dengan pandangan tersebut pendidikan jasmani diartikan sebagai proses 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. Hubungan antara tujuan 

umum pendidikan, tujuan pendidikan jasmani, dan penyelenggaraannya harus 

terjalin dengan baik. Dengan demikian akan nampak bahwa pendidikan 

jasmani sangat penting bagi pengembangan manusia secara utuh dan 

merupakan dari pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penjas tidak 

dapat hanya berorientasi pada jasmani saja atau hanya untuk kepentingan satu 

komponen saja. Pandangan holistik ini, pada awalnya kurang banyak 

memasukkan aktivitas sport karena pengaruh pandangan sebelumnya, yaitu 

pada akhir abad 19 yang menganggap bahwa sport tidak sesuai di sekolah-

sekolah. Namun tidak bisa dipungkiri sport terus tumbuh dan berkembang 

menjadi aktivitas fisik yang merupakan bagian integral dari kehidupan manusia 

sport menjadi populer, siswa menyenanginya dan ingin mendapatkan 

kesempatan untuk berpartisipasi disekolah-sekolah sport  

hingga para pendidik seolah-olah ditekan untuk menerima dalam kurikulum 

disekolah karena mengandung nilai-nilai pendidikan (Adang Suherman 
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2000:19). 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktifitas jasmani 

dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

jasmani. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani 

mencakup pengembangan individu secara keseluruhan. Artinya, cakupan pendidikan 

jasmani tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, 

emosional, sosial, dan spiritual. 

 Tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori 

yaitu  

2.1.2.1 Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang (physical fitness), 

2.1.2.2 Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

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

2.1.2.3 Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berfikir dan menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang penjas ke 

dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap,  dan tanggung jawab siswa.  

2.1.2.4 Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri (Adang Suherman 2000 : 22-23). 

2.1.3 Pelaksanaan Pendidikan Jasmani 

Bagan di bawah ini menunjukan  cakupan tujuan ideal pendidikan 
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jasmani 

yang pelaksanaanya dilandaskan pada pendekatan pengajaran yang berorientasi pada 

taraf perkembangan dan pertumbuhan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar pelaksanaan penjas 

Pengembangan domain psikomotor yang mencakup aspek kesegaran jasmani 

dan perkembangan perseptual-motorik menegaskan bahwa upaya pendidikan jasmani 

berlangsung melalui gerak atau aktifitas jasmani sebagai perantara untuk tujuan yang 

bersifat mendidik, dan sekaligus untuk tujuan yang bersifat pembentukan serta 

pembinaan keterampilan itu sendiri. 

Kesegaran jasmani merupakan sebuah topik penting dari domain psikomotor 

yang bertumpu pada perkembangan kemampuan biologik organ tubuh. 

Afektif 

Konsep 

Diri 

Intelegensia 

emosional & watak 

Penalaran & 

pembuatan keputusan 
Pengetahuan tentang penjas, 

olahraga dan kesehatan 

Kesegaran 

jasmani 

 

psikomotor 

Praktik pengajaran berorientasi 

pada karakteristik perkembangan 

dan pertubuhan anak 

Kognitif 

Pendidikan Jasmani 

Perseptual 

Motorik 



12 
 

 
 

Konsentrasinya lebih banyak pada persoalan peningkatan efisiensi fungsi faal tubuh 

dengan segala aspeknya sebagai sebuah sistem ( misalnya, sistem peredaran darah 

dan sistem pernafasan, sistem metabolisme ). 

Perkembangan perseptual-motorik terjadi melalui proses kemampuan 

seseorang untuk meneerima rangsang dari luar dan rangsang itu kemudian diolah dan 

diprogram sampai kemudian tercipta respons berupa aksi yang selaras dengan 

rangsang. Dampak langsung dari aktifitas jasmani yang merangsang kemampuan dan 

kecepatan proses persepsi dan aksi itu adalah perkembangan kepekaaan sistem saraf. 

Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep, dan lebih 

penting lagi adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Aspek kognitif 

dalam pendidikan jasmani tidak saja menyangkut pengusaan pengetahuan yang 

berkaitan dengan landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga serta kegiatan 

pengisisan waktu luang, sama halnya pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan. 

Domain afektif mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur 

kepribadian yang kukuh. Tidak hanya tentang sikap sebagai kesiapan berbuat yang 

perlu dikembangkan, namun lebih, diantaranya adalah konsep diri dan komponen 

kepribadian lainya seperti intelegensia emosional dan watak (Rusli Lutan 2000 : 4-6 

). 

2.1.4  Pendidikan Jasmani Di Sekolah 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajara melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, 

dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk 
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meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah pendidikan jasmani, 

psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. 

Menurut Hough, dkk dalam Rusli Lutan (2000: 3), mendefinisikan mengajar 

sebagai proses penataan manusia, materi, dan sumber-sumber untuk keperluan 

kelancaran proses belajar. Khususnya untuk pendidikan jasmani, penataan dalam 

proses pembuatan perencanaan mengajar pendidikan jasmani nampak lebih penting 

mengingat lingkungan belajarnya yang agak unik. Pentingnya suatu perencanaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

2.1.4.1 Waktu mengajar yang relatif terbatas 

Jumlah waktu yang relatif terbatas untuk mengajar pendidikan jasmani 

merupakan salah satu faktor pentingnya membuat perencanaan pengajaran. Rata-rata 

frekuensi mengajar pendidikan jasmani dalam seminggu adalah satu kali dengan 

jumlah waktu sekitar 2 x 30 atau 40 menit. 

2.1.4.2 Jumlah siswa dan fasilitas 

Jumlah siswa yang cukup banyak dan peralatan dan fasilitas yang relatif 

terbatas akan mempengaruhi teknik dan strategi mengajar agar tujuan pengajaran 

dapat tercapai dengan baik. 

2.1.4.3 Latar belakang guru 

Walaupun kemungkinan besar semua guru pendidikan jasmani adalah lulusan 

dari lembaga persiapan guru pendidikan jasmani, tapi tidak menutup kemungkinan 

guru pendidikan jasmani harus mengajar pelajaran yang tidak diperolehnya waktu 

mengikuti  

pendidikan. Dalam hal ini perencanaan pengajaran sangat membantu guru agar dapat 
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mengajar dengan baik. 

2.1.4.4 Karakteristik siswa 

Setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti kemampuan 

fisik, pengetahuan, minat, lingkungan sosial dan ekonomi, dan letak geografisnya. 

Semua itu memerlukan perencanaan yang baik sehingga semua siswa ikut belajar 

sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangannya. 

2.1.4.5 Keterlibatan guru lain 

Terkadang guru pendidikan jasmani memerlukan bantuan guru lain untuk 

mengawasi program yang diberikan kepada siswa. Dalam kasus demikian 

perencanaan perlu dibuat sehingga guru yang terlibat tahu secara pasti arah, tujuan, 

dan jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa yang diawasinya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses mengajar pada dasarnya 

adalah proses penataan yang akan selalu melibatkan proses sebelum 

pelaksanaan(perencanaan), pelaksanaan (melaksanakan perencanaan), dan proses 

setelah pelaksanaan (evaluasi). 

2.1.5   Pengertian Gerak 

Menurut Amung Ma’mun (2000 :  20), gerak (motor) sebagai istilah umum 

untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. 

Menurut Amung Ma’mun (2000 : 20-21), kemampuan gerak dasar 

merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. 

Kemampuan dasar dibagi menjadi  3, yaitu : 

2.1.5.1 Kemampuan locomotor 

Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat 
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ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan loncat. 

Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, 

meluncur, dan lari seperti kuda berlari (gallop). 

2.1.5.2 Kemampuan non-locomotor 

Kemampuan non-locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak 

memadai. Kemampuan non-locomotor terdiri dari menekuk dan meregang, 

mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, 

mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

2.1.5.3 Kemampuan manipulatif 

Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-

macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan 

kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Bentuk-bentuk 

kemampuan manipulatif terdiri dari : 

2.1.5.1 Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang). 

2.1.5.2 Gerakan menerima (menangkap) obyek. 

2.1.5.3 Gerakan memantul-mantulkan atau menggiring bola. 

2.1.5.4  Perkembangan Gerak  

Menurut Keogh dalam Amung Ma’mun (2000 : 5), perkembangan gerak 

dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari 

mulai masa bayi (infancy) sampai masa dewasa (adulthood) serta melibatkan 

berbagai aspek perilaku manusia, kemampuan gerak dan aspek perilaku yang 

ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan gerak dan perkebangan 

gerak itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. 

2.1.5.5 Proses Pembelajaran Gerak 
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Menurut Mugiyo Hartono (2010 : 65), proses pembelajaran keterampilan 

gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, membutuhkan 

kemampuan manajemen pengelolaan yang baik, yaitu melibatkan pengelolaan 

berbagai aspek yang mempengaruhi, antara lain : sejauh mana tingkat kesulitan 

materi yang akan diajarkan, sarana prasarana yang tersedia dan penggunaannya, 

peserta didik (usia, jenis kelamin, jumlah, kemampuan, motivasi, dll), waktu 

yang disediakan, metode dan strategi yang digunakan, lingkungan peseerta didik 

yang bersifat fisik, non fisik baik internal maupun eksternal, dan aspek-aspek 

lain yang mendukung dalam proses pembelajaran. 

2.1.5.6 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

Menurut Sugiyanto (1993 : 67), perkembangan kemampuan fisik anak 

kecil erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan otot-otot besar pada 2 tahun 

terakhir masa anak kecil yang cukup cepat, pertumbuhan kaki dan tangan yang 

cara provisional lebih cepat dibanding pertumbuhan bagian tubuh lainnya, 

peningkatan koordinasi dan keseimbangan tubuh, serta kesempatan yang lebih 

luas untuk melakukan aktivitas fisik. 

Pada anak kecil pertumbuhan tinggi dan berat badan relative menurun 

kecepatannya dibandingkan masa sebelumnya.Tinggi badan dan berat badan 

sama-sama meningkat, tapi presentase peningkatannya berbeda.Presentase 

peningkatan tinggi badan bisa menjadi 2 kali lipat.Karena itu anak kecil pada 

umumnya cenderung tampak langsing atau tampak kurus.Di dalam membentuk 

peningkatan tinggi badan, presentase pertumbuhan panjang kaki lebih besar 

dibanding pertumbuhan togok. Karakteristik perkembangan gerak anak sekolah 
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dasar meliputi: 

2.1.5.6.1 Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-14 tahun 

Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukkan 

adanya kecenderungan yang berbeda dibanding pada masa sebelumnya dan juga 

pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal 

kepesatan dan pola pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan sudah 

mulai menunjukkan kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan 

(Sugiyanto, 1993 : 101). 

2.1.5.6.2 Perkembangan aktifitas motorik kasar (gross motor ability) 

Perkembangan kemampuain gerak kasar adalah gerakan yang mungkin 

dilakukan oleh seluruh tubuh, yang melibatkan sebagian besar bagian tubuh da 

biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar, 

misalnya: menegakkan kepala, tengkurap, merangkak, berjalan dan sebagainya 

(Sugiyanto,1993 : 116). 

2.1.5.6.3 Perkembangan aktivitas motorik halus (fine motor activity) 

Perkembangan kemampuan gerak adalah hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tidak memerlukan 

tanaga, contoh: memegang benda kecil dengan jari telunjuk dan ibu jari, 

memasukkan benda kedalam botol, dan menggambar. Gerak motorik baik yang 

kasar maupun yang halus tersebut erat kaitannya dengan perkembangan dari 

pusat motorik di otak. Melalui latihan-latihan yang tepat, gerakan kasar dan 

halus ini dapat ditingatkan dalam hal keluwesan dan kecermatannya, sehingga 

sacara bertahap seorang anak akan bertambah terampil melakukan jgerakan-
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gerakan tersebut (Sugiyanto, 1993 : 117). 

Menurut harrow dalam Sugiyanto (1993 : 116), perkembangan gerak 

anak berdasarkan klasifikasi domain psikomotor dapat dibagi menjadi 6, 

meliputi: 

2.1.5.6.3.1 Gerak Reflek 

Gerak reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar, 

yang ditimbulkan oleh suatu stimulus (Sugiyanto, 1993 : 219). 

2.1.5.6.3.2 Gerak Dasar Fundamental  

Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar 

perkembangannya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tiungkat menyertai 

garakan berkembangan reflek yang sudah dimiliki sejak lahir, gerak dasar 

fundamental mula-mula bias dilakukan pada masa bayi dan massa anak-anak, 

dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam bentuk melakukan 

berulang-ulang. 

2.1.5.6.3.3 Kemampuan Perseptual 

Kemampuan perceptual adalah kemampuan untuk mengantisipasi 

stimulus yang masuk melalui organ indra. 

2.1.5.6.3.4 Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan system organ-organ 

tubuh di dalam melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisik sangat penting 

mendukung psikomotor. Gerakan yang terampil bisa dilakukan apabila 

kemampuan fisiknya memadai. Ketrampilan gerak bias berkembang bila 

kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar kemampuan 
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fisik dibedakan menjadi 4 macam kemampuan yaitu ketahanan (endurance), 

kekuatan (strength), fleksibilitas (flexibility), kelincahan (aqility) (Sugiyanto, 

1993 : 221-222). 

2.1.5.6.3.5 Gerak Keterampilan 

Gerakan ketrampilan adalah gerakan yang memerlkan koordinasi dengan 

kontrol gerak yang cukup komplek, untuk menguasainya diperlukan proses 

belajar gerak. Gerakan yang terampil menunjukkan sifat efisien di dalam 

pelaksanaannya 

2.1.5.6.3.6 Komunikasi Non-diskursif 

Menurut Harrow dalam Sugiyanto (1993 : 222), komunikasi non-

diskursif merupakan level komunikasi yang keenam dalam sistem klasifikasi 

domain psikomotor. Komunikasi non-diskursif merupakan perilaku yang 

berbentuk komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan yang bersifat 

komunikatif non-diskursif meliputi gerakan ekspresif dan gerakan interpretif. 

Gerakan ekspresif  meliputi gerakan-gerakan yang bisa digunakan dalam 

kehidupan, misalnya menganggukan kepala tanda setuju. Gerakan interpretif 

adalah gerakan yang diciptakan berdasarkan penafsiran nilai estetik dan 

berdasarkan  makna yang dimaksudkan di dalamnya. Gerakan yang diciptakan 

dan mengandung nilai-nilai estetik disebut gerakan estetik, sedangkan gerakan 

yang diciptakan dengan maksud untuk menyampaikan pesan melalui makna 

yang tersembunyi didalam gerakan disebut kreatif (Sugiyanto, 1993 : 223). 

2.1.5.7 Perkembangan Gerak Dasar Pada Fase Anak Besar (6-14 Tahun) 

Sejalan dengan meningkatnya kemampuan tubuh dan kemampuan fisik maka 
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meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan gerak dasar 

yang sudah mulai bias dilakukan pada masa anak kecil semakin dikuasai. 

