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ABSTRAK 
 

Sukamto, 2013. Meningkatkan Kemampuan Servis Bawah Bolavoli Melalui 

Bermain Kasvol Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Polaman Kecamatan Mijen Kota 

Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing : (1) Dr. H. Harry Pramono, M.Si (2) Andry Akhiruyanto, 

S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci : Servis Bawah Bolavoli 

 Pada penelitian tindakan kelas ini berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan yang akan diteliti adalah apakah dengan bermain Kasvol dapat 

meningkatkan kemampuan belajar servis bawah bolavoli pada siswa kelas IV 

SDN Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun pelajaran 2012/2013? 

 Penelitian disusun Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan 

kemampuan belajar servis bawah dalampermainan bolavoli yang dilakukan siswa 

melalui bermain kasvol .dimana masih banyak siswa dari SDN Polaman 

Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam mengikuti pembelajaran servis bawah 

bolavoli mendapatkan nilai dibawah KKM. Dari data observasi diperoleh siswa 

kelas IV SD Negeri Polaman sejumlah 25 siswa dalam hasil pembelajaran servis 

bawah bolavoli tidak memenuhi nilai KKM atau belum tuntas ini tebukti dari 

sebanyak 15 siswa (60%) tidak tuntas dan 10 siswa (40%) tuntas. 

 Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

melalui dua siklus  yaitu siklus I dan siklus II dengan langkah-langkah penelitian 

yaitu : (1) melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, 

termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) perencanaan. (3) tindakan. 

(4) pengamatan. (5) refleksi.  

 Dari hasil penelitian diperoleh data pada siklus I pada aspek kognitif 
sebanyak 8 siswa (32,00%) belum tuntas dan 17 siswa (68,00%) tuntas. Pada 
siklus I aspek psikomotor 7 siswa (28,00%) belum tuntas dan 18 siswa (72,00%) 
tuntas. Pada aspek afektif 5 siswa (20.00%) belum tuntas dan 20 siswa (80.00%) 
tuntas. Pada siklus II pada aspek kognitif sebanyak 4 siswa (16,00%) belum 
tuntas dan 21 siswa (84,00%) tuntas. Pada aspek psikomotor 3 siswa (12,00%) 
belum tuntas dan 22 siswa (88,00%) tuntas. Pada aspek afektif 2 siswa (8,00%) 
belum tuntas dan 23 siswa (92,00%) tuntas. Sehingga dalam proses 
pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol dan tidak perlu 
melanjutkan ke siklus berikutnya.  
 Berdasarkan penelitian di atas, metode pembelajaran servis bawah bolavoli 

melalui bermain kasvol dapat diterima oleh siswa sehingga dalam proses 

pembelajaran diperoleh peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang. Diharapkan bagi guru Pendidikan 

Jasmani di Sekolah Dasar untuk menggunakan metode pembelajaran servis 

bawah bolavoli melalui bermain kasvol ini pada siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar belakang 

 Pengajaran pendidikan jasmani dan kesehatan olahraga hendaknya tidak 

diartikan secara sempit, ialah hanya sebagai kesempatan bagi siswa untuk 

mendapatkan kegiatan sebagai penyela kesibukan belajar atau sekedar untuk 

mengamankan siswa supaya tertib. Pendidikan jasmani adalah proses 

pendidikan melalui aktifitas jasmani. Tujuan yang ingin dicapai bersifat 

menyeluruh mencakup domain psikomotor, kognitif dan afektif. Dengan kata lain 

melalui aktifitas jasmani, anak diarahkan untuk belajar melalui fisik sehingga 

akan terjadi suatu perubahan perilaku tidak saja menyangkut aspek psikomotor, 

tetapi juga kognitif dan afektif. Sehingga sekolah sebagai suatu lembaga 

pendidikan formal pada pelaksanaannya secara nasional telah menetapkan 

kurikulum yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan disesuaikan dengan 

lingkungannya  (Lutan, 2000:4).  

 Guru pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan salah satu pembina di 

tingkat dasar dalam bermain bolavoli, dan apabila guru pendidikan jasmani dan 

kesehatan mengajarkan teknik dasar bolavoli dengan baik dan benar serta 

dilaksanakan dengan latihan maka dapat mempercepat penguasaan teknik 

dasar, sehingga membantu munculnya pemain–pemain berbakat. 