Peningkatan kemampuan gerak bisa didentifikasi dalam bentuk sebagai berikut : 

2.1.5.7.1 Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien; 

2.1.5.7.2 Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol; 

2.1.5.7.3 Pola atau bentuk gerakan variasi; 

2.1.5.7.4 Gerakan semakin Bertenaga. 

2.1.6   Karakteristik permainan bola voli 

Dalam permainan bola voli, ada beberapa macam teknik dasar bola voli yaitu 

: 

2.1.6.1 Servis 

Awal mulanya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk 

memulainya suatu permainan, sesuai dengan kemajuan permintaan bahwa teknik 

servis saat ini hanya sebagai permulaan permainan, tetapi bila ditinjau dari taktik 

sudah merupakan suatu serangan awal bagi regu yang memulainya untuk 

mendapatkan nilai. Karena kedudukannya yang sangat penting, maka para pelatih 

dan guru olahraga dianjurkan selalu berusaha menciptakan bentuk teknik dasar 

servis yang dapat menyulitkan lawan, bahkan dengan servis hendaknya dapat 

diartikan sebagai suatu serangan pertama kali bagi regu yang melakukan servis 

untuk meraih kemenangan.  

Bertolak dari pentingnya kedudukan servis, ada bermacam-macam teknik dan 

variasi servis yaitu : 

2.1.6.1.1 Servis Tangan Bawah (Underhand Service) 

servis tangan bawah adalah cara yang termudah untuk memasukkan bola 
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ke daerah lawan. Bagi pemain pemula cara ini sangat mudah untuk dipelajari 

dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar, sehingga dalam waktu singkat 

sudah dapat dikuasai. Adapun urutan dalam melakukan servis tangan bawah 

adalah 

sebagai berikut dan variasi servis yaitu : 

2.1.6.1.1.1 Posisi melangkah, badan dibungkukkan, bertumpu pada tungkai 

belakang. 

2.1.6.1.1.2 Bola dilambungkan, lengan yang akan memukul diayunkan kebelakang. 

2.1.6.1.1.3 Bola dipukul dengan tangan, sementara tangan diluruskan. 

2.1.6.1.1.4 Kedua tungkai diluruskan sikapnya, tubuh sebelah atas ditegakkan, 

sementara titik berat tubuh berpindah penumpuannya pada tungkai 

sebelah depan. 

2.1.6.1.1.5 Sikap tangan waktu memukul bola adalah membuka. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Servis tangan bawah/under hand service 

(Herry koesyanto, 2003:13) 

 

 

2.1.6.1.2 Servis Tangan Atas (Overhead Service) 

Servis tanga atas atau servis pukulan dari atas ada beberapa macam yaitu 

servis tennis, servis mengapung dan servis cekis. 
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Gambar 2.2 

Servis tangan Atas / Overhead Service 

(Herry koesyanto, 2003:15) 

 

2.1.6.2 Passing ( Mengoper ) 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

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

kepada regu lawan. Teknik passing ada dua yaitu passing atas dan passing bawah. 

2.1.6.2.1 Passing Atas 

Passing atas ada dua yaitu passing atas normal dan passing atas setinggi 

muka. Keduanya hampir sama hanya saja pada saat perkenaan bolanya yang 

berbeda. Passing atas normal, bolanya berada di depan atas muka, sedangkan 

passing atas setinggi muka, bolanya berada tepat di depan muka. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Passing Atas 

(Herry koesyanto, 2003:23) 
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2.1.6.2.2 Passing Bawah 

Dalam melakukan passing bawah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan satu tangan dan dua tangan. Passing bawah satu tangan digunakan apabila 

bola berada agak jauh dan agak rendah dari badan. Bentuk-bentuk melakukan 

passing bawah satu tangan antara lain : 

1) Menggunakan lengan dengan jari-jari menggenggam. 2) Punggung tangan 

jari-jari terbuka. 3). Pergelangan tangan bagian dalam dengan tangan 

menggenggam. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Sikap Lengan Saat Passing Bawah Satu Tangan 

(Herry koesyanto, 2003:27) 

 

Sedangkan passing bawah dua tangan ada beberapa bentuk sikap tangan 

sebelum melakukan passing bawah dua tangan antara lain : 

2.1.6.2.2.1 The Dig ( Clenched First Metode ) yaitu kedua ibu jari sejajar 

dengan jari-jari tangan yang satu membungkus jari tangan yang lain, ini asalnya 

dari amerika. Bentuk ini sering digunakan bagi pemain yang sudah tinggi 

kemampuan passing bawahnya, karena lebih fleksibel apabila menerima bola 

dari arah manapun. 
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  Gambar 2.5 

The Dig (Clenched First Methode) 

(Herry koesyanto, 2003:27) 

 

2.1.6.2.2.2 Mengemis (Thumb Over Methode) yaitu kedua telapak 

tangan menghadap ke atas dengan punggung satu tangan menempel pada 

telapak tangan lainnya dan dijepit ibu jari. Perkenaan bola di atas pergelangan 

tangan (bagian proksimal) bentuk ini lebih tepatnya bagi pemula karena untuk 

mempermudah mengantisipasi bola pada bidang perkenaan. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

Posisi Tangan Mengemis 

(Herry koesyanto, 2003:28) 

 

2.1.6.3 Umpan / Set-Uper 

Mengumpan berarti menyajikan bola kepada teman seregunya yang 

selanjutnya diharapkan akan dipergunakan untuk menyerang ke lapangan lawan, 

karena pada umumnya pengertian menyerang adalah melakukan smash. Jadi 

mengumpan adalah menyajikan bola untuk dapat di smash teman seregunya. 

Menurut Herry Koesyanto, (2003:30) mengatakan untuk mengumpan harus 

memenuhi beberapa persyaratan agar hasilnya dapat di smash dengan baik, adapun 
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persyaratan itu adalah sebagai berikut : 

1). Bola harus melambung dengan tenang di daerah serang lapangan sendiri. 2) Bola 

harus berada di atas jaring dengan ketinggian yang cukup, agar sempat di smash bagi 

smasher. 3) Jarak dari jaring sejauh 20-50 cm. 

Menurut tinggi rendahnya umpan dalam permainan bola voli, dapat dibagi 

dalam empat macam sebagai berikut : 

1) Umpan normal, 2) Umpan semi set-uper (setengah normal), 3) Umpan push 

(dorongan cepat), 4) Umpan pull (umpan cepat) 

2.1.6.4 Pukulan Serangan (Smash) 

Proses dalam melakukan smash yaitu saat awalan, saat tolakan, saat pukulan, 

saat mendarat di tanah. 

Urutan melakukan smash adalah sebagai berikut : 

2.1.6.4.1 Melakukan awalan 1 sampai dengan 3 langkah. 

2.1.6.4.2 Langkah yang dibuat menggunakan langkah kaki lebar. 

2.1.6.4.3 Pada saat mendekati net kedua lengan diayunkan ke belakang. 

2.1.6.4.4 Kedua kaki dihentakkan bersusulan, lalu meloncat, lengan yang akan 

memukul mulai mengayun ke depan, punggung kebelakang. 

2.1.6.4.5 Bola dipukul dengan lengan terjulur, tangan terbuka dan menaungi bola, 

sementara pergelangan tangan harus longgar. 
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Gambar 2.7 

Urutan Melakukan Smash 

(Herry koesyanto, 2003:35) 

2.1.6.5 Bendungan ( Block ) 

Block adalah upaya untuk membendung serangan dari lawan. Adapun tahap-

tahap untuk melakukan blocking adalah 

2.1.6.5.1 Mengadakan langkah ke kanan atau ke kiri 

2.1.6.5.2 Meloncat ke atas dengan menggunakan tumpuan kedua kaki. 

2.1.6.5.3 Menggerakkan tangan dan lengan untuk menguasai bola. 

2.1.6.5.4 Mendarat dengan dua kaki secara lentuk. 

(Herry Koesyanto, 2003;42) 

Tolakan dilakukan sesaat bila semasher telah menolak ke atas, hal ini bila bola 

diumpan dekat dengan jaring. Bila bola di umpan jauh dari jaring maka saat tolakan 

agak diperlambat sedikit. Dalam melakukan block atau bendungan, seorang pemain 

bisa melakukannya secara sendirian (Block tunggal) ataupun melakukannya secara 

berkawan. Perlu ditekankan bahwa dalam melakukan block yang berhasil tidak 

semudah seperti yang telah diuraikan. Oleh karena itu, untuk dapat memblock secara 

rapi dan berhasil diperlukan latihan yang banyak dan adanya kemauan keras. 

Tindakan block itu sendiri sebetulnya secara psikologis mengemukakan karena 
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blocker selalu dalam keadaan dipimpin oleh smasher. Hal-hal yang mempengaruhi 

block kurang berhasil disebabkan oleh : 

1)Latihan teknik biasanya hanya latihan gerakan bayangan tanpa smash yang 

sesungguhnya. 2) Unsur psikologis yang menjemukan dalam melakukan block 

dalam pertandingan, dan lain sebagainya. 

2.1.7  Karakteristik Permainan Bola Voli Net Hidup 

Permainan bola voli yang dimodifikasi adalah permainan bola voli dengan 

menggunakan 4-6 orang pemain dalam satu tim dimana 3-4 orang berperan menjadi 

penerima serve dan 1-2 orang menjadi net hidup atau penghalang dan pengumpan 

untuk melakukan serangan. Aturan yang digunakan seperti permainan bola voli 

biasa, akan tetapi bola yang digunakan adalah bola spon dan beberapa peraturan yang 

disesuaikan dengan kondisi permainan. 

Sebelum menginjak pada permainan inti di sini ada sebuah pendekatan 

metodik yang bertujuan untuk mengenalkan permainan bola voli net hidup kepada 

siswa. Selain untuk mengenalkan kepada siswa, pendekatan metodik ini bertujuan 

agar siswa tidak jenuh ketika akan mendapatkan materi permainan bola voli net 

hidup. 

Berikut ini adalah draf dari pendekatan metodik permainan bola voli net 

hidup : 
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Gambar 2.8 

Pendekatan Metodik Voli Net Hidup 

Keterangan : 

  : Siswa yang mempermainkan bola 

  : Siswa yang menggagalkan bola 

  : Bola 

  : Arah pergerakan bola 

 

Aturan pendekatan metodik ini yaitu : 

1. Melempar dan menangkap bola, akan tetapi melempar dengan posisi tangan 

lurus, bola dilempar dari bawah, bola dilempar bebas ke teman, badan sedikit 

condong, dan kaki sedikit ditekuk. 

2. Melempar dan menangkap bola, akan tetapi melempar bola dari atas kepala dan 

dipegang dengan tangan dua, bola dilempar bebas ke teman, badan sedikit 

condong, dan kaki sedikit ditekuk. 

3. Memukul bola ke teman, tidak boleh dengan loncat.  

 Setelah pendekatan metodik dilaksanakan, diteruskan dengan permainan bola 

voli net hidup. Permulaan permainan dimulai seperti pertandingan bola voli pada 

umumnya. Masing-masing tim berusaha mendapatkan nilai dengan memasukan bola 

ke daerah lawan baik dengan menggunakan smash maupun ketepatan menempatkan 

bola. setiap terjadi perpindahan bola service, arah perputaran pemain seperti 

permainan bola voli biasa, yang membedakannya pemain dalam satu tim yang berada 

di depan bila berputar kekanan masuk menjadi net, dan yang menjadi net paling kiri 

masuk menjadi pemain depan dan dibelakangnya melakukan service. 

Tim yang meraih angka 21 terlebih dahulu dengan sistem rally point dengan 

kemenangan selisih 2, maka tim tersebut yang menang. 
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2.1.8  Peraturan Permainan Bola Voli Net Hidup 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola voli 

net hidup, terdiri dari beberapa hal antara lain : 

a.) Fasilitas dan Peralatan 

1. Lapangan 

Lapangan bola voli net hidup berbentuk persegi panjang tidak seluas 

lapangan bola voli pada dasarnya. Dengan pertimbangan apabila 

menggunakan lapangan permainan bola voli yang sesungguhnya siswa akan 

lebih sulit untuk mengontrol permainan. Pada model permainan bola voli net 

hidup ini ukuran lapangan disesuaikan berdasarkan usia siswa Sekolah Dasar 

(SD) dengan rentang usia 10-11 tahun. Ukran lapangan bola voli net hidup 

tersebut adalah panjang 12 meter dan lebar 6  meter. 

Di lapangan bola voli net hidup ini terdapat daerah merah, yaitu 

dimana suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan 

smash, hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 

Lapangan Bola Voli Net Hidup 
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2. Net Hidup 

 

 

 

Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung service 

maupun smash dari lawan. Selain dapat membendung serangan dari lawan, 

net hidup juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman satu tim 

untuk melakukan serangan terhadap tim lawan.  Net tersebut juga dapat  

langsung  melakukan serangan balik . Agar  terciptanya suatu permainan 

yang lebih efektif dan lebih menarik siswa. 

3. Bola yang Digunakan Dalam Permainan Voli Net Hidup 

Bola yang digunakan adalah bola plastik yang dilapisi dengan spons 

yang warnanya disesuaikan dengan warna bola voli sungguhan agar 

memberikan daya tarik tersendiri bagi para siswa dengan tujuan agar tidak 

menimbulkan sakit atau perih pada saat di passing, serta bola plastik tidak 

terlalu keras pada saat digunakan, anak-anak sangat familiar, dan sangat 

ekonomis karena harga murah dan tersedia di banyak tempat (toko, warung 

atau pasar). Dengan menggunakan bola yang terbuat dari plastik yang 

dilapisi spons, siswa akan merasa nyaman ketika menggunakannya dan 

siswa tidak akan takut terkena bola. 
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Gambar 2.10 

Bola Yang Digunakan Dalam Pengembangan 

 Permainan Voli Net Hidup 

 

b.) Jumlah Pemain 

1. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim. 

2. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

3. 1-2 orang berperan sebagai net di dalam lapangan. 

4. 3-4 orang berperan sebagai pemain di dalam lapangan. 

c.) Posisi pemain 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 

Posisi Pemain 

 

Keterangan : 

    : Tim yang menerima service 

    : Tim yang melakukan service 
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Panjang daerah merah : 1 meter tidak boleh melakukan smash 

Panjang lapangan  : 12 meter 

Lebar lapangan  : 6 meter 

Tinggi net   : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain 

Lebar daerah net  : 1 meter 

d.) Rotasi pemain 

Rotasi pemain dilakukan apabila tim tersebut memenangkan rally pada 

saat permainan, dan pergeseran dilakukan searah jarum jam. Bagi pemain yang 

berada di depan bertanggung jawab menjadi net yang berguna untuk 

menghalangi serangan lawan atau menjadi block. Selain menjadi block, pemain 

yang menjadi net juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman untuk 

melakukan serangan kepada lawan. 

e.) Lama permainan dan permulaan pertandingan 

1. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 21 rally point. 

2. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau service 

atas. 

3. Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

4. Bila terjadi pindah bola, perpindahan pemain kekanan menggantikan net 

atau net menjadi pemain di lapangan. 

f.) Cara mencetak angka 

1. Melakukan serangan smash yang masuk di area lapangan lawan. 

2. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan lawan. 

3. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash, maupun 

bloking. 
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4. Melakukan passing dengan penempatan bola di dalam lapangan lawan. 

g.)  Teknik  

Pada model pengembangan permainan voli net hidup ini dimainkan dengan 

menggunakan teknik-teknik yang terdapat pada permainan bola voli yang 

sesungguhnya yaitu meliputi teknik, servis bawah, passing atas, passing bawah, 

spike. 