Permainan bolavoli dapat digunakan sebagai sarana untuk mendidik, sebab 

dengan olahraga bolavoli dapat membentuk pribadi yang sportif, jujur, kerjasama, 
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bertanggung jawab. Yang semua itu merupakan nilai–nilai pendidikan yang dapat 

ditanamkan. Oleh karena itu olahraga permainan bolavoli diberikan dalam 

lingkungan atau sebagai olahraga sekolah, bolavoli diberikan sejak anak–anak 

SD, SLTP, SLTA sampai di tingkat Perguruan Tinggi. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Maryanto, dkk. (1993:51) bahwa olahraga dapat digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, salah satunya ialah olahraga 

permainan bolavoli yang digemari dan menarik bagi anak didik, ternyata juga 

mengandung nilai–nilai secara langsung dapat membentuk kepribadian anak 

didik, memberi ketegasan dan kecekatan pada anak didik. Hal tersebut 

mendorong untuk selalu terus dikembangkan serta ditingkatkannya mutu 

permainan olahraga bolavoli di Indonesia, dan salah satu usaha untuk 

mengembangkannya adalah mengajarkan permainan olahraga bolavoli sedini 

mungkin ialah kepada anak–anak usia 9–14 tahun melalui bolavoli mini. Karena 

kepada anak–anak akan lebih mudah dan cepat menyerap teknik dasar bolavoli 

dibandingkan dengan orang dewasa (PBVSI, 1995:55). 

 Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 yaitu 

tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik 

supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada  Tuhan Yang Maha 

Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Ini merupakan tanggung jawab 

bersama khususnya guru demi turut mencerdaskanbangsa, diantaranya melalui 

pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.kegiatan 

belajar merupakan kegiatan yang amat komplek bukan saja menyangkut aspek 

kejiwaan tetapi juga aspek fisik,maka guru harus berupaya semaksimal mungkin 

dalam menata lingkungan belajar dan perencanaan materi pembelajaran yang 
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matang agar terjadi proses pembelajaran yang efektif baik itu didalam maupun 

diluar kelas guru harus mengenal substansi yang dipelajari menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 Kenyataan di lapangan masih banyak siswa yang kurang aktif bergerak 

dikarenakan merasa bosan dengan gerakan yang sama dan hanya diulang-

ulang, hal ini perlu adanya pengembangan model pembelajaran penjasorkes 

dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa, sehingga mengnilaikan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

 Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini berawal dari guru merasa 

tidak puas dengan nilai belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran bolavoli dan 

melihat siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari 

pembelajaran pada SD Negeri Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang 

diperoleh kenyataan  bahwa secara umum siswa belum mampu melakukan 

servis bawah melewati net dalam permainan bolavoli dengan menggunakan bola 

mini standar. Ada berbagai kemungkinan penyebab terjadinya ketidak mampuan 

siswa dalam melakukan servis bawah mengunakan bolavoli mini tersebut. 

Mungkin karena bola terlalu berat atau barangkali siswa takut merasakan sakit 

dalam melakukannya. Kemungkinan sarana prasarana dan metode 

pembelajaran belum sesuai. Dengan adanya permasalahan diatas banyak dari 

siswa kelas IV SD Negeri Polaman sejumlah 25 siswa dalam nilai pembelajaran 

servis bawah bolavoli tidak memenuhi nilai KKM, ini tebukti dari sebanyak 15 

siswa (60%) tidak tuntas dan 10 siswa (40%) tuntas. 

 Melihat permasalahan di atas, maka satu pemikiran yang muncul adalah 

perlu adanya sebuah metode yang tepat yaitu untuk memunculkan sebuah 
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permainan dengan tujuan untuk melatih siswa dalam melakukan servis bawah 

bolavoli, yaitu dengan permainan kasvol  yaitu dimana permainan ini sejenis 

dengan permainan kasti hanya saja bola yang digunakan adalah bolavoli mini. 

Peneliti menerapkan permainan kasvol dalam proses pembelajaran servis bawah 

bolavoli karena siswa lebih menyukai olahraga permainan seperti sepak bola, 

kasti, voli, dan sebagainya  

 Dengan latar belakang diatas, maka diadakan penelitian dengan judul 

“Meningkatkan kemampuan servis bawah dalam permainan bolavoli melalui 

permainan kasvol  pada siswa kelas IV SD Negeri Polaman Kecamatan Mijen 

Kota Semarang  Tahun Pelajaran 2012/2013“ 

1.2.  Rumusan masalah 

 Pada penelitian tindakan kelas ini berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan yang akan diteliti adalah Apakah dengan bermain Kasvol dapat 

meningkatkan kemampuan belajar servis bawah bolavoli pada siswa kelas IV 

SDN Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun pelajaran 2012/2013? 

1.3. Tujuan penelitian 

 Penelitian bertujuan mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan 

belajar servis bawah dalam permainan bolavoli yang dilakukan siswa melalui 

bermain kasvol . 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian melalui perbaikan pembelajaran pada Penelitian 
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Tindakan Kelas ini adalah :  

1. Bagi siswa dapat mengetahui betapa pentingnya permainan bolavoli serta 

 siswa dapat melakukan teknik bermain dalam permainan bolavoli. 

2. Bagi guru adalah sebagai bahan masukan dan menambah ilmu 

 pengetahuan. Sehingga diharapkan proses pembelajaran yang 

 diselenggarakan menjadi lebih menarik, inovatif, menyenangkan dan 

 memperoleh pengalaman baru dengan menggunakan model-model 

 pembelajaran yang inovatif dan kreatif.  