1. Servis 

Servis adalah suatu upaya yang dilakukan tim untuk mengawali suatu 

permainan. Dalam permainan bola voli net hidup ini, servis pertama di mulai 

dari pemain belakang sebelah kanan dan dilakukan di garis belakang sebelah 

kanan, jika tim tersebut mendapatkan point maka diperbolehkan  servis 

kembali. 

2. Passing 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola 

serangan kepada regu lawan. Teknik passing ada dua yaitu passing atas dan 

passing bawah. Di dalam permainan bola voli net hidup ini passing 

diperbolehkan hingga 3 kali sentuhan. 

3. Serangan  

Serangan dapat dilakukan semua pemain, tidak terkecuali pemain yang 

berada diposisi belakang akan tetapi apabila melakukan serangan, para pemain 

belakang tidak boleh melakukan gerakan smash di daerah merah. Di sini semua 

pemain belakang boleh melakukan serangan kecuali pemain yang menjadi net 
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hidup. 

2.1.9. Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

      Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2008 : 297). 

      Menurut Borg & Gall dalam Punaji Setyosari (2010 : 194), Penelitian 

Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. 

2.1.9.2. Pentingnya Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

      Ada beberapa alasan mengapa dilakukan penelitian pengembangan.Alasan-alasan 

itu menurut Van den Akker dalam Punaji Setyosari (2010 : 196), berasal dari 

pendapat bahwa pendekatan penelitian  (misalnya, penelitian survei, korelasi, 

eksperimen) dengan fokus penelitian hanya mendeskripsikan pengetahuan, jarang 

memberikan preskripsi yang berguna dalam pemecahan masalah-masalah rancangan 

dan desain dalam pembelajaran atau pendidikan. Alasan lain, adanya semangat tinggi 

dan kompleksitas sifat kebijakan reformasi pendidikan. Sedangkan tujuan penelitian 

pengembangan adalah ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun 

waktu tertentu. 

2.2 Kerangka Berpikir 

 Pengembangan model pembelajaran yang akan dilakukan pada penelitian 

ini adalah model permainan bola voli net hidup. Pada permainan ini yang 

dimodifikasi adalah sebagai berikut, ukuran lapangan bola voli, net, jumlah pemain, 

jumlah point dalam set, jenis bola yang dipakai. Melalui modifikasi model 
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pembelajaran tersebut diharapkan pembelajaran lebih aktif, inovatif, kreatif dan  

menyenangkan serta menarik bagi anak. 

Dalam penelitian ini pembelajaran bola voli dengan menggunakan model 

pembelajaran voli net hidup diharapkan dapat menarik minat belajar bermain bola 

voli pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan. Adapun model yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah permainan bola voli yang sudah dibuat 

sedemikian rupa untuk menghasilkan pengembangan model pembelajaran permainan 

voli  yang lebih aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan serta menarik bagi siswa 

sehingga diharapkan minat siswa terhadap pembelajaran permainan bola voli di 

sekolah akan lebih baik. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran 

permainan  ini dapat dijadikan pengalaman baru bagi siswa dan guru dalam proses 

pemabalajaran disekolah. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1. Model Pengembangan 

Model pengembangan yang akan dikembangkan adalah permainan bola voli net 

hidup dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 

Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. 

Adapun struktur model pengembangannya adalah pembelajaran permainan bola 

voli net hidup dalam penjasorkes sebagai sarana meningkatkan mutu belajar siswa 

melalui kombinasi permainan bola voli. 

3.2.  Prosedur Pengembangan  

Prosedur pengembangan akan memaparkan prosedur yang akan ditempuh 

oleh peneliti dalam membuat produk. Dalam prosedur peneliti akan menyebutkan 

komponen pada setiap tahapan-tahapan yang akan dikembangkan.  

Pada bagan berikut akan disajikan tahapan–tahapan prosedur pengembangan 

modifikasi peraturan permainan bola voli net hidup. 

 

  

 

 

 

Referensi dan Diskusi 

 

 

Analisis Kebutuhan 

Kajian pustaka Observasi dan Wawancara 

Pembuatan produk awal 

Revisi I Uji coba kelompok kecil 
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Revisi II 

 

Uji coba kelompok besar 

 

Revisi III 

 

Produk Akhir 

Gambar 3.1. 

Prosedur Pengembangan Permainan bola voli net hidup 

Sumber (Borg & Gall dalam Punaji Setyosari, 2010) 

3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan 

penelitian ini. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi tentang 

pelaksanaan permainan bola voli net hidup di Sekolah Dasar Negeri 01 

Tahunan dengan cara melakukan pengamatan lapangan tentang aktifitas 

siswa. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan permainan 

bola voli net hidup ini dibutuhkan atau tidak. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah 

selanjutnya  adalah pembuatan produk model pembelajaran permainan bola 

voli net hidup, Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti 

membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu 
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ahli Penjas dan satu ahli pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan. 

3.2.3 Revisi I 

Di dalam revisi I hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan 

dan saran terhadap produk yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan 

dasar pengembangan produk. 

3.2.4 Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil atau uji coba terbatas dilakukan terhadap 

kelompok kecil sebagai pengguna produk. Pada tahap ini dilakukan uji 

kelomok kecil terhadap produk yang dikembangkan dengan menggunakan 

subjek uji coba siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan dengan 

jumlah subyek sebanyak 12 siswa. 

3.2.5 Revisi II 

Di dalam revisi II hasil yang didapat berupa perbaikan dari 

pengembangan produk dalam kelompok kecil. 

3.2.6 Uji Coba Kelompok Besar 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 01 Tahunan dengan jumlah subyek sebanyak 31 siswa. 

3.2.7 Revisi III 

Di dalam revisi III hasil yang didapat berupa perbaikan dari 

pengembangan produk dalam kelompok besar. 
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3.2.8 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji coba kelompok besar. 

3.3. Uji coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : (1) 

menetapkan desain uji coba, dan (2) menentukan subjek uji coba. 

3.3.1. Desain Uji Coba  

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangakan. Desain uji coba yang 

dilaksanakan terdiri  dari : 

3.3.1.1. Uji coba kelompok kecil 

Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 12 siswa sebagai subjeknya. 

Pengambilan siswa dilakukan secara random sampling karena dilihat dari 

karakteristik dan tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda antara siswa yang 

satu dengan lainya. 

Pertama-tama siswa diberikan arahan dan penjelasan mengenai peraturan 

permainan bola voli net hidup. Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner 

tentang permainan yang telah dilakukan. Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah 

untuk mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. Tanggapan atau 

revisi ini yang nantinya digunakan sebagai bahan koreksi dalam melakukan uji coba 

kelompok besar. 

3.3.1.2. Uji Kelompok Besar 

Pada tahap ini dilakukan uji kelompok besar terhadap produk yang 

dikembangkan dengan mengunakan subjek uji coba 31 siswa kelas V Sekolah Dasar 
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Negeri 01 Tahunan  yang diambil secara total sampling. 

Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan bola voli net hidup 

yang telah direvisi. Kemudian siswa melakukan uji coba permainan bola voli net 

hidup. Setelah melakukan uji coba, siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang 

telah dilakukan. 

3.3.2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Evaluasi ahli 

yang terdiri dari satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, (2) Uji coba kelompok 

kecil terdiri dari 12 siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan yang dipilih 

sampel secara random, (3) Uji coba lapangan yang terdiri dari 31 siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 01 Tahunan. 

3.4. Produk Pengembangan Permainan 

Permainan bola voli yang dimodifikasi adalah permainan bola voli dengan 

menggunakan 4-6 orang pemain dalam satu tim dimana 3-4 orang berperan menjadi 

penerima serve dan 1-2 orang menjadi net hidup atau penghalang dan pengumpan 

untuk melakukan serangan. Aturan yang digunakan seperti permainan bola voli 

biasa, akan tetapi bola yang digunakan adalah bola spon dan beberapa peraturan yang 

disesuaikan dengan kondisi permainan. 

Permulaan permainan dimulai seperti pertandingan bola voli pada umumnya, 

akan tetapi di dalam permainan bola voli net hidup ini passingnya maksimal 4 kali 

sentuhan. Masing-masing tim berusaha mendapatkan nilai dengan memasukan bola 

ke daerah lawan baik dengan menggunakan smash maupun ketepatan menempatkan 

bola. setiap terjadi perpindahan bola service, arah perputaran pemain seperti 
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permainan bola voli biasa, yang membedakannya pemain dalam satu tim yang berada 

di depan bila berputar kekanan masuk menjadi net, dan yang menjadi net paling kiri 

masuk menjadi pemain depan dan dibelakangnya melakukan service. 

Tim yang meraih angka 15 terlebih dahulu dengan sistem rally point dengan 

kemenangan selisih 2, maka tim tersebut dapat dikatakan memenangkan permainan. 

I. Peraturan Permainan Bola Voli Net Hidup 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola voli 

net hidup, terdiri dari beberapa hal antara lain : 

a.) Fasilitas dan Peralatan 

1. Lapangan 

Lapangan bola voli net hidup berbentuk persegi panjang tidak seluas 

lapangan bola voli pada dasarnya. Dengan pertimbangan apabila 

menggunakan lapangan permainan bola voli yang sesungguhnya siswa akan 

lebih sulit untuk mengontrol permainan. Pada model permainan bola voli net 

hidup ini ukuran lapangan disesuaikan berdasarkan usia siswa Sekolah Dasar 

(SD) dengan rentang usia 10-11 tahun. Ukran lapangan bola voli net hidup 

tersebut adalah panjang 10  meter dan lebar 5  meter. Di lapangan bola voli 

net hidup ini terdapat daerah merah, yaitu dimana suatu daerah yang tidak 

boleh diinjak untuk awalan melakukan smash, hanya diperbolehkan untuk 

melakukan umpan 
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Gambar 3.2 

Lapangan Bola Voli Net Hidup 

 

2. Net Hidup 

 

 

 

Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung service 

maupun smash dari lawan. Selain dapat membendung serangan dari lawan, 

net hidup juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman satu tim 

untuk melakukan serangan terhadap tim lawan.  Net tersebut juga dapat  

langsung  melakukan serangan balik. Agar  terciptanya suatu permainan yang 

lebih efektif dan lebih menarik siswa. 

3. Bola yang Digunakan Dalam Permainan Voli Net Hidup 

Bola yang digunakan adalah bola plastik yang dilapisi dengan spons 

yang warnanya disesuaikan dengan warna bola voli sungguhan agar 

memberikan daya tarik tersendiri bagi para siswa dengan tujuan agar tidak 
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menimbulkan sakit atau perih pada saat di passing, serta bola plastik tidak 

terlalu keras pada saat digunakan, anak-anak sangat familiar, dan sangat 

ekonomis karena harga murah dan tersedia di banyak tempat (toko, warung 

atau pasar). Dengan menggunakan bola yang terbuat dari plastik yang dilapisi 

spons, siswa akan merasa nyaman ketika menggunakannya dan siswa tidak 

akan takut terkena bola 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Bola Yang Digunakan Dalam Pengembangan 

 Permainan Voli Net Hidup 

b.) Jumlah Pemain 

5. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim. 

6. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

7. 1-2 orang berperan sebagai net di dalam lapangan. 

8. 3-4 orang berperan sebagai pemain di dalam lapangan. 

c.) Posisi pemain 
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Gambar 3.4 

Posisi Pemain 

Keterangan : 

    : Tim yang menerima service 

    : Tim yang melakukan service 

Panjang daerah merah : 1 meter tidak boleh melakukan smash 

Panjang lapangan  : 10 meter 

Lebar lapangan  : 5 meter 

Tinggi net   : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain 

Lebar daerah net  : 1 meter 

d.) Rotasi pemain 

Rotasi pemain dilakukan apabila tim tersebut memenangkan rally pada 

saat permainan, dan pergeseran dilakukan searah jarum jam. Bagi pemain yang 

berada di depan bertanggung jawab menjadi net yang berguna untuk 

menghalangi serangan lawan atau menjadi block. Selain menjadi block, pemain 

yang menjadi net juga berfungsi sebagai pengumpan kepada teman untuk 

melakukan serangan kepada lawan. 

e.) Lama permainan dan permulaan pertandingan 

1. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 15 rally point. 

2. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau service 

atas. 

3. Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

4. Bila terjadi pindah bola, perpindahan pemain kekanan menggantikan net, 

dan net menjadi pemain di lapangan. 
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f.) Cara mencetak angka 

1. Melakukan serangan smash yang masuk di area lapangan lawan. 

2. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan lawan. 

3. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash, maupun 

bloking. 

4. Melakukan passing dengan penempatan bola di dalam lapangan lawan. 

g.)  Teknik  

Pada model pengembangan permainan voli net hidup ini dimainkan 

dengan menggunakan teknik-teknik yang terdapat pada permainan bola voli 

yang sesungguhnya yaitu meliputi servis, passing, spike. 

1. Servis 

Servis adalah suatu upaya yang dilakukan tim untuk mengawali suatu 

permainan. Dalam permainan bola voli net hidup ini, servis pertama di 

mulai dari pemain belakang sebelah kanan dan dilakukan di garis belakang 

sebelah kanan, jika tim tersebut mendapatkan point maka servis akan terus 

berlanjut. 

2. Passing 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu 

regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun 

pola serangan kepada regu lawan. Teknik passing ada dua yaitu passing atas 

dan passing bawah. Di dalam permainan bola voli net hidup ini passing 

diperbolehkan hingga 4 kali sentuhan. 
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3. Serangan 

Serangan dapat dilakukan semua pemain, tidak terkecuali pemain 

yang berada diposisi belakang akan tetapi apabila melakukan serangan, para 

pemain belakang tidak boleh melakukan gerakan smash di daerah merah. Di 

sini semua pemain belakang boleh melakukan serangan kecuali pemain 

yang menjadi net hidup. 

3.5. Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil lembar evaluasi yang berupa kritik dan saran dari para ahli secara 

lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data 

kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner siswa dan pengambilan denyut nadi. 

3.6. Instrumen Pengumpulan Data 

      Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Pengukuran denyut nadi istirahat dan pengukuran denyut nadi setelah 

melakukan aktivitas penjasorkes. 

      Perlatan: 

      Stopwatch 

3.6.1.1 Cara pengukuran denyut nadi istirahat 

      Teste melakukan pengukuran atau penghitungan denyut nadi dilakukan 

pada satu menit sebelum melakukan aktivitas, dan di ukur 15 detik.dan hasilnya 

dikalikan 4, untuk mendapatkan hasil denyut nadi permenit (Tri Rustiadi, 2011:11).  

Frekuensi nadi dalam satu menit, normal 70-80 kali per menit, tetapi pada 

orang yang terlatih rutin melakukan olahraga fisik denyut nadi normal dapat 
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mencapai 50-60 kali per menit. Jika frekuensi kurang dari normal disebut bradicardi, 

jika frekuensi lebih dari normal disebut tachicardi. Karena frekuensi dapat 

dipengaruhi oleh akivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, makan, kehamilan 

bulan terakhir. 

3.6.1.2 Cara pengukuran denyut nadi setelah melakukan aktivitas 

      Teste melakukan pengukuran atau penghitungan denyut nadi dilakukan pada satu 

menit setelah melakukan aktivitas, dan di ukur 15 detik dan hasilnya dikalikan 4, 

untuk mendapatkan hasil denyut nadi permenit. 

3.6.2 Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk lembar 

evaluasi dan kuesioner. 

      Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk lembar 

evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun data dari 

para ahli Penjas dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan 

data dari siswa. Alasan memilih kuesioner adalah subjek yang relatif banyak 

sehingga data dapat diambil secara serentak dan waktu yang singkat. Lembar 

evaluasi ahli dititik beratkan pada produk pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner 

siswa dititik beratkan pada kenyamanan produk. 

      Lembar evaluasi yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam evaluasi berupa kualitas model 

pembelajaran permainnan bola voli net hidup. Serta komentar dan saran umum jika 

ada. Rentangan evaluasi mulai dari “kurang baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara member tanda “ ” pada kolom yang tersedia. 

1 : kurang baik 
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2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

      Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir evaluasi yang akan 

digunakan pada ahli:  

Tabel 3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Evaluasi 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa 

Sekolah Dasar 

10 

 

      Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaaan yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang 

digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif. Cara 

pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak” 

Alternative Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

      Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang akan 

digunakan pada siswa: 
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Tabel 3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekkan gerak 

dalam bermain model pembelajaran 

permainan bola voli net hidup. 

10 

2 Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan dan 

pengetahuan tentang model pembelajaran 

permainan bola voli net hidup.  

10 

 

3 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain model 

pembelajaran permainan bola voli net hidup, 

serta nilai kerjasama, sportifitas, dan 

kejujuran. 

10 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan data yang 

berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis 

kualitatif. 

      Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Muhamad Ali 

(1987:184) yaitu :  

  

Keterangan : 

NP = Nilai dalam %   
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n = Adalah nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

      Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 3.4 akan disajikan klasifikasi dalam 

persentase. 

Tabel 3.4. Klasifikasi Analisis Deskriptif Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 – 20 % Tidak baik Dibuang 

20,01 – 40 % Kurang baik Dipebaiki 

40,01 – 70 % Cukup baik Digunakan (bersyarat) 

70,01 – 90 % Baik Digunakan 

90,01 – 100 % Sangat baik Digunakan 

Sumber : Guilford (dalam Martin, 2010: 56) 

 

Tabel 3.5. Klasifikasi Kelayakan Produk 

Persentase Kriteria Indikator 

0-20% Tidak layak  Bila model dapat dipahami siswa 

20,01 – 40 % Kurang layak 
 Bila model dapat dipahami siswa 

 Bila model dapat dipraktikan siswa 

40,01 – 70 % Cukup layak 
 Bila model dapat dipahami siswa 

 Bila model dapat dipraktikan siswa 

 Bila guru mampu melaksanakan model tersebut 

70,01 – 90 % Layak 

 Bila model dapat dipahami siswa 

 Bila model dapat dipraktikan siswa 

 Bila guru mampu melaksanakan model tersebut 

 Bila siswa dapat menampilkan sikap kerja sama 

90,01 – 100 % Sangat layak 

 Bila model dapat dipahami siswa 

 Bila model dapat dipraktikan siswa 

 Bila guru mampu melaksanakan model tersebut 

 Bila siswa dapat menampilkan sikap kerja sama 

 Bila model dapat meningkatkan gerakan siswa 

 Sumber : Penelitian penjasorkes 2012 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Penyajian Data Uji Coba Skala Kecil 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

permainan bola voli net hidup. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat 

produk dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.) Analisis tujuan dan karakteristik permainan bola besar di Sekolah Dasar 

2.) Analisis karakteristik siswa Sekolah Dasar 

3.) Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara mengembangkan 

model permainan bola besar 

4.) Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model permainan bola 

besar 

5.) Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran 

6.) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran 

7.) Menyusun produk awal model permainan bola besar 

Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

model permainan bola besar yang sesuai bagi siswa Sekolah Dasar. Berikut ini 

adalah draf produk awal permainan bola voli net hidup yang sesuai bagi siswa 

Sekolah Dasar sebelum di validasi oleh ahli dan guru penjasorkes Sekolah Dasar: 

4.1.1 Revisi Produk Awal 

Produk awal pengembangan model permainan “Bola Voli Net Hidup” 

pada siswa Sekolah Dasar sebelum di ujicobakan  dalam uji skala kecil, produk 
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yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang 

peneliti ini. Peneliti  melibatkan 1 orang ahli Penjasorkes yang berasal dari dosen 

Unnes, yaitu Drs. H. Tri Nur Harsono, M.Pd dan 1 orang ahli pembelajaran guru 

Penjasorkes sekolah dasar yaitu Prawoto, A.Ma. adalah guru Penjas di Sekolah 

Dasar  Negeri 01 Tahunan. Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf 

produk awal model permainan “Bola Voli Net Hidup”, dengan disertai lembar 

evaluasi untuk ahli Penjas dan ahli pembelajaran.  

Berdasarkan saran dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran pada produk atau 

model sebelum diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli Penjas 

dan ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan yang muncul sebelum 

uji coba skala kecil. Proses revisi sebagai berikut : 

1) Sudah bagus variasi karena menyangkut segi kognitif, afektif dan 

psikomotorik serta fisik. 

2) Di uji cobakan skala kecil dulu hasilnya bisa di konsultasikan lagi. 

3) Sudah baik dan dapat di uji cobakan 

4.1.2 Produk Awal Model Permainan Bola Voli Net Hidup 

Permainan bola voli yang dimodifikasi adalah permainan bola voli dengan 

menggunakan 4-6 orang pemain dalam satu tim dimana 3-4 orang berperan 

menjadi penerima serve dan 1-2 orang menjadi net hidup atau penghalang dan 

pengumpan untuk melakukan serangan. Aturan yang digunakan seperti permainan 

bola voli biasa, akan tetapi bola yang digunakan adalah bola spon dan beberapa 

peraturan yang disesuaikan dengan kondisi permainan. 
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Sebelum menginjak pada permainan inti di sini ada sebuah pendekatan 

metodik yang bertujuan untuk mengenalkan permainan bola voli net hidup kepada 

siswa. Selain untuk mengenalkan kepada siswa, pendekatan metodik ini bertujuan 

agar siswa tidak jenuh ketika akan mendapatkan materi permainan bola voli net 

hidup. 

Berikut ini adalah draf dari pendekatan metodik permainan bola voli net 

hidup : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Pendekatan Metodik Voli Net Hidup 

Keterangan : 

  : Siswa yang mempermainkan bola 

  : Siswa yang menggagalkan bola 

  : Bola 

  : Arah pergerakan bola 

 

Aturan pendekatan metodik ini yaitu : 

4. Melempar dan menangkap bola, akan tetapi melempar dengan posisi tangan 
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lurus, bola dilempar dari bawah, bola dilempar bebas ke teman, badan sedikit 

condong, dan kaki sedikit ditekuk. 

5. Melempar dan menangkap bola, akan tetapi melempar bola dari atas kepala 

dan dipegang dengan tangan dua, bola dilempar bebas ke teman, badan 

sedikit condong, dan kaki sedikit ditekuk. 

6. Memukul bola ke teman, tidak boleh dengan loncat.  

 Setelah pendekatan metodik dilaksanakan, diteruskan dengan permainan bola 

voli net hidup. Permulaan permainan dimulai seperti pertandingan bola voli pada 

umumnya. Masing-masing tim berusaha mendapatkan nilai dengan memasukan 

bola ke daerah lawan baik dengan menggunakan smash maupun ketepatan 

menempatkan bola. setiap terjadi perpindahan bola service, arah perputaran 

pemain seperti permainan bola voli biasa, yang membedakannya pemain dalam 

satu tim yang berada di depan bila berputar kekanan masuk menjadi net, dan yang 

menjadi net paling kiri masuk menjadi pemain depan dan dibelakangnya 

melakukan service. 

Tim yang meraih angka 21 terlebih dahulu dengan sistem rally point 

dengan kemenangan selisih 2, maka tim tersebut yang menang. 

1. Peraturan Permainan Bola Voli Net Hidup 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola 

voli net hidup, terdiri dari beberapa hal antara lain : 

h.) Fasilitas dan Peralatan 

4. Lapangan 

Lapangan bola voli net hidup berbentuk persegi panjang tidak seluas 



55 
 

 
 

lapangan bola voli pada dasarnya. Dengan pertimbangan apabila 

menggunakan lapangan permainan bola voli yang sesungguhnya siswa akan 

lebih sulit untuk mengontrol permainan. Pada model permainan bola voli net 

hidup ini ukuran lapangan disesuaikan berdasarkan usia siswa Sekolah Dasar 

(SD) dengan rentang usia 10-11 tahun. Ukran lapangan bola voli net hidup 

tersebut adalah panjang 12 meter dan lebar 6  meter. 

Di lapangan bola voli net hidup ini terdapat daerah merah, yaitu 

dimana suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan 

smash, hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Lapangan Bola Voli Net Hidup 

 

5. Net Hidup 

 

 

 

Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 
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Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung service 

maupun smash dari lawan. Selain dapat membendung serangan dari lawan, 

net hidup juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman satu tim 

untuk melakukan serangan terhadap tim lawan.  Net tersebut juga dapat  

langsung  melakukan serangan balik . Sehingga agar  terciptanya suatu 

permainan yang lebih efektif dan lebih menarik siswa. 

6. Bola yang Digunakan Dalam Permainan Voli Net Hidup 

Bola yang digunakan adalah bola plastik yang dilapisi dengan spons 

yang warnanya disesuaikan dengan warna bola voli sungguhan agar 

memberikan daya tarik tersendiri bagi para siswa dengan tujuan agar tidak 

menimbulkan sakit atau perih pada saat di passing, serta bola plastik tidak 

terlalu keras pada saat digunakan, anak-anak sangat familiar, dan sangat 

ekonomis karena harga murah dan tersedia di banyak tempat (toko, warung 

atau pasar). Dengan menggunakan bola yang terbuat dari plastik yang dilapisi 

spons, siswa akan merasa nyaman ketika menggunakannya dan siswa tidak 

akan takut terkena bola. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Bola Yang Digunakan Dalam Pengembangan 

 Permainan Voli Net Hidup 
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i.) Jumlah Pemain 

9. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim. 

10. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

11. 1-2 orang berperan sebagai net di dalam lapangan. 

12. 3-4 orang berperan sebagai pemain di dalam lapangan. 

j.) Posisi pemain 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Posisi Pemain 

Keterangan : 

    : Tim yang menerima service 

    : Tim yang melakukan service 

Panjang daerah merah : 1 meter tidak boleh melakukan smash 

Panjang lapangan : 12 meter 

Lebar lapangan  : 6 meter 

Tinggi net  : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain 

Lebar daerah net  : 1 meter 

k.) Rotasi pemain 

Rotasi pemain dilakukan apabila tim tersebut memenangkan rally 

pada saat permainan, dan pergeseran dilakukan searah jarum jam. Bagi 
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pemain yang berada di depan bertanggung jawab menjadi net yang berguna 

untuk menghalangi serangan lawan atau menjadi block. Selain menjadi 

block, pemain yang menjadi net juga bisa berfungsi sebagai pengumpan 

kepada teman untuk melakukan serangan kepada lawan. 

l.) Lama permainan dan permulaan pertandingan 

5. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 21 rally point. 

6. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau service 

atas. 

7. Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

8. Bila terjadi pindah bola, perpindahan pemain kekanan menggantikan 

net atau net menjadi pemain di lapangan. 

m.) Cara mencetak angka 

5. Melakukan serangan smash yang masuk di area lapangan lawan. 

6. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan lawan. 

7. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash, 

maupun bloking. 

8. Melakukan passing dengan penempatan bola di dalam lapangan lawan. 

n.)  Teknik  

Pada model pengembangan permainan voli net hidup ini dimainkan 

dengan menggunakan teknik-teknik yang terdapat pada permainan bola voli 

yang sesungguhnya yaitu meliputi teknik, servis bawah, passing atas, 

passing bawah, spike. 

1. Servis 
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Servis adalah suatu upaya yang dilakukan tim untuk mengawali suatu 

permainan. Dalam permainan bola voli net hidup ini, servis pertama di 

mulai dari pemain belakang sebelah kanan dan dilakukan di garis belakang 

sebelah kanan, jika tim tersebut mendapatkan point maka diperbolehkan  

servis kembali. 

3. Passing 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu 

regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun 

pola serangan kepada regu lawan. Teknik passing ada dua yaitu passing atas 

dan passing bawah. Di dalam permainan bola voli net hidup ini passing 

diperbolehkan hingga 3 kali sentuhan. 

4. Serangan  

Serangan dapat dilakukan semua pemain, tidak terkecuali pemain 

yang berada diposisi belakang akan tetapi apabila melakukan serangan, para 

pemain belakang tidak boleh melakukan gerakan smash di daerah merah. Di 

sini semua pemain belakang boleh melakukan serangan kecuali pemain yang 

menjadi net hidup. 

4.1.3 Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian lembar evaluasi oleh para ahli, 

merupakan pedoman untuk menyatakan apakah produk model bola voli net hidup 

dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. Berikut ini 

adalah hasil pengisian lembar evaluasi dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran 
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Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Ahli 

No. Alternatif Jawaban Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Kurang baik 0 0 

2. Cukup baik 0 0 

3. Baik 7 6 

4. Sangat baik 3 4 

Sumber: Data Penelitian Penjasorkes 2012 

 

 

 
 

Gambar 4.5. Grafik Rekapitulasi Persentase Jawaban Ahli 

(Sumber: Data Penelitian Penjasorkes, 2012 ) 

 

Berdasarkan hasil pengisian lembar evaluasi yang dilakukan oleh ahli 

Penjas dan ahli pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Dasar  Negeri 01 

Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan bahwa dari 

kedua ahli menyatakan bahwa pengembangan model permainan “bola voli net 
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hidup” sudah masuk dalam kategori penilaian baik dan dapat digunakan untuk uji 

coba skala kecil. Akan tetapi ada beberapa  revisi lebih lanjut agar pengembangan 

model pembelajaran permainan “bola voli net hidup” ini menjadi lebih baik dan 

sempurna. Masukan berupa saran dan komentar pada produk model permainan 

“bola voli net hidup” sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model 

permainan tersebut. 

4.1.4 Data Uji Coba Skala Kecil 

Setelah produk model permainan “bola voli net hidup” divalidasi oleh ahli 

Penjas dan ahli pembelajaran serta di revisi, maka pada tanggal 12 November 

2012 produk diujicobakan kepada siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 

Tahunan yang berjumlah 12 siswa. 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dan di ujicoba ini digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada ujicoba lapangan. 

Keseluruhan data yang didapat dari dievaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran dalam uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. Sehimgga 

pada uji lapangan akan lebih berjalan dengan baik dari uji coba skala kecil. 

Berdasarkan data pada hasil kuesioner yang diisi siswa diperoleh 

persentase jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 89 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “bola voli net 

hidup” ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa 
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kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan. Berikut tabel hasil kuesioner pada uji 

coba skala kecil: 

Tabel  4.2. Data Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=12) 

No Pertanyaan Jawaban Persentase 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

 

Apakah kamu mengetahui/memahami teknik dasar 

dari permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui/memahami peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menerapkan peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menganalisis gerakan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu tahu bahan bola yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui ukuran lapangan yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui jumlah pemain dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui tinggi net yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui cara menghitung point 

pada permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup di pimpin 

oleh seorang wasit? 