3. Bagi sekolah diharapkan dapat dipergunakan untuk referensi penelitian 

 selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. Serta dapat 

 dipergunakan sebagai media alternatif bagi guru di sekolah lain dalam 

 mengajarkan materi teknik dasar bolavoli dan minat siswa dalam pelajaran 

 bolavoli yang lebih menyenangkan bagi siswa. 

1.5. Sumber Pemecahan Masalah 

 Setelah peneliti melihat nilai pembelajaran servis bawah bolavoli, ternyata 

masih jauh dari apa yang ditargetkan oleh peneliti. Masih banyak siswa yang 

belum dapat melaksanakan proses pembelajaran tersebut dengan baik serta 

masih banyak pula siswa yang belum mendapatkan nilai KKM (75) atau 

dikatakan bahwa siswa tersebut belum tuntas. 

 Dari permasalahan tersebut peneliti mempunyai suatu rancangan proses 

pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menerima proses pembelajaran 

tersebut. Didalam metode tersebut diharapkan ada suatu peningkatan siswa 

dalam proses pembelajaran servis bawah bolavoli. Peneliti menggunakan 

metode pendekatan servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 Sebagai acuan berpikir secara alamiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada kajian pustaka ini dimuat beberapa pendapat para pakar.  

2.1.  Pengertian Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (SD) 

 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan 

sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat 

dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

 Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarakan di 

sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara 

sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina 

pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus 

membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

 Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pendagogis, dan 

tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi 

6 
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manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri secara alami berkembang 

searah dengan perkembangan zaman. 

 Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, ketrampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-

sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis 

yang seimbang (BSNP, 2006:1).  

2.2.  Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogik dalam dunia gerak dan 

penghayatan jasmani. Juga dikatakan bahwa guru pendidikan jasmani mencoba 

mencapai tujuannya mengajarkan dan memajukan aktivitas aktivitas jasmani. 

Pendidikan jasmani menampakan dirinya keluar sebagai pengajaran dalam 

latihan jasmani atau sebagai pengajaran gerak. Isi dari aspek pendidikan ini 

ditentukan oleh intensi-intensi pedagogik atau tujuan pendidikan yang dipakai 

sebagai pegangan oleh guru pendidikan jasmani. Secara sederhana, pendidikan 

jasmani memberikan kesempatan kepada siswa untuk: 

1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

 aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 

2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

 keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam 

 aneka aktivitas jasmani. 
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3. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang 

 optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan 

 terkendali. 

4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas 

 jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

5. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan 

 keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif 

 dalam hubungan antar orang. 

6. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

 permainan olahraga. 

 Maka tujuan pembelajaran pendidikan jasmani itu harus mencakup tujuan 

dalam domain psikomotorik, domain kognitif, dan tak kalah pentingnya dalam 

domain afektif. 

2.3. Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

 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. 

 Ukuran dan proporsi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan 

hampir konstan dipertahankan dalam perkembangan tulang dan netan. Oleh 

karenanya energi anak diarahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar 

yang telah terbentuk selama periode masa awal anak. Di samping 

penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi, dan modifikasi terhadap gerak dasar 
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perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi adanya peningkatan 

atau pertambahan berbagai situasi (Yanuar Kiram, 1992 : 36). 

2.4. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

 Perencanaan merupakan bagian integral dari pengajaran yang efektif. 

Efektifitas pengajaran akibat diadakannya perencanaan akan nampak lebih jelas 

manakala guru ingin menerapkan model- model ataum materi pembelajaran yang 

tidak pernah diterapkan sebelumnya atau pada saat dihadapakan dengan 

lingkungan pembelajaran yang serba terbatas. Untuk itu kemampuan membuat 

perencanaan bagi calon guru pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

upaya meningkatkan kemampuan guru dalam ketrampilan mengajarnya (Rusli 

Lutan, 2000:1). 

 Kedudukan perencanaan dalam proses belajar mengajar memegang 

peranan yang sangat penting bila dilihat dari konsep mengajar. 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 belajarnyayang agak unik. Pentingnya suatu perencanaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : (a) 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 3 x 35 menit. (b) Jumlah siswa dan fasilitas, 

Jumlah siswa yang cukup banyak dan peralatan serta fasilitas yang relatif 
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terbatas akan mempengaruhi teknik dan strategi mengajar agar tujuan 

pengajaran dapat tercapai dengan baik. (c) Latar belakang guru, Walaupun 

kemungkinan besar semua guru pendidikan jasmani adalah lulusan dari lembaga 

persiapan guru pendidikan jasmani, namun 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 mengajar dengan baik. (d) 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.                    

(e) 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 

mengetahui secara pasti arah, tujuan, dan jenis kegiatan yang harus dilakukan 

oleh siswa. 

 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). 