Apakah kamu tertarik dengan model permainan 

voli net hidup? 

Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman 

satu tim dalam permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup kamu 

harus sportif? 

Apakah kamu harus mentaati peraturan dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam 

melakukan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu akan mengakui kekalahan jika tim 

lawan memenangkan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu masih merasa takut pada saat terkena 

bola pada permainan voli net hidup? 

Apakah wasit yang memimpin jujur? 

Apakah kamu menghargai keputusan wasit? 

Apakah dalam permainan bola voli net hidup kamu 

harus jujur? 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

92 % 

 

92 % 

 

75 % 

 

92 % 

 

100 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

75 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

83 % 

 

83 % 

 

83 % 

 

100 % 

92 % 

100 % 
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21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

Apakah kamu bisa menirukan gerakan permainan 

voli net hidup seperti yang dicontoh kan oleh guru? 

Apakah kamu bisa melakukan teknik dasar 

permainan voli net hidup dengan benar? 

Apakah kamu bersungguh-sunguh bermain voli net 

hidup agar tidak mendapat kekalahan? 

Apakah kamu bisa mengkoordinasikan semua 

teknik dalam permaian voli net hidup? 

Apakah semua teknik permainan voli net hidup 

dapat kamu kuasai? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menerima 

perlawanan dari tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menyerang 

tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang 

ada di dalam bola voli net hidup? 

Apakah kamu dapat melakukan dalam gerakan voli 

net hidup? 

Apakah setelah kamu bermain voli net hidup 

merasakan ada peningkatan dalam gerakan? 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Tidak 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ya 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

67 % 

 

75 % 

 

100 % 

 

92 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

Rata-rata 89 % 

 

Keseluruhan data yang didapat dari dievaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran dalam uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. Dengan data 

yang didapat dalam  uji coba skala kecil diharapkan pada uji lapangan akan lebih 

berjalan dengan baik dari uji coba skala kecil. 
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Gambar 4.6 Grafik Rekapitulasi Persentase Kuisioner Siswa Skala Kecil 

(Sumber: Uji Coba Skala Kecil, 2012) 

8.1.4. Denyut Nadi Siswa Uji Skala Kecil 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji skala kecil. Siswa lebih aktif 

dalam bergerak dalam melakukan permainan bola voli net hidup. Itu dapat dilihat 

dari peningkatan denyut nadi siswa sebelum melakukan aktifitas dan sesudah 

melakukan aktifitas,sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Denyut Nadi Siswa Uji Skala Kecil 

0%

10%

20%
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40%

50%
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Kognitif Afektif Psikomotor
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Frewensi denyut 

nadi 

(kali/menit) 

Jumlah siswa 

sebelum 

aktifitas 

Jumlah siswa 

sesudah 

aktifitas 

51-60 3 - 

61-70 8 - 

71-80 1 - 
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4.2 Analisis Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Analisis data uji coba berdasarkan tabel analisis data uji coba skala kecil yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sehagai berikut:  

1. Aspek mengetahui / memahami teknik dasar dari permainan voli net hidup, 

didapat persentase 92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

2. Aspek mengetahui / memahami peraturan permainan, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

3. Aspek dapat menerapkan peraturan permainan, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

4. Aspek menganalisis gerakan permainan, didapat persentase 92%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

5. Aspek mengerti bahan bola yang digunakan, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

81-90 - 1 

91-100 - 8 

101-110 - 2 

111-120 - 1 
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6. Aspek mengetahui ukuran lapangan, didapat persentase 83%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

7. Aspek mengetahui jumlah pemain, didapat persentase 92%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

8. Aspek mengetahui tinggi net, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

9. Aspek mengetahui cara menghitung point, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

10. Aspek mengerti pemimpin permainan/wasit, didapat persentase 83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

11. Aspek tertarik dengan model permainan, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

12. Aspek bekerjasama dengan teman satu tim, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

13. Aspek mengerti sportif, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 
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(digunakan). 

14. Aspek peraturan dalam permainan, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

15. Aspek bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan, didapat persentase 

83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

16. Aspek mengakui kekalahan, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

17. Aspek merasa takut pada saat terkena bola, didapat persentase 83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

18. Aspek wasit memimpin jujur, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

19. Aspek menghargai keputusan wasit, didapat persentase 92%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

20. Aspek mengerti kejujuran dalam permainan, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

21. Aspek menirukan gerakan, didapat persentase 92%. Berdasarkan kriteria yang 
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telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

22. Aspek melakukan teknik dasar permainan voli net hidup, didapat persentase 

83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

23. Aspek bersungguh-sunguh bermain voli net hidup, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

24. Aspek mengkoordinasikan semua teknik, didapat persentase 67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik (digunakan bersyarat). 

25. Aspek menguasai gerakan, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

26. Aspek kesulitan dalam menerima perlawanan dari tim lawan, didapat 

persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

27. Aspek kesulitan dalam menyerang tim lawan, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

28. Aspek kesulitan pada gerakan, didapat persentase 92%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

29. Aspek dapat melakukan dalam gerakan voli net hidup, didapat persentase 



69 
 

 
 

83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

30. Aspek merasakan ada peningkatan dalam gerakan, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

4.3  Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran pada produk atau 

model yang telah diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli Penjas 

dan ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah 

ujicoba skala kecil. Proses revisi sebagai berikut : 

1) Aturan permainan 

2) Penskoran permainan/penilaian permainan 

3) Garis pembatas diubah memakai kapur supaya pemain tidak tersangkut 

oleh tali pembatas 

4) Ukuran lapangan diperkecil 

Tabel 4.4 Perbedaan produk sebelum direvisi dan sesudah direvisi 

Hasil Revisi Produk Sebelum Revisi Produk Sesudah Revisi 

1. Aturan Permainan 

 

 

2. Penskoran Permainan 

3. Garis Pembatas 

4. Ukuran lapangan 

1. Passing atau umpan di 

perbolehkan 3 kali 

sentuhan. 

2. Game 21 point 

3. Garis memakai tali 

4. Panjang 12 m dan lebar 6 

m. 

1. Passing atau umpan di 

perbolehkan 4 kali 

sentuhan. 

2. Game 15 point 

3. Garis memakai kapur 

4. Panjang 10 m dan lebar 5 

m. 
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4.3.1 Draf Permainan Setelah Revisi (Skala Besar)  

Permainan bola voli yang dimodifikasi adalah permainan bola voli dengan 

menggunakan 4-6 orang pemain dalam satu tim dimana 3-4 orang berperan 

menjadi penerima serve dan 1-2 orang menjadi net hidup atau penghalang dan 

pengumpan untuk melakukan serangan. Aturan yang digunakan seperti permainan 

bola voli biasa, akan tetapi bola yang digunakan adalah bola spon dan beberapa 

peraturan yang disesuaikan dengan kondisi permainan. 

Permulaan permainan dimulai seperti pertandingan bola voli pada 

umumnya, akan tetapi di dalam permainan bola voli net hidup ini passingnya 

maksimal 4 kali sentuhan. Masing-masing tim berusaha mendapatkan nilai dengan 

memasukan bola ke daerah lawan baik dengan menggunakan smash maupun 

ketepatan menempatkan bola. setiap terjadi perpindahan bola service, arah 

perputaran pemain seperti permainan bola voli biasa, yang membedakannya 

pemain dalam satu tim yang berada di depan bila berputar kekanan masuk 

menjadi net, dan yang menjadi net paling kiri masuk menjadi pemain depan dan 

dibelakangnya melakukan service. 

Tim yang meraih angka 15 terlebih dahulu dengan sistem rally point 

dengan kemenangan selisih 2, maka tim tersebut dapat dikatakan memenangkan 

permainan. 

II. Peraturan Permainan Bola Voli Net Hidup 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan bola 

voli net hidup, terdiri dari beberapa hal antara lain : 
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h.) Fasilitas dan Peralatan 

4. Lapangan 

Lapangan bola voli net hidup berbentuk persegi panjang tidak 

seluas lapangan bola voli pada dasarnya. Dengan pertimbangan apabila 

menggunakan lapangan permainan bola voli yang sesungguhnya siswa 

akan lebih sulit untuk mengontrol permainan. Pada model permainan bola 

voli net hidup ini ukuran lapangan disesuaikan berdasarkan usia siswa 

Sekolah Dasar (SD) dengan rentang usia 10-11 tahun. Ukran lapangan 

bola voli net hidup tersebut adalah panjang 10  meter dan lebar 5  meter. 

Di lapangan bola voli net hidup ini terdapat daerah merah, yaitu dimana 

suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan smash, 

hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Lapangan Bola Voli Net Hidup 

 

5. Net Hidup 
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Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung service 

maupun smash dari lawan. Selain dapat membendung serangan dari lawan, 

net hidup juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman satu tim 

untuk melakukan serangan terhadap tim lawan.  Net tersebut juga dapat  

langsung  melakukan serangan balik. Agar  terciptanya suatu permainan 

yang lebih efektif dan lebih menarik siswa. 

6. Bola yang Digunakan Dalam Permainan Voli Net Hidup 

Bola yang digunakan adalah bola plastik yang dilapisi dengan spons 

yang warnanya disesuaikan dengan warna bola voli sungguhan agar 

memberikan daya tarik tersendiri bagi para siswa dengan tujuan agar tidak 

menimbulkan sakit atau perih pada saat di passing, serta bola plastik tidak 

terlalu keras pada saat digunakan, anak-anak sangat familiar, dan sangat 

ekonomis karena harga murah dan tersedia di banyak tempat (toko, 

warung atau pasar). Dengan menggunakan bola yang terbuat dari plastik 

yang dilapisi spons, siswa akan merasa nyaman ketika menggunakannya 

dan siswa tidak akan takut terkena bola 
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Gambar 4.8 

Bola Yang Digunakan Dalam Pengembangan 

 Permainan Voli Net Hidup 

i.) Jumlah Pemain 

13. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim. 

14. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

15. 1-2 orang berperan sebagai net di dalam lapangan. 

16. 3-4 orang berperan sebagai pemain di dalam lapangan. 

j.) Posisi pemain 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Posisi Pemain 

Keterangan : 

    : Tim yang menerima service 

    : Tim yang melakukan service 

Panjang daerah merah : 1 meter tidak boleh melakukan smash 

Panjang lapangan : 10 meter 

Lebar lapangan  : 5 meter 

Tinggi net  : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain 

 

k.) Rotasi pemain 

Rotasi pemain dilakukan apabila tim tersebut memenangkan rally 

pada saat permainan, dan pergeseran dilakukan searah jarum jam. Bagi 
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pemain yang berada di depan bertanggung jawab menjadi net yang berguna 

untuk menghalangi serangan lawan atau menjadi block. Selain menjadi 

block, pemain yang menjadi net juga berfungsi sebagai pengumpan kepada 

teman untuk melakukan serangan kepada lawan. 

l.) Lama permainan dan permulaan pertandingan 

5. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 15 rally point. 

6. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau service 

atas. 

7. Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

8. Bila terjadi pindah bola, perpindahan pemain kekanan menggantikan 

net, dan net menjadi pemain di lapangan. 

m.) Cara mencetak angka 

5. Melakukan serangan smash yang masuk di area lapangan lawan. 

6. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan lawan. 

7. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash, 

maupun bloking. 

8. Melakukan passing dengan penempatan bola di dalam lapangan lawan. 

n.)  Teknik  

Pada model pengembangan permainan voli net hidup ini dimainkan 

dengan menggunakan teknik-teknik yang terdapat pada permainan bola 

voli yang sesungguhnya yaitu meliputi servis, passing, spike. 

1. Servis 

Servis adalah suatu upaya yang dilakukan tim untuk mengawali suatu 
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permainan. Dalam permainan bola voli net hidup ini, servis pertama di 

mulai dari pemain belakang sebelah kanan dan dilakukan di garis 

belakang sebelah kanan, jika tim tersebut mendapatkan point maka servis 

akan terus berlanjut. 

2. Passing 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu 

regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun 

pola serangan kepada regu lawan. Teknik passing ada dua yaitu passing 

atas dan passing bawah. Di dalam permainan bola voli net hidup ini 

passing diperbolehkan hingga 4 kali sentuhan. 

3. Serangan 

Serangan dapat dilakukan semua pemain, tidak terkecuali pemain 

yang berada diposisi belakang akan tetapi apabila melakukan serangan, 

para pemain belakang tidak boleh melakukan gerakan smash di daerah 

merah. Di sini semua pemain belakang boleh melakukan serangan 

kecuali pemain yang menjadi net hidup. 

4.4 Penyajian Data Uji Skala Besar  

Berdasarkan evaluasi ahli Penjas serta ahli pembelajaran terhadap ujicoba 

skala kecil, maka langkah berikutnya adalah uji coba skala besar. Uji skala besar 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada 

ujicoba skala kecil, apakah bahan permainan itu dapat digunakan. Uji coba skala 

besar dilakukan oleh siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan yang 

berjumlah 31 siswa. Data uji skala besar dihimpun dengan menggunakan 
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kuesioner. 

Berdasarkan uji lapangan didapatkan persentase sebesar 96 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “bola voli net hidup” ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga model permainan bola voli net 

hidup dapat digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan. 

Berikut tabel persentase kuesioner siswa : 

Tabel  4.5. Data Hasil Uji Coba Skala Besar (N=31) 

No Pertanyaan Jawaban Persentase 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

Apakah kamu mengetahui/memahami teknik dasar 

dari permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui/memahami peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menerapkan peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menganalisis gerakan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu tahu bahan bola yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui ukuran lapangan yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui jumlah pemain dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui tinggi net yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui cara menghitung point 

pada permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup di pimpin 

oleh seorang wasit? 

Apakah kamu tertarik dengan model permainan voli 

net hidup? 

Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman satu 

tim dalam permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup kamu 

harus sportif? 

Apakah kamu harus mentaati peraturan dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam 

melakukan permainan voli net hidup? 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

100 % 

 

97 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

97 % 

 

97 % 

 

100 % 

 

90 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

94 % 

 

100 % 
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16 

 

17 

 

18 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

Apakah kamu akan mengakui kekalahan jika tim 

lawan memenangkan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu masih merasa takut pada saat terkena 

bola pada permainan voli net hidup? 

Apakah wasit yang memimpin jujur? 

Apakah kamu menghargai keputusan wasit? 

Apakah dalam permainan bola voli net hidup kamu 

harus jujur? 

Apakah kamu bisa menirukan gerakan permainan 

voli net hidup seperti yang dicontoh kan oleh guru? 

Apakah kamu bisa melakukan teknik dasar 

permainan voli net hidup dengan benar? 

Apakah kamu bersungguh-sunguh bermain voli net 

hidup agar tidak mendapat kekalahan? 

Apakah kamu bisa mengkoordinasikan semua 

teknik dalam permaian voli net hidup? 

Apakah semua teknik permainan voli net hidup 

dapat kamu kuasai? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menerima 

perlawanan dari tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menyerang 

tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang 

ada di dalam bola voli net hidup? 

Apakah kamu dapat melakukan dalam gerakan voli 

net hidup? 