2.5. Pengertian Belajar 

 Hakikat belajar sebagai inti dari proses pengajaran. bahwa dalam proses 

pengajaran atau interaksi belajar–mengajar yang menjadi persoalan utama 

adalah adanya proses belajar pada siswa yakni proses perubahan tingkah laku 
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siswa melalui berbagai pengalaman yang diperolehnya (Nana Sudjana, 

2009:29).  

 Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu tingkah laku sebagai nilai dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan–perubahan tersebut akan 

nyata dalam seluruh aspek tingkah laku, dan pengertian belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai nilai pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena tidak semua perubahan dalam 

diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.  

 Berdasarkan pada pengertian di atas pada prinsipnya tujuan belajar yaitu 

perubahan tingkah laku, hanya yang berbeda dalam hal atau usaha 

pencapaiannya. Perubahan tingkah laku tersebut mempunyai ciri–ciri sebagai 

berikut: 

1. Perubahan terjadi secara sadar.  

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4. Perubahan dalam belajar bersifat sementara. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

6. Perubahan mencakup aspek tingkah laku.  

2.6. Pengertian Mengajar 

 Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, 

apabila terjadi proses belajar maka bersama itu pula terjadi proses mengajar. 
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Dari proses belajar mengajar ini akan diperoleh suatu nilai yaitu tujuan 

pembelajaran atau nilai belajar. Agar memperoleh nilai yang optimal, proses 

belajar mengajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisasi 

dengan baik. Di dalam proses belajar mengajar guru sebagai pengajar dan siswa 

sebagai subjek belajar., dituntut adanya profil kualifikasi dlam hal pengetahuan, 

kemampuan, sikap, dan tata nilai serta sifat–sifat pribadi, agar proses itu dapat 

berlangsung dengan efektif dan efisien.   

 Seorang guru pendidikan jasmani memberi materi pembelajaran pasti 

sesuai kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum, bukan memberi materi 

latihan olahraga. Mengajar identik dengan seorang guru dimana guru dipercaya 

sebagai mediator dalam proses belajar mengajar. Mengajar dapat diartikan 

bermacam-macam tergantung pandangan yang mendefinisikan. Secara 

tradisional mengajar diartikan sebagai penyampaian pengetahuan kepada anak. 

Dalam hal ini memberi kesan bahwa mengajar itu yang lebih aktif adalah 

pengajar atau guru. Pengajar akan memberikan informasi ilmu pengetahuan dan 

pengalaman sedangkan pelajar tinggal siap menerima materi yang diberikan. 

(Hartanti. 1997:26, http://tamamijaya.blogspot.com/2012_05_01_archive.html, 

diunduh tanggal 9 Juni 2013). Keadaan seperti itu sudah mulai dirubah yaitu 

dengan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk dapat lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar bilamana pelajar dan 

pengajar sama–sama aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

Kebernilaian dalam proses belajar merupakan salah satu tanggung jawab guru 

atau pengajar, sedangkan unsur yang lain adalah sebagai pendukung, seperti 

metode atau pendekatan yang dipakai dalam mengajar juga sangat menentukan. 

http://tamamijaya.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
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2.7.  Peningkatan Nilai Belajar 

 Peningkatan nilai belajar adalah proses, cara, perbuatan untuk 

meningkatkan kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh 

siswa setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari–hari. 

 Nilai belajar didefinisikan sebagai semua efek yang dapat dijadikan sebagai 

indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang 

berbeda. Efek ini dapat berupa efek yang sengaja dirancang karena itu 

merupakan efek yang diinginkan, dan dapat juga berupa efek nyata sebagai nilai 

penggunaan metode pembelajaran tertentu. Apabila acuan pembelajaran adalah 

pada efek atau nilai pembelajaran yang diinginkan, maka nilai itu ditetapkan 

terlebih dahulu sebelum menetapkan metode pembelajaran. Jadi metode yang 

dipilih adalah metode optimal untuk mencapai nilai yang ditetapkan. Peningkatan 

nilai pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: (1) keefektifan,           

(2) efisiensi, (3) daya tarik.  

 Peningkatan nilai belajar diperoleh karena adanya proses belajar mengajar. 

Istilah proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami 

atau didesain, dengan cara menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber 

daya lain yang mengnilaikan suatu nilai. Suatu proses dipengaruhi oleh 

perubahan yang diciptakan terhadap sifat–sifat dari satu atau lebih objek di 

bawah pengaruhnya. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Oleh sebab itu belajar adalah 

proses yang aktif. Belajar merupakan proses interaksi terhadap semua situasi 

yang berada di sekitar individu, selain itu proses yang diarahkan kepada tujuan, 

proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati dan 
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memahami sesuatu. Dengan adanya proses belajar pada siswa maka adanya 

proses perubahan tingkah laku melalui berbagai pengalaman yang diperoleh. 

Dan hakikat mengajar adalah suatu proses mengatur, mengorganisasikan 

lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan 

mendorong siswa melakukan proses belajar. Mengajar adalah proses 

memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam melakukan proses 

belajar (Nana Sudjana, 2009:29).  

2.8. Model Pembelajaran 

 Pembelajaran harus memberikan pengalaman yang bervariasi dengan 

metode yang efektif dan bervariasi. Selain itu pembelajaran harus 

memperhatikan minat dan kemampuan peserta didik. Penggunaan dengan 

metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, 

serta untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.  

 Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan yang digunakan 

untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Model pembelajaran 

yang ideal adalah model yang mengeksplorasi pengalaman belajar efektif, yaitu 

pengalaman belajar yang memungkinkan siswa/seorang mengalami atau berbuat 

secara langsung dan aktif dalam sebuah lingkungan belajarnya. Siswa diberi 

kesempatan yang luas untuk melihat, memegang, merasakan dan mengaktifkan 

lebih banyak indera yang dimilikinya ( http://iinapriliyani.blogspot.com/2012/10/ 

model-pendekatan-strategi-metode-teknik.html, diunduh 12 Juni 2013 ). 

 Pengertian model pembelajaran menurut Agus Suprijono (2011: 45). Model 

dapat diartikan "bentuk", dalam pemakaian secara umum model merupakan 

interpretasi terhadap nilai observasi dan pengukurannya yang diperoleh dari 

http://iinapriliyani.blogspot.com/2012/10/%20model-pendekatan-strategi-metode-teknik.html
http://iinapriliyani.blogspot.com/2012/10/%20model-pendekatan-strategi-metode-teknik.html
http://www.kajianteori.com/2013/03/pengertian-model-pembelajaran-dan-karakteristik.html
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beberapa sistem. Sedangkan menurut Agus Suprijono (2011: 45), model 

diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak 

berdasarkan model itu. Lebih lanjut Agus mengemukakan bahwa model 

pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Agus Suprijono, 2011: 

46). (See more at: http://www.kajianteori.com/2013/03/ pengertian-model-

pembelajaran-dan-karakteristik, diunduh tanggal 12 Juni 2013) 

 Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 

mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan 

ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

2.9. Permainan Bolavoli 

 Olahraga bolavoli adalah permainan cepat artinya waktu untuk memainkan 

bola sangat terbatas. Permainan dimulai sejak servis pertama, sebagai sajian 

pertama dapat dilakukan sebagai pukulan serangan. Jika regu penerima dapat 

memainkan bola paling banyak hanya tiga kali sentuhan (dilapangan sendiri). 

Dengan peraturan setiap pemain tidak diperbolehkan memainkan bola di udara 

dua kali berturut–turut, maka tiga kali sentuhan ini harus dimanfaatkan sebaik–

baiknya, karena tiga kali sentuhan ini harus digunakan untuk bertahan yang 

sekaligus untuk menyusun serangan dan mematikan serangan lawan. Servis 

dilakukan pada daerah petak servis yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh 

seorang yang berada atau menempati posisi satu yaitu pemain disebelah kanan 

belakang. Bola dipukul dengan tangannya, boleh dari bawah maupun dari atas, 

http://www.kajianteori.com/2013/03/%20pengertian-model-pembelajaran-dan-karakteristik
http://www.kajianteori.com/2013/03/%20pengertian-model-pembelajaran-dan-karakteristik


16 
 

 

dimulai dengan melambungkan bola ke udara atau setelah bola lepas dari 

pegangan pemain. 

 Permainan bolavoli mula – mula dimunculkan oleh William G. Morgan. 

Bolavoli sudah dikenal sejak abad pertengahan, terutama di negara – negara 

Romawi. Pada tahun 1893. William G. Morgan, seorang guru pendidikan jasmani 

pada Young Man Cuistian Association (YMCA) di kota Holieke, Massochussette 

mencoba permainan sejenis Faust Ball yang mula – mula olahraga rekreasi 

dalam lapangan tertutup (in door). Pada saat itu sedang popular olahraga basket, 

tetapi banyak usahawan yang berlatih basket sudah mencapai usia lanjut 

merasakan permainan basket terlalu menguras tenaga. Morgan menciptakan 

permainan yang lebih ringan dengan menggantungkan net setinggi 2,16 meter 

dari lantai, kemudian menggunakan bola yang relatife ringan, yaitu bagian dalam 

bola basket, bola tersebut dipantulkan terus – menerus melewati net, jadi bola 

tidak boleh jatuh menyentuh lantai, permainan tersebut kemudian diberi nama “ 

minto nette “. Pada waktu itu belum ditentukan batas maksimum sentuhan 

beberapa kali dan diperbolehkan menjulurkan tangan melewati net dengan 

maksud menyentuh bola daerah lawan. 