Apakah setelah kamu bermain voli net hidup 

merasakan ada peningkatan dalam gerakan? 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Tidak  

 

Tidak  

 

Tidak  

 

Ya 

 

Ya 

94 % 

 

90 % 

 

97 % 

97 % 

100 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

97 %  

 

100 % 

Rata-rata 96 % 

Sumber: hasil penelitian skala Besar 

 

Berdasarkan tabel uji lapangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sama-sama memiliki hasil 

persentase rata-rata paling tinggi yaitu dengan kriteria sangat baik. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 
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Gambar 4.10. Grafik Rekapitulasi Persentase Kuisioner Siswa Skala Besar 

(Sumber: Uji Coba Skala Besar, 2012) 

4.5.1. Revisi Produk Setelah Uji Skala Besar 

Berdasarkan saran dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran pada produk atau 

model setelah diujicobakan ke dalam uji skala besar, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli Penjas 

dan ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah 

uji coba skala besar. Proses revisi sebagai berikut : 

1) Dapat dilanjutkan sesuai dengan saran 

2) Sudah layak digunakan dan layak untuk di jadikan pembelajaran bola voli 

4.5.2. Denyut Nadi Siswa Uji Skala Besar 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji skala besar. Siswa lebih aktif 

dalam bergerak dalam melakukan permainan bola voli net hidup. Itu dapat dilihat 
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dari peningkatan denyut nadi siswa sebelum melakukan aktifitas dan sesudah 

melakukan aktifitas,sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Denyut Nadi Siswa Pada Uji Lapangan 

 

 

 

 

 

 

4.5 Analisis Data Uji Skala Besar 

Analisis data uji coba berdasarkan tabel analisis data uji coba lapangan yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sehagai berikut:  

1. Aspek mengetahui / memahami teknik dasar dari permainan voli net hidup, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan)  

2. Aspek mengetahui / memahami peraturan permainan, didapat persentase 97%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

3. Aspek dapat menerapkan peraturan permainan, didapat persentase 94%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

Frewensi 

denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah siswa 

sebelum 

aktifitas 

Jumlah siswa 

sesudah aktifitas 

51-60 14 - 

61-70 13 - 

71-80 4 - 

81-90 - - 

91-100 - 13 

101-110 - 15 

111-120 - 3 
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kriteria sangat baik (digunakan) 

4. Aspek menganalisis gerakan permainan, didapat persentase 97%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan)  

5. Aspek mengerti bahan bola yang digunakan, didapat persentase 97%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

6. Aspek mengetahui ukuran lapangan, didapat persentase 97%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan)  

7. Aspek mengetahui jumlah pemain, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan)  

8. Aspek mengetahui tinggi net, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan)  

9. Aspek mengetahui cara menghitung point, didapat persentase 94%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

10. Aspek mengerti pemimpin permainan/wasit, didapat persentase 97%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

11. Aspek tertarik dengan model permainan, didapat persentase 90%. 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

12. Aspek bekerjasama dengan teman satu tim, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

13. Aspek mengerti sportif, didapat persentase 94%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan) 

14. Aspek peraturan dalam permainan, didapat persentase 94%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan)  

15. Aspek bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan, didapat persentase 

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan)  

16. Aspek mengakui kekalahan, didapat persentase 94%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan)  

17. Aspek tidak merasa takut pada saat terkena bola, didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan)  

18. Aspek wasit memimpin jujur, didapat persentase 97%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 
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19. Aspek menghargai keputusan wasit, didapat persentase 97%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan)  

20. Aspek mengerti kejujuran dalam permainan, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

21. Aspek menirukan gerakan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan)  

22. Aspek melakukan teknik dasar permainan voli net hidup, didapat persentase 

94%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan) 

23. Aspek bersungguh-sunguh bermain voli net hidup, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

24. Aspek mengkoordinasikan semua teknik, didapat persentase 94%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

25. Aspek menguasai gerakan, didapat persentase 94%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan)  

26. Aspek kesulitan dalam menerima perlawanan dari tim lawan, didapat 

persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 
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telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan)  

27. Aspek kesulitan dalam menyerang tim lawan, didapat persentase 94%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

28. Aspek kesulitan pada gerakan, didapat persentase 97%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan)  

29. Aspek dapat melakukan dalam gerakan voli net hidup, didapat persentase 

97%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan) 

30. Aspek merasakan ada peningkatan dalam gerakan, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan) 

4.6. Prototipe Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan “bola voli net hidup” yang berdasarkan data pada saat  uji coba 

skala kecil (N=12) dan uji coba skala besar (N=31). 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas, didapat rata-rata penilaian 

82,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model permainan 

“bola voli net hidup” ini telah memenuhi kriteria baik sehingga layak digunakan 

untuk siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan. Faktor yang menjadikan 

model ini dapat diterima siswa Sekolah Dasar kelas V adalah penilaian kualitas 

model permainan yang dilakukan oleh ahli penjas pada aspek 4, 6, dan 8. Aspek 
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penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat poin 4. 

Selain aspek tersebut, ada aspek penilaian kualitas model permainan yaitu aspek 

1, 2, 3,  5, 7, 9, dan 10. Aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria baik 

dengan mendapat poin 3.  

Hasil analisis data dari ahli pembelajaran, didapat rata-rata penilaian 85%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model permainan “bola 

voli net hidup” ini telah memenuhi kriteria baik sehingga layak digunakan untuk 

siswa kelas V  Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan. Faktor yang menjadikan model 

ini dapat diterima siswa Sekolah Dasar  kelas V adalah penilaian kualitas model 

permainan yang dilakukan oleh ahli pembelajaran pada aspek 2, 5, 8, dan 10. 

Aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat poin 

4. Selain aspek tersebut, ada enam aspek penilaian kualitas model permainan yaitu 

aspek 1, 3, 4, 6, 7, dan 9. Enam aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria 

baik dengan mendapat poin 3.  

Hasil analisis data uji coba skala kecil didapat persentase 89 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “bola voli net 

hidup” ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga dari uji coba skala kecil model 

ini layak digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan. 

Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa kelas V Sekolah Dasar  

Negeri 01 Tahunan adalah dari semua aspek yang diuji coba yang ada, lebih dari 

90% siswa dapat mempraktikan dengan baik. Baik dari pemahaman peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktifitas gerak siswa yang 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan model 
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permainan “bola voli net hidup” ini dapat diterima siswa SD (Sekolah Dasar) 

dengan baik, sehingga uji coba skala kecil model ini dapat digunakan untuk siswa 

kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan. 

Hasil analisis data uji coba skala besar didapat persentase 96 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “bola voli net 

hidup” ini telah memenuhi kriteria  sangat baik, sehingga dari uji coba kelompok 

besar model ini sangat layak digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar  

Negeri 01 Tahunan. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa kelas 

V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan adalah dari semua aspek yang diuji coba 

yang ada, lebih dari 90% siswa dapat mempraktikan dengan baik. Baik dari 

pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktifitas 

gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara 

keseluruhan model permainan “bola voli net hidup” ini dapat diterima siswa SD 

dengan baik, sehingga uji coba kelompok besar model ini dapat digunakan untuk 

siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan.  

Produk permainan bola voli net hidup ini sudah dapat digunakan dalam 

pembelajaran penjasorkes. Hal ini dikarenakan dari keberhasilan modifikasi 

permainan bola voli net hidup yang dapat diterima siswa Sekolah Dasar Negeri 

tahunan. Faktor yang menjadikan model permainan “bola voli net hidup” dapat 

diterima oleh siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 90% 

siswa dapat memptaktekkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap 

peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa 

yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan 
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model permainan bola voli net hidup dapat diterima siswa dengan baik, baik dari 

uji coba skala kecil maupun dari uji coba skala besar model pembelajaran ini 

dapat digunakan bagi siswa kelas V SD N 01 Tahunan. 

4.6.1 Kelemahan dan Kelebihan Produk 

4.6.1.1. Kelemahan Produk 

Peneliti menyadari bahwa produk yang dihasilkan tidak pernah lepas dari 

kendala atau kelemahan. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa 

kelemahan produk sebagai bahan acuan perbaikan untuk penelitian yang akan 

datang agar dapat lebih baik. Berikut kelemahan produk pengembangan 

permainan bola voli net hidup:  

1) Lahan permainan atau area lapangan licin. 

2) Pembatas lapangan bola voli memakai adonan semen. 

4.6.1.2. Kelebihan Produk 

1) Menjadikan siswa lebih tertarik untuk aktif bergerak dalam mengikuti 

pembelajaran. Keaktifan siswa tersebut terlihat dari peningkatan denyut 

nadi siswa sebelum melakukan aktifitas dan sesudah melakukan aktifitas. 

2) Menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 

3) Mengatasi masalah terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang 

dimiliki sekolah. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1. Kajian Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

permainan “bola voli net hidup” yang berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil 

dan uji coba lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Produk model permainan “bola voli net hidup” dapat dan layak digunakan dalam 

proses pembelajaran penjasorkes. Hal itu berdasarkan analisis data pada uji coba 

skala kecil diperoleh dari ahli penjas didapat rata-rata persentase 82,5%, ahli 

pembelajaran 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan bola voli net hidup ini telah memenuhi kriteria baik dan layak 

digunakan. 

5.1.2 Produk model permainan “bola voli net hidup” sudah dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran penjasorkes. Hal itu berdasarkan analisis data uji coba skala 

kecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 89% dengan 

kriteria baik dan hasil analisis data uji coba skala besar didapat rata-rata 

persentase pilihan jawaban yang sesuai 96% dengan kriteria sangat baik. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan bola voli net hidup 

ini telah memenuhi kriteria, sehingga dapat digunakan untuk siswa SD N 01 

Tahunan. 
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5.1.3 Faktor yang menjadikan model permainan “bola voli net hidup” dapat diterima 

oleh siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 90% siswa 

dapat memptaktekkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan 

model permainan bola voli net hidup dapat diterima siswa dengan baik, sehingga 

baik dari uji coba skala kecil maupun dari uji coba skala besar model 

pembelajaran ini dapat digunakan bagi siswa kelas V SD N 01 Tahunan. 

5.1.4 Produk model permainan “bola voli net hidup” dapat meningkatkan aktivitas 

gerak siswa, apabila dilihat dari pengukuran denyut nadi, terdapat peningkatan 

denyut nadi sebelum melakukan aktivitas dengan denyut nadi setelah melakukan 

aktivitas. Berdasarkan peningkatan tersebut maka model permainan bola voli net 

hidup ini dapat meningkatkan aktivitas gerak siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 01 Tahunan. 

5.2. Saran 

5.2.1 Model permainan bola voli net hidup ini yang sudah dikembangankan sebagai 

produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai materi 

pembelajaran bola voli untuk siswa  kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Tahunan.  

5.2.2 Model permainan bola voli net hidup sebagai produk yang telah dihasilkan dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative penyampaian pembelajaran 

penjasorkes melalui permainan bola voli untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. 

Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehingga 
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dapat mencapai tujuan dan diharapkan sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran 

penjasorkes. 

5.2.3 Bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat mengembangkan 

model-model permainan bola voli yang lebih menarik lainnya. Sehingga dapat 

dimainkan di lingkungan sekolah atau lingkungan lain yang dapat mendukung 

atau menunjang permainan tersebut. 
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Lampiran 1  
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Lampiran 2 
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Lampiran 3  
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok                     : Permainan Bola Voli Net Hidup 

Kelas  : 5 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

 

Standar Kompetensi       

 Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga 

dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya.  

Kompetensi Dasar           

 Mempraktikan variasi dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, serta 

nilai-nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran. 

Indikator   

1. Dengan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui memahami permainan 

bola voli net hidup.   

2. Dengan penjelasan dan demonstrasi dari guru, siswa dapat mengetahui tahapan-

tahapan dalam bermain bola voli net hidup. 

3. Dengan penjelasan dan pemberian contoh dari guru siswa mampu bermain bola 

voli net hidup  dengan benar. 

4. Siswa dapat bekerja sama, percaya diri dan berani untuk bermain bola voli net 

hidup. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui pengertian dan kegunaan permainan bola voli net hidup yang 

benar. 
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2. Mengetahui tahap-tahap bermain bola voli net hidup  yang benar 

3. Mempraktikan permainan bola voli net hidup dengan benar 

4. Memiliki sikap kerja sama, percaya diri, dan berani dalam bermain bola voli net 

hidup. 

Karakter siswa yang diharapkan :  

 Disiplin ( Discipline ) 

 Tekun ( diligence )  

 Tanggung jawab ( responsibility ) 

 Ketelitian ( carefulness) 

 Kerja sama ( Cooperation ) 

 Toleransi ( Tolerance ) 

 Percaya diri ( Confidence ) 

 Keberanian ( Bravery) 

 

Materi Pembelajaran 

 Bermain permainan bola voli net hidup  dengan benar. 

 

Metode Pembelajaran 

a. Penyampaian materi. 

b. Pemberian contoh gerak dan bentuk permainan. 

c. Praktek. 

d. Tanya jawab. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

       Kegiatan awal : 

1) Siswa berbaris 

2) Doa 

3) Presensi 

4) Pemanasan 
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a. umum (peregangan) 

b. khusus 

 

Apersepsi 

Guru memberikan persepsi tentang teknik dasar permainan bola voli net hidup. 

Motivasi 

Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa dapat menguasai teknik dasar 

bermain bola voli net hidup dengan benar. 

Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

 

1. Guru menjelaskan  pengertian permainan bola voli net hidup.  

Permainan bola voli net hidup adalah permainan bola voli dengan 

menggunakan 4-6 orang pemain dalam satu tim dimana 3-4 orang berperan 

menjadi penerima serve dan 1-2 orang menjadi net hidup atau penghalang 

dan pengumpan untuk melakukan serangan. Aturan yang digunakan seperti 

permainan bola voli biasa, akan tetapi bola yang digunakan adalah bola 

spon dan beberapa peraturan yang disesuaikan dengan kondisi permainan. 

2. Guru menjelaskan peraturan dan memberikan contoh cara bermain bola voli 

net hidup. 

Peraturan bola voli net hidup : 

o.) Fasilitas dan Peralatan 

7. Lapangan 

Lapangan bola voli net hidup berbentuk persegi panjang tidak seluas 
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lapangan bola voli pada dasarnya. Dengan pertimbangan apabila menggunakan 

lapangan permainan bola voli yang sesungguhnya siswa akan lebih sulit untuk 

mengontrol permainan. Pada model permainan bola voli net hidup ini ukuran 

lapangan disesuaikan berdasarkan usia siswa Sekolah Dasar (SD) dengan 

rentang usia 10-11 tahun. Ukran lapangan bola voli net hidup tersebut adalah 

panjang 12 meter dan lebar 6  meter. 

Di lapangan bola voli net hidup ini terdapat daerah merah, yaitu dimana 

suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk awalan melakukan smash, hanya 

diperbolehkan untuk melakukan umpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Net Hidup 

 

 

 

Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung service 
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maupun smash dari lawan. Selain dapat membendung serangan dari lawan, net 

hidup juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman satu tim untuk 

melakukan serangan terhadap tim lawan.  Net tersebut juga dapat  langsung  

melakukan serangan balik . Agar  terciptanya suatu permainan yang lebih 

efektif dan lebih menarik siswa. 