 Dalam percobaan percobaan selanjutnya dirasakan bola terlalu ringan, 

sedang penggunaan bola basket dirasakan terlalu berat. Morgan kemudian 

mengusulkan kepada A.G Spalding dan Brothers, yaitu perusahaan industry 

alat–alat olahraga untuk membuat bolavoli sebagai percobaan. Setelah diadakan 

demonstrasi dihadapan para ahli pendidikan jasmani pada suatu konferensi 

internasional di Spring FiedCollege pada tahun 1896, dan setelah melihat bahwa 

dasar permainan Minto Nette adalah memvoli bola hilir mudik melewati net, maka 

Prof. H.T. Halsted dari Spring Fied Massachussetts, USA, mengusulkan nama 
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permainan ini menjadi “ Volley Ball “. Sejak itu bolavoli tidak hanya dimainkan 

dilapangan tertutup, tetapi juga dilapangan terbuka seperti halaman – halaman 

sekolah, di tepi pantai dan ditempat–tempat lapang lainnya.  (Herry Koesyanto, 

MS , 2004:1). 

2.10. Teknik Dasar Bolavoli 

 Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian 

suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti 

dalam cabang permainan bolavoli. Teknik dasar bolavoli harus betul–betul 

dikuasai terlebih dahulu untuk dapat mengembangkan kualitas prestasi 

permainan bolavoli. Penguasaan teknik dasar permainan bolavoli merupakan 

salah satu unsur yang ikut menentukan kalah atau menangnya suatu regu di 

dalam suatu pertandingan, disamping unsur–unsur yang lain, yaitu kondisi fisik, 

taktik dan mental. Mengingat pentingnya penguasaan teknik dasar bolavoli, 

maka kiranya setiap pemain bolavoli sacara perorangan harus berusaha 

meningkatkan teknik dasar di dalam permainan bolavoli secara menyeluruh dan 

sempurna (M. Yunus, 1992:68) 

 Penguasaan terhadap teknik dasar dalam permainan bolavoli ini penting 

mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1) hukuman terhadap pelanggaran 

permainan yangberhubungan dengan kesalahan dalam melakukan teknik,         

2) karena terpisahnya tempat antara regu satu dengan regu yang lain, sehingga 

tidak terjadi sentuhan badan dari pemain lawan, maka pengawasan wasit 

terhadap kesalahan teknik ini lebih seksama, 3) banyaknya unsur–unsur yang 

menyebabkan terjadinya kesalahan–kesalahan teknik, antara lain : membawa 

bola, mendorong bola, mengangkat bola, dan pukulan rangkap, 4) permainan 



18 
 

 

bolavoli adalah permainan cepat, artinya waktu untuk memainkan bola sangat 

terbatas, sehingga penguasaan teknik–teknik yang kurang sempurna akan 

memungkinkan timbulnya kesalahan–kesalahan teknik yang lebih besar, 5) 

penggunaan taktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau penguasaan teknik 

dasar dan tinggi dalam bolavoli cukup sempurna. 

 Teknik dasar dalam permainan bolavoli terdiri dari teknik pass atas, teknik 

pass bawah, teknik service, teknik smash atau serangan dan teknik block atau 

bendungan. Adapun teknik dasar bolavoli mini terdiri atas : 1) service terdiri atas 

service tangan bawah dan service tangan atas, 2) pass, terdiri atas pass atas 

dan pass bawah, 3) smash atau spike, dan 4) block atau bendungan  (M. Yunus, 

1992:69-71) 

 Dewasa ini permainan bolavoli termasuk di antara cabang–cabang 

olahraga yang popular. Namun demikian, untuk permainan bolavoli masih harus 

dikembangkan lagi. Untuk itu perlu didasari pada ketertarikan orang akan 

permainan bolavoli. Usaha ini harus dimulai pada usia dini atau pada usia 

sekolah dasar. Sebab apabila orang sudah tidak tertarik lagi pada permainan 

bolavoli, lambat atau cepat permainan bolavoli akan hilang. Untuk itulah perlunya 

bolavoli harus sudah diperkenalkan pada siswa sejak masih duduk di sekolah 

dasar. Bolavoli merupakan permainan yang sederhana akan tetapi sulit untuk 

dipelajari. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan suatu metode bagi para 

pemula. 

2.11. Pengertian Servis Bolavoli 

 Awal mulanya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk 

memulainya suatu permainan sesuai dengan kemajuan permainan bahwa teknik 
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servis saat ini hanya sebagai permulaan permainan, tetapi ditinjau dari taktik 

sudah merupakan serangan awal bagi regu yang memulainya untuk 

mendapatkan nilai. Karena kedudukannya sangat penting maka para pelatih dan 

guru olahraga dianjurkan selalu berusaha menciptakan bentuk teknik dasar 

servis yang dapat menyulitkan lawan untuk mendapatkan nilai. Dengan demikian 

servis hendaknya dapat diartikan sabagai satu serangan yang pertama kali bagi 

regu yang melakukan servis untuk meraih kemenangan, (Herry Koesyanto, MS. 

2004:10). 