9. Bola yang Digunakan Dalam Permainan Voli Net Hidup 

Bola yang digunakan adalah bola plastik yang dilapisi dengan spons 

yang warnanya disesuaikan dengan warna bola voli sungguhan agar 

memberikan daya tarik tersendiri bagi para siswa dengan tujuan agar tidak 

menimbulkan sakit atau perih pada saat di passing, serta bola plastik tidak 

terlalu keras pada saat digunakan, anak-anak sangat familiar, dan sangat 

ekonomis karena harga murah dan tersedia di banyak tempat (toko, warung 

atau pasar). Dengan menggunakan bola yang terbuat dari plastik yang dilapisi 

spons, siswa akan merasa nyaman ketika menggunakannya dan siswa tidak 

akan takut terkena bola. 

 

 

 

 

 

 

Bola Yang Digunakan Dalam Pengembangan 

 Permainan Voli Net Hidup 
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p.) Jumlah Pemain 

17. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim. 

18. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

19. 1-2 orang berperan sebagai net di dalam lapangan. 

20. 3-4 orang berperan sebagai pemain di dalam lapangan. 

q.) Posisi pemain 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Posisi Pemain 

 

Keterangan : 

    : Tim yang menerima service 

    : Tim yang melakukan service 

Panjang daerah merah : 1 meter tidak boleh melakukan smash 

Panjang lapangan  : 12 meter 

Lebar lapangan  : 6 meter 

Tinggi net   : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain 

Lebar daerah net  : 1 meter 

r.) Rotasi pemain 

Rotasi pemain dilakukan apabila tim tersebut memenangkan rally pada 

saat permainan, dan pergeseran dilakukan searah jarum jam. Bagi pemain yang 
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berada di depan bertanggung jawab menjadi net yang berguna untuk menghalangi 

serangan lawan atau menjadi block. Selain menjadi block, pemain yang menjadi 

net juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman untuk melakukan 

serangan kepada lawan. 

s.) Lama permainan dan permulaan pertandingan 

9. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 21 rally point. 

10. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau service atas. 

11. Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

12. Bila terjadi pindah bola, perpindahan pemain kekanan menggantikan net atau 

net menjadi pemain di lapangan. 

t.) Cara mencetak angka 

9. Melakukan serangan smash yang masuk di area lapangan lawan. 

10. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan lawan. 

11. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash, maupun 

bloking. 

12. Melakukan passing dengan penempatan bola di dalam lapangan lawan. 

u.)  Teknik  

Pada model pengembangan permainan voli net hidup ini dimainkan dengan 

menggunakan teknik-teknik yang terdapat pada permainan bola voli yang 

sesungguhnya yaitu meliputi teknik, servis bawah, passing atas, passing bawah, 

spike. 

1. Servis 
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Servis adalah suatu upaya yang dilakukan tim untuk mengawali suatu 

permainan. Dalam permainan bola voli net hidup ini, servis pertama di mulai dari 

pemain belakang sebelah kanan dan dilakukan di garis belakang sebelah kanan, 

jika tim tersebut mendapatkan point maka diperbolehkan  servis kembali. 

4. Passing 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

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

kepada regu lawan. Teknik passing ada dua yaitu passing atas dan passing bawah. 

Di dalam permainan bola voli net hidup ini passing diperbolehkan hingga 3 kali 

sentuhan. 

5. Serangan  

Serangan dapat dilakukan semua pemain, tidak terkecuali pemain yang 

berada diposisi belakang akan tetapi apabila melakukan serangan, para pemain 

belakang tidak boleh melakukan gerakan smash di daerah merah. Di sini semua 

pemain belakang boleh melakukan serangan kecuali pemain yang menjadi net 

hidup. 

 

Elaborasi 

 Siswa bermain bola voli net hidup dengan peraturan yang telah 

ditentukan. 

 Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. 

Konfirmasi 

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

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

Kegiatan Akhir 

1. Berbaris 

2. Evaluasi 

3. Doa  

 

Alat dan Sumber 

 Alat  

- Bola spon 

- Tali ( garis lapangan ) 

- Peluit 

- Jam  

 Sumber Belajar 

- Sucipto. 2000.  

- Herry Koesyanto. 2003. Belajar Bermain Bola Voli. Semarang. 

 Penilaian 

- Proses    : Dilakukan melalui pengamatan guru saat proses pembelajaran     

berlangsung. 

-  Hasil      :  Dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomor 

             

               Sulursari, 12 November 2012 

       Praktikan  

       

 

       Aris Windarko 

       NIM.6101408056 
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Perbedaan (RPP) I dan (RPP) II 

 

No Perbedaan RPP I RPP II 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Aturan Permainan 

 

Penskoran Permainan 

Garis Pembatas 

Ukuran lapangan 

Passing atau umpan di 

perbolehkan 3 kali sentuhan. 

Game 21 point 

Garis memakai tali 

Panjang 12 m dan lebar 6 m. 

Passing atau umpan di 

perbolehkan 4 kali sentuhan. 

Game 15 point 

Garis memakai kapur 

Panjang 10 m dan lebar 5 m. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok                     : Permainan Bola Voli Net Hidup 

Kelas  : 5 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

 

Standar Kompetensi       

 Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga 

dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya.  

Kompetensi Dasar           

 Mempraktikan variasi dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, serta 

nilai-nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran. 

Indikator   

1. Dengan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui memahami permainan 

bola voli net hidup.   

2. Dengan penjelasan dan demonstrasi dari guru, siswa dapat mengetahui tahapan-

tahapan dalam bermain bola voli net hidup. 

3. Dengan penjelasan dan pemberian contoh dari guru siswa mampu bermain bola 

voli net hidup  dengan benar. 

4. Siswa dapat bekerja sama, percaya diri dan berani untuk bermain bola voli net 

hidup. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui pengertian dan kegunaan permainan bola voli net hidup yang 

benar. 

2. Mengetahui tahap-tahap bermain bola voli net hidup  yang benar 

3. Mempraktikan permainan bola voli net hidup dengan benar 
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4. Memiliki sikap kerja sama, percaya diri, dan berani dalam bermain bola voli net 

hidup. 

Karakter siswa yang diharapkan :  

 Disiplin ( Discipline ) 

 Tekun ( diligence )  

 Tanggung jawab ( responsibility ) 

 Ketelitian ( carefulness) 

 Kerja sama ( Cooperation ) 

 Toleransi ( Tolerance ) 

 Percaya diri ( Confidence ) 

 Keberanian ( Bravery) 

 

Materi Pembelajaran 

 Bermain permainan bola voli net hidup  dengan benar. 

 

Metode Pembelajaran 

a. Penyampaian materi. 

b. Pemberian contoh gerak dan bentuk permainan. 

c. Praktek. 

d. Tanya jawab. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

       Kegiatan awal : 

1) Siswa berbaris 

2) Doa 

3) Presensi 

4) Pemanasan 

a. umum (peregangan) 

b. khusus 
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Apersepsi 

Guru memberikan persepsi tentang teknik dasar permainan bola voli net hidup. 

Motivasi 

Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa dapat menguasai teknik dasar 

bermain bola voli net hidup dengan benar. 

Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

 

1. Guru menjelaskan  pengertian permainan bola voli net hidup.  

Permainan bola voli net hidup adalah permainan bola voli dengan 

menggunakan 4-6 orang pemain dalam satu tim dimana 3-4 orang berperan 

menjadi penerima serve dan 1-2 orang menjadi net hidup atau penghalang 

dan pengumpan untuk melakukan serangan. Aturan yang digunakan seperti 

permainan bola voli biasa, akan tetapi bola yang digunakan adalah bola 

spon dan beberapa peraturan yang disesuaikan dengan kondisi permainan. 

 

2. Guru menjelaskan peraturan dan memberikan contoh cara bermain bola voli 

net hidup. 

Peraturan bola voli net hidup : 

o.) Fasilitas dan Peralatan 

7. Lapangan 

Lapangan bola voli net hidup berbentuk persegi panjang tidak seluas 

lapangan bola voli pada dasarnya. Dengan pertimbangan apabila menggunakan 

lapangan permainan bola voli yang sesungguhnya siswa akan lebih sulit untuk 
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mengontrol permainan. Pada model permainan bola voli net hidup ini ukuran 

lapangan disesuaikan berdasarkan usia siswa Sekolah Dasar (SD) dengan 

rentang usia 10-11 tahun. Ukran lapangan bola voli net hidup tersebut adalah 

panjang 10  meter dan lebar 5  meter. Di lapangan bola voli net hidup ini 

terdapat daerah merah, yaitu dimana suatu daerah yang tidak boleh diinjak untuk 

awalan melakukan smash, hanya diperbolehkan untuk melakukan umpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapangan Bola Voli Net Hidup 

 

8. Net Hidup 

 

 

 

Net yang digunakan adalah para pemain tim yang berada didepan. 

Dengan tangan yang dijulurkan keatas dengan tujuan membendung service 

maupun smash dari lawan. Selain dapat membendung serangan dari lawan, net 

hidup juga bisa berfungsi sebagai pengumpan kepada teman satu tim untuk 
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melakukan serangan terhadap tim lawan.  Net tersebut juga dapat  langsung  

melakukan serangan balik. Agar  terciptanya suatu permainan yang lebih efektif 

dan lebih menarik siswa. 

9. Bola yang Digunakan Dalam Permainan Voli Net Hidup 

Bola yang digunakan adalah bola plastik yang dilapisi dengan spons yang 

warnanya disesuaikan dengan warna bola voli sungguhan agar memberikan daya 

tarik tersendiri bagi para siswa dengan tujuan agar tidak menimbulkan sakit atau 

perih pada saat di passing, serta bola plastik tidak terlalu keras pada saat 

digunakan, anak-anak sangat familiar, dan sangat ekonomis karena harga murah 

dan tersedia di banyak tempat (toko, warung atau pasar). Dengan menggunakan 

bola yang terbuat dari plastik yang dilapisi spons, siswa akan merasa nyaman 

ketika menggunakannya dan siswa tidak akan takut terkena bola 

 

 

 

 

 

Bola Yang Digunakan Dalam Pengembangan 

 Permainan Voli Net Hidup 

 

p.) Jumlah Pemain 

21. Permainan bola voli net hidup dimainkan oleh 2 tim. 

22. Setiap tim terdiri dari 4 sampai 6 pemain. 

23. 1-2 orang berperan sebagai net di dalam lapangan. 
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24. 3-4 orang berperan sebagai pemain di dalam lapangan. 

q.) Posisi pemain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Posisi Pemain 

Keterangan : 

    : Tim yang menerima service 

    : Tim yang melakukan service 

Panjang daerah merah : 1 meter tidak boleh melakukan smash 

Panjang lapangan  : 10 meter 

Lebar lapangan  : 5 meter 

Tinggi net   : Disesuaikan dengan tinggi siswa/pemain 

Lebar daerah net  : 1 meter 

r.) Rotasi pemain 

Rotasi pemain dilakukan apabila tim tersebut memenangkan rally pada 

saat permainan, dan pergeseran dilakukan searah jarum jam. Bagi pemain yang 

berada di depan bertanggung jawab menjadi net yang berguna untuk menghalangi 

serangan lawan atau menjadi block. Selain menjadi block, pemain yang menjadi 

net juga berfungsi sebagai pengumpan kepada teman untuk melakukan serangan 

kepada lawan. 
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s.) Lama permainan dan permulaan pertandingan 

9. Lama permainan bola voli net hidup setelah game 15 rally point. 

10. Untuk memulai permainan dimulai dengan service bawah atau service atas. 

11. Bila terjadi point diperbolehkan service kembali. 

12. Bila terjadi pindah bola, perpindahan pemain kekanan menggantikan net, dan 

net menjadi pemain di lapangan. 

t.) Cara mencetak angka 

9. Melakukan serangan smash yang masuk di area lapangan lawan. 

10. Melakukan bloking dengan penempatan bola didalam lapangan lawan. 

11. Bola keluar dari lapangan pertandingan baik dari service, smash, maupun 

bloking. 

12. Melakukan passing dengan penempatan bola di dalam lapangan lawan. 

u.)  Teknik  

Pada model pengembangan permainan voli net hidup ini dimainkan dengan 

menggunakan teknik-teknik yang terdapat pada permainan bola voli yang 

sesungguhnya yaitu meliputi servis, passing, spike. 

1. Servis 

Servis adalah suatu upaya yang dilakukan tim untuk mengawali suatu 

permainan. Dalam permainan bola voli net hidup ini, servis pertama di mulai 

dari pemain belakang sebelah kanan dan dilakukan di garis belakang sebelah 

kanan, jika tim tersebut mendapatkan point maka servis akan terus berlanjut. 

2. Passing 
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Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola 

serangan kepada regu lawan. Teknik passing ada dua yaitu passing atas dan 

passing bawah. Di dalam permainan bola voli net hidup ini passing 

diperbolehkan hingga 4 kali sentuhan. 

3. Serangan 

Serangan dapat dilakukan semua pemain, tidak terkecuali pemain yang 

berada diposisi belakang akan tetapi apabila melakukan serangan, para pemain 

belakang tidak boleh melakukan gerakan smash di daerah merah. Di sini semua 

pemain belakang boleh melakukan serangan kecuali pemain yang menjadi net 

hidup. 

Elaborasi 

 Siswa bermain bola voli net hidup dengan peraturan yang telah 

ditentukan. 

 Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. 

Konfirmasi 

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

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

Kegiatan Akhir 

4. Berbaris 

5. Evaluasi 

6. Doa  
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Alat dan Sumber 

 Alat  

- Bola spon 

- Tali ( garis lapangan ) 

- Peluit 

- Jam  

 Sumber Belajar 

- Sucipto. 2000.  

- Herry Koesyanto. 2003. Belajar Bermain Bola Voli. Semarang. 

 Penilaian 

- Proses    : Dilakukan melalui pengamatan guru saat proses pembelajaran     

berlangsung. 

-  Hasil      :  Dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomor 

             

               Sulursari, 27  Desember 2012 

       Praktikan  

       

 

       Aris Windarko 

       NIM.6101408056 
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Lampiran 6  

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENJASORKES 

MELALUI PERMAINAN BOLA VOLI NET HIDUP BAGI SISWA KELAS V 

SEKOLAH DASAR  NEGERI 01 TAHUNAN KECAMATAN GABUS 

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Modifikasi Permainan Bola Voli 

Sasaran Program : Siswa Sekolah Dasar 

Evaluator  : ...................................................... 

Tanggal  : ...................................................... 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan model permainan Bola Voli 

yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa kelas V SD 

yang saya dimodifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan 

Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di 

bawah ini : 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, serta 

kesimpulan. 

3. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan cara 

dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik  

4 : sangat baik 

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan dan 

apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan. 
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A. Kualitas Model Permainan 

No. Aspek yang dinilai 

Skala 

Penilaian 
Komentar 

1 2 3 4  

1. Kejelasan petunjuk permainan.      

2. Ketepatan memilih bentuk / model 

permainan bagi siswa. 

     

3. Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan. 

     

4. Kesesuaian bentuk / model permainan 

dengan karakteristik siswa. 

     

5. Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa. 

     

6. Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa. 

     

7. Mendorong perkembangan aspek 

efektif siswa 

     

8. Dapat dimainkan siswa putra maupun 

putri. 

     

9. Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran Bola Voli  

     

10. Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran permainan bola voli. 
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B. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon di tuliskan pada 

kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkatan dan jelas pada kolom 

4.  