 Bertolak dari pentingnya kedudukan servis ada macam-macam teknik dan 

variasi servis yaitu : 

2.11.1. Servis Bawah 

 Servis bawah adalah cara yang termudah untuk memasukkan bola ke 

daerah lawan. Bagi pemain pemula cara ini sangat mudah untuk dipelajari dan 

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

dapat dikuasai. 

a)  Sikap Permulaan : 

 Berdiri di daerah servis menghadap lapangan, bagi yang tidak kidal kaki kiri 

 berada didepan dan bagi yang kidal sebaliknya. Bola dipegang pada 

 tangan kiri, tangan kanan boleh menggenggam atau dengan telapak 

 tangan terbuka, lutut agak ditekuk dan berat badan berada di tengah. 

b)  Gerakan Pelaksanaan : 

 Bola dilambungkan di depan pundak kanan, setinggi 10 sampai 20 cm, 

 pada  saat yang bersamaan tangan kanan ditarik ke belakang, kemudian 

 ayunkan ke arah depan atas dan mengenai bagian belakang bawah bola. 
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 Lengan di  luruskan dan telapak tangan atau genggaman tangan 

 ditegangkan. 

c)  Gerak Lanjutan : 

 Setelah memukul bola di ikuti dengan memindahkan berat badan ke depan, 

 dengan melangkahkan kaki kanan ke depan segera masuk ke dalam 

 lapangan untuk mengambil posisi dengan sikap kembali. 

2.11.2. Servis Mengapung Tangan Bawah 

a)  Sikap Permulaan : 

 Berdiri normal di petak servis dengan kaki kiri agak didepan kaki kanan. 

 Pegang bola dengan tangan kiri, konsentrasi pandangan kearah bola. Bola 

 dilambungkan berada di depan sebelah kanan sejajar dengan bahu kanan 

 setinggi pinggang. Pada saat lemparan bola lengan kanan dengan telapak 

 tangan menggenggam sikap untuk diayunkan sebagai pemikul dalam 

 servis. 

b) Gerakan Pelaksanaan : 

 Perkenaan pukulan tepat pada bagian belakang tengah bola, dimana tapak 

 tangan menggenggam dan pukulan dengan tumit tangan. Pada saat 

 memukul pergelangan tangan difiksir sehingga perkenaan bola tepat pada 

 titik tengah belakang bola tanpa ada gerakan dari pols  (pergelangan). 

 Akibat pukulan demikian selama bola melintasi jalan diudara tidak ada 

 putaran sedikitpun. Bola disamping tidak berputar jalan bola seperti 

 mengapung zig-zag ke kanan dan ke kiri di udara. 

c)  Gerak Lanjutan : 

 Setelah memukul, kaki kanan melangkah ke depan secara relaks untuk 

 menjaga keseimbangan dan memindahkan berat badan untuk menambah 
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 kekuatan pukulan. Pandangan mata selalu kerah bola yang dipukul 

 kemudian masuk di lapangan siap untuk bermain. 

 Teknik servis ini sangat efisien dan efektif terutama untuk pemain puteri, 

karena sesuai  dengan sifat pemain puteri yang lemah dalam unsur kekuatan 

dan kecepatan lengan. Kelihatannya sederhan pelaksanaan teknik servis 

mengapung tangan bawah, namun dalam pertandingan servis ini sangat 

menyulitkan lawan. 

 

Gambar 1 

Urutan Pelaksanaan Servis Bawah 

(Sumber: Permainan Bolavoli Herry Koesyanto, M.S, 2004:13) 

2.12. Penerapan Servis Bawah Bolavoli Melalui Bermain Kasvol  

 Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan.  

 Secara kaffah model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang 

digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal model pembelajaran adalah 
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suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

 Proses kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Keadaan 

yang aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak 

efektif, yaitu tidak mengnilaikan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan 

menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya 

seperti bermain biasa, maka  keefektifan dalam proses pembelajaran harus 

diutamakan.  

 Penerapan pembelajaran aktif inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

dalam proses pembelajaran harus dipraktikkan dengan benar. secara garis besar 

digambarkan sebagai berikut:  

1. Siswa langsung terlibat ke dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

 pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar 

 melalui praktik  

2. Guru dituntut menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

 membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai 

 sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, 

 dan cocok bagi siswa.  



23 
 

 

3. Guru harus bisa mengatur kelas dengan berbagai fariasi bahan belajar 

 yang lebih menarik dan menyediakan alat-alat pembelajaran.  

4. Guru menerapkan tentang cara mengajar yang lebih kooperatif dan 

 interaktif, termasuk cara belajar kelompok dalam segala suasana.  

5. Guru mendorong, memberikan motivasi siswa untuk menemukan caranya 

 sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan 

 gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan 

 sekolah.  

 Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan diperlihatkan dan 

dipraktikkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama kegiatan belajar 

mengajar. 

2.12.1. Penerapan Model Pembelajaran  

 Model pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol ini 

adalah model permainan untuk memberikan siswa pengetahuan mengenai 

praktek teknik dasar bolavoli yang bertujuan untuk membekali siswa agar 

mengetahui cara melakukan servis bawah yang benar, selain itu memberikan 

kreasi permainan baru melalui model pembelajaran pada  pembelajaran teknik 

dasar bolavoli. 