NO Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Komentar dan Saran Umum 

 

 

D. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan : 

1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

2. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda ) 

 

Semarang,………………… 

 Evaluator 

 

 

 

       

(............................................) 
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Lampiran 7  

 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENJASORKES MELALUI 

PERMAINAN BOLA VOLI  NET HIDUP BAGI SISWA KELAS V SEKOLAH 

DASAR  NEGERI 01 TAHUNAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN 

GROBOGAN TAHUN 2012 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.  

2. Jawablah secara runtut dan jelas. 

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a atau b sesuai dengan 

pilihanmu.  

4. Selamat mengisi dan terima kasih. 

 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama Sekolah   : ........................................................................... 

Nama Siswa   : ........................................................................... 

Umur    : ........................................................................... 

Kelas    : ........................................................................... 

Jenis Kelamin  : ........................................................................... 

 

Tanda tangan siswa   : …………………………. 
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II. PERTANYAAN 

A. PSIKOMOTORIK 

1. Apakah kamu bisa menirukan gerakan permainan voli net hidup seperti yang 

dicontoh kan oleh guru? 

a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah kamu bisa melakukan teknik dasar permainan voli net hidup dengan benar? 

a. Ya   b. Tidak 

3. Apakah kamu bersungguh-sunguh bermain voli net hidup agar tidak mendapat 

kekalahan? 

a. Ya   b. Tidak 

4. Apakah kamu bisa mengkoordinasikan semua teknik dalam permaian voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah semua teknik permainan voli net hidup dapat kamu kuasai? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah kamu merasa kesulitan dalam menerima perlawanan dari tim lawan? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah kamu merasa kesulitan dalam menyerang tim lawan? 

a. Ya   b. Tidak 

8. Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang ada di dalam bola voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

9. Apakah kamu dapat melakukan dalam gerakan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak  

10. Apakah setelah kamu bermain voli net hidup merasakan ada peningkatan dalam 

gerakan? 

a. Ya   b. Tidak 
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B. KOGNITIF 

1. Apakah kamu mengetahui / memahami teknik dasar dari permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah kamu mengetahui / memahami peraturan permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

3. Apakah kamu dapat menerapkan peraturan permainan voli net hidup? 

b. Ya   b. Tidak 

4. Apakah kamu dapat menganalisis gerakan permainan voli net hidup? 

b. Ya   b.Tidak 

5. Apakah kamu tahu bahan bola yang digunakan dalam permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah kamu mengetahui ukuran lapangan yang digunakan dalam permainan voli 

net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah kamu mengetahui jumlah pemain dalam permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

8. Apakah kamu mengetahui tinggi net yang digunakan dalam permainan voli net 

hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

9. Apakah kamu mengetahui cara menghitung point pada permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

10. Apakah dalam permainan voli net hidup di pimpin oleh seorang wasit? 

a. Ya   b. Tidak 
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C. AFEKTIF 

1. Apakah kamu tertarik dengan model permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman satu tim dalam permainan voli net 

hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

3. Apakah dalam permainan voli net hidup kamu harus sportif? 

a. Ya   b. Tidak 

4. Apakah kamu harus mentaati peraturan dalam permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah kamu akan mengakui kekalahan jika tim lawan memenangkan permainan 

voli net hidup? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah kamu masih merasa takut pada saat terkena bola pada permainan voli net 

hidup? 

a.  Ya   b. Tidak 

8. Apakah wasit yang memimpin jujur? 

a. Ya   b. Tidak 

9. Apakah kamu menghargai keputusan wasit? 

a. Ya   b. Tidak 

10. Apakah dalam permainan bola voli net hidup kamu harus jujur? 

a. Ya   b. Tidak 
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Lampiran 8  

Hasil Evaluasi Ahli Pembelajaran 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

Penilaian 

Kriteria 

 1. Kejelasan petunjuk permainan.  

3 

 

Baik 

2. Ketepatan memilih bentuk / model permainan 

bagi siswa. 

 

3 

 

Baik 

3. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan.  

3 

 

Baik 

4. Kesesuaian bentuk / model permainan dengan 

karakteristik siswa. 

 

4 

 

Sangat Baik 

5. Mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa. 

 

3 

 

Baik 

6. Mendorong perkembangan aspek psikomotor 

siswa. 

 

4 

 

Sangat Baik 

7. Mendorong perkembangan aspek efektif siswa  

4 

 

Sangat Baik 

8. Dapat dimainkan siswa putra maupun putri.  

4 

 

Sangat Baik 

9. Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran Bola Voli  

 

4 

 

Sangat Baik 

10. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan bola voli. 

 

4 

 

Sangat Baik 
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Hasil Evaluasi Ahli Penjas 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

Penilaian 

Kriteria 

 1. Kejelasan petunjuk permainan.  

3 

 

Baik 

2. Ketepatan memilih bentuk / model permainan 

bagi siswa. 

 

3 

 

Baik 

3. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan.  

4 

 

Sangat Baik 

4. Kesesuaian bentuk / model permainan dengan 

karakteristik siswa. 

 

4 

 

Sangat Baik 

5. Mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa. 

 

3 

 

Baik 

6. Mendorong perkembangan aspek psikomotor 

siswa. 

 

4 

 

Sangat Baik 

7. Mendorong perkembangan aspek efektif siswa  

3 

 

Baik 

8. Dapat dimainkan siswa putra maupun putri.  

4 

 

Sangat Baik 

9. Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran Bola Voli  

 

4 

 

Sangat Baik 

10. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan bola voli. 

 

4 

 

Sangat Baik 
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Lampiran 9 
 

A. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk : 

4. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon di tuliskan pada 

kolom 2. 

5. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

6. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkatan dan jelas pada kolom 4.  

NO Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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B. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon di tuliskan pada 

kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkatan dan jelas pada kolom 4.  

NO Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon di tuliskan pada 

kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkatan dan jelas pada kolom 4.  

NO Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 



131 
 
 

 
 

D. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon di tuliskan pada 

kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkatan dan jelas pada kolom 4.  

NO Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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Lampiran 10  

Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=12) 

No Pertanyaan Jawaban Persentase 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

Apakah kamu mengetahui/memahami teknik dasar 

dari permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui/memahami peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menerapkan peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menganalisis gerakan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu tahu bahan bola yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui ukuran lapangan yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui jumlah pemain dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui tinggi net yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui cara menghitung point 

pada permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup di pimpin 

oleh seorang wasit? 

Apakah kamu tertarik dengan model permainan voli 

net hidup? 

Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman satu 

tim dalam permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup kamu harus 

sportif? 

Apakah kamu harus mentaati peraturan dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam 

melakukan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu akan mengakui kekalahan jika tim 

lawan memenangkan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu masih merasa takut pada saat terkena 

bola pada permainan voli net hidup? 

Apakah wasit yang memimpin jujur? 

Apakah kamu menghargai keputusan wasit? 

Apakah dalam permainan bola voli net hidup kamu 

harus jujur? 

Apakah kamu bisa menirukan gerakan permainan 

voli net hidup seperti yang dicontoh kan oleh guru? 

Apakah kamu bisa melakukan teknik dasar 

permainan voli net hidup dengan benar? 

Apakah kamu bersungguh-sunguh bermain voli net 

hidup agar tidak mendapat kekalahan? 

Apakah kamu bisa mengkoordinasikan semua teknik 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

92 % 

 

92 % 

 

75 % 

 

92 % 

 

100 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

75 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

83 % 

 

83 % 

 

83 % 

 

100 % 

92 % 

100 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

67 % 
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25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

dalam permaian voli net hidup? 

Apakah semua teknik permainan voli net hidup 

dapat kamu kuasai? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menerima 

perlawanan dari tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menyerang 

tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang 

ada di dalam bola voli net hidup? 

Apakah kamu dapat melakukan dalam gerakan voli 

net hidup? 

Apakah setelah kamu bermain voli net hidup 

merasakan ada peningkatan dalam gerakan? 

 

Ya 

 

Tidak  

 

Tidak  

 

Tidak  

 

Ya 

 

Ya 

 

75 % 

 

100 % 

 

92 % 

 

92 % 

 

83 %  

 

92 % 

Rata-rata 89 % 
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Lamnpiran 11  

Analisis Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=12) 

No Pertanyaan Persentase Kriteria Makna 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

Apakah kamu mengetahui/memahami teknik dasar dari 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui/memahami peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menerapkan peraturan permainan 

voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menganalisis gerakan permainan 

voli net hidup? 

Apakah kamu tahu bahan bola yang digunakan dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui ukuran lapangan yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui jumlah pemain dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui tinggi net yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui cara menghitung point pada 

permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup di pimpin 

oleh seorang wasit? 

Apakah kamu tertarik dengan model permainan voli 

net hidup? 

Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman satu 

tim dalam permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup kamu harus 

sportif? 

Apakah kamu harus mentaati peraturan dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu akan mengakui kekalahan jika tim 

lawan memenangkan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu masih merasa takut pada saat terkena 

bola pada permainan voli net hidup? 

Apakah wasit yang memimpin jujur? 

Apakah kamu menghargai keputusan wasit? 

Apakah dalam permainan bola voli net hidup kamu 

harus jujur? 

Apakah kamu bisa menirukan gerakan permainan voli 

net hidup seperti yang dicontoh kan oleh guru? 

Apakah kamu bisa melakukan teknik dasar permainan 

voli net hidup dengan benar? 

Apakah kamu bersungguh-sunguh bermain voli net 

hidup agar tidak mendapat kekalahan? 

Apakah kamu bisa mengkoordinasikan semua teknik 

92 % 

 

92 % 

 

75 % 

 

92 % 

 

100 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

75 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

83 % 

 

83 % 

 

83 % 

 

100 % 

92 % 

100 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

67 % 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik  

 

Sangat Baik 

 

Baik  

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

 

Cukup baik 

Digunakan  

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 
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25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

dalam permaian voli net hidup? 

Apakah semua teknik permainan voli net hidup dapat 

kamu kuasai? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menerima 

perlawanan dari tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menyerang tim 

lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang ada 

di dalam bola voli net hidup? 

Apakah kamu dapat melakukan dalam gerakan voli net 

hidup? 

Apakah setelah kamu bermain voli net hidup 

merasakan ada peningkatan dalam gerakan? 

 

75 % 

 

100 % 

 

92 % 

 

92 % 

 

83 % 

 

92 % 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

Bersyarat 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Rata-Rata 89% Baik  Digunakan 
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Lampiran 12 

Data Hasil Uji Coba Lapangan (N=31) 

No Pertanyaan Jawaban Persentase 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

Apakah kamu mengetahui/memahami teknik dasar 

dari permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui/memahami peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menerapkan peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menganalisis gerakan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu tahu bahan bola yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui ukuran lapangan yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui jumlah pemain dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui tinggi net yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui cara menghitung point 

pada permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup di pimpin 

oleh seorang wasit? 

Apakah kamu tertarik dengan model permainan voli 

net hidup? 

Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman satu 

tim dalam permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup kamu harus 

sportif? 

Apakah kamu harus mentaati peraturan dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam 

melakukan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu akan mengakui kekalahan jika tim 

lawan memenangkan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu masih merasa takut pada saat terkena 

bola pada permainan voli net hidup? 

Apakah wasit yang memimpin jujur? 

Apakah kamu menghargai keputusan wasit? 

Apakah dalam permainan bola voli net hidup kamu 

harus jujur? 

Apakah kamu bisa menirukan gerakan permainan 

voli net hidup seperti yang dicontoh kan oleh guru? 

Apakah kamu bisa melakukan teknik dasar 

permainan voli net hidup dengan benar? 

Apakah kamu bersungguh-sunguh bermain voli net 

hidup agar tidak mendapat kekalahan? 

Apakah kamu bisa mengkoordinasikan semua teknik 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya  

100 % 

 

97 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

97 % 

 

97 % 

 

100 % 

 

90 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

90 % 

 

97 % 

97 % 

100 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 
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25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

dalam permaian voli net hidup? 

Apakah semua teknik permainan voli net hidup 

dapat kamu kuasai? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menerima 

perlawanan dari tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menyerang 

tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang 

ada di dalam bola voli net hidup? 

Apakah kamu dapat melakukan dalam gerakan voli 

net hidup? 

Apakah setelah kamu bermain voli net hidup 

merasakan ada peningkatan dalam gerakan? 

 

Ya 

 

Tidak  

 

Tidak  

 

Tidak  

 

Ya 

 

Ya 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

97 %  

 

100 % 

Rata-rata 96 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 
 

 
 

Lampiran 13  

Analisis Hasil Uji Coba Lapangan (N=31) 

No Pertanyaan Persentase Kriteria  Makna  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

Apakah kamu mengetahui/memahami teknik dasar 

dari permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui/memahami peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menerapkan peraturan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu dapat menganalisis gerakan 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu tahu bahan bola yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui ukuran lapangan yang 

digunakan dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui jumlah pemain dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui tinggi net yang digunakan 

dalam permainan voli net hidup? 

Apakah kamu mengetahui cara menghitung point 

pada permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup di pimpin 

oleh seorang wasit? 

Apakah kamu tertarik dengan model permainan voli 

net hidup? 

Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman satu 

tim dalam permainan voli net hidup? 

Apakah dalam permainan voli net hidup kamu harus 

sportif? 

Apakah kamu harus mentaati peraturan dalam 

permainan voli net hidup? 

Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam 

melakukan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu akan mengakui kekalahan jika tim 

lawan memenangkan permainan voli net hidup? 

Apakah kamu masih merasa takut pada saat terkena 

bola pada permainan voli net hidup? 

Apakah wasit yang memimpin jujur? 

Apakah kamu menghargai keputusan wasit? 

Apakah dalam permainan bola voli net hidup kamu 

harus jujur? 

Apakah kamu bisa menirukan gerakan permainan 

voli net hidup seperti yang dicontoh kan oleh guru? 

Apakah kamu bisa melakukan teknik dasar 

permainan voli net hidup dengan benar? 

Apakah kamu bersungguh-sunguh bermain voli net 

hidup agar tidak mendapat kekalahan? 

Apakah kamu bisa mengkoordinasikan semua teknik 

100 % 

 

97 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

97 % 

 

97 % 

 

100 % 

 

90 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

90 % 

 

97 % 

97 % 

100 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik  

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 



139 
 
 

 
 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

dalam permaian voli net hidup? 

Apakah semua teknik permainan voli net hidup 

dapat kamu kuasai? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menerima 

perlawanan dari tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam menyerang 

tim lawan? 

Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang 

ada di dalam bola voli net hidup? 

Apakah kamu dapat melakukan dalam gerakan voli 

net hidup? 

Apakah setelah kamu bermain voli net hidup 

merasakan ada peningkatan dalam gerakan? 

 

94 % 

 

100 % 

 

94 % 

 

97 % 

 

97 % 

 

100 % 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

 

Digunakan 

  

Rata-Rata 96% Sangat Baik Digunakan 
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Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa melakukan pemanasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran denyut nadi 
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Lanjutan Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan Permainan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanasan pendekatan metodik 
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Lanjutan Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa bermain 

 

Lanjutan Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Bermain 
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Lanjutan Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran denyut nadi ke 2 

 

lanjutan Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian kuisioner 