 Dengan model pembelajaran inovasi pendidik dapat mengetahui aspek 

kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik yang ada dalam materi pelajaran. Berikut ini 

adalah gambar penerapan pembelajaran inovatif servis bawah bola.  

 Dengan model pembelajaran pendidik dapat mengetahui aspek kognitif, 

afektif, psikomotor, dan fisik yang ada dalam materi pelajaran. Berikut ini adalah 

gambar penerapan model pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain 

kasvol. 
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 Permainan Kasvol adalah jenis permainan yang hampir sama dengan 

permainan kasi namun peralatan yang digunakan adalah bolavoli mini dan alat 

pemukul yang digunakan adalah tangan dimana permainan ini bertujuan untuk 

memperbaiki teknik dasar servis bawah bolavoli dimana masih banyak dari siswa 

yang belum terampil dalam servis bawah bolavoli serta permainan ini dignakan 

dalam proses pembelajaran servis bolavoli, agar siswa tidak cepat merasa bosan 

dalam proses pembelajaran dan tidaka terlalu banyak menggunakan peralatan 

serta semua siswa dapat berpartisipasi dalam permainan ini 

2.12.2. Lapangan Permainan Kasvol 

 Lapngan permainan yang digunakan dalam permainan kasvol adalah 

panjang 18 m dan lebar 10 meter dengan menggunakan tali rafia sebagai garis 

pembatasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Lapangan permainan kasvol 

Keterangan gambar 

1 = tempat urutan pemukul 

2 = tempat pemukul 

3 = tempat pembakar 

Panjang 18 m 

Lebar 10 m 
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4 = base 1 

5 = base 2 

6 = base 3 

7 = garis pemukul 

8 = net bolavoli 

 

2.12.3. Bola 

 Bola yang digunakan dalam permainan bola voli harus bulat, bagian luar 

harus terbuat dari kulit atau bahan-bahan lain yang sesuai dengan ukuran 4 

(empat) dengan berat 230 – 250 gram, garis tengah 22 – 24 cm 

 

Gambar 3 

Bolavoli  

2.12.4. Net 

 Net dengan panjang 7 meter, lebar 90 cm. Net bolavoli ini digunakan pada 

siklus II sebagai target tambahan dalam permainan kasvol, dengan tinggi net 

yang digunakan adalah 2 m. 

 

Gambar 4 

Net bolavoli 
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Gambar 5.  
 Penerapan Pembelajaran Servis Bawah Bolavoli Melalui Bermain Kasvol 

pada siklus 1 

Keterangan gambar 

1. 
 

= Pemukul/Pemain 

2. 
 

= Pemukul urutan berikutnya 

3.  = Penjaga 

4.  = Base 1 

5.  = Base 2 

6.  = Base 3 

7.  = Garis pemukul 

8  = Kaleng pembakar 

9.  = Penjaga kaleng pembakar 

  
a.  Cara Bermain 

1)  Siswa dibariskan dan dibagi dua kelompok dengan cara melakukan suit 

 dan yang menang menjadi kelompok yang bermain dulu dan yang kalah 

 menjadi penjaga. 
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2)  Siswa yang menjadi pemain diberikan nomor urut pemukul oleh ketua 

 tim. 

3)  Setelah guru meniupkan peluit permainan dapat dimulai, dengan cara 

 pemukul melakukan servis bawah bolavoli. 

b.  Aturan Permainan 

 Aturan permainan teknik dasar tersebut tidak baku, peraturan ini dapat 

dibuat sesuai dengan keinginan guru. Peraturan-peraturan ini harus dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh siswa, antara lain sebagai berikut: 

1) Pemain dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok 

 mempunyai ketua dalam kelompoknya. 

2) Permain pertama ditentukan oleh ketua kelompok.  

3) Pemain setelah melakukan servis bawah harus segera berlari ke base 1 

 sebelum bola dikembalikan ke daerah pemukul.  

4) Pemain dapat melanjutkan ke base ke 2 dan 3 dengan servis bolanya 

 sendiri ataupun melalui pemain pemukul berikutnya dan apabila 

 pemain dapat kembali ke daerah pemukul dengan aman mendapatkan 

 poin 1. 

5) Penjaga dapat melemparkan bola kepada penjaga yang menjaga kaleng 

 pembakar, apabila pemain belum sampai pada base dan bola lebih dulu 

 dibakar, maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak dapat melanjutkan 

 permainan. 

6) Permainan dapat berganti apabila penjaga dapat mematikan pemain 

 sebanyak 5 pemain 

7) Jika kelompok yang dapat mengumpulkan poin sebanyak 20 maka 

 kelompok  tersebut yang menjadi pemenang. 
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Gambar 6.   

Penerapan Pembelajaran Servis Bawah Bolavoli Melalui Bermain Kasvol 
Pada Siklus ke II 

 
Keterangan gambar 

1. 
 

= Pemukul 

2. 
 

= Pemukul urutan berikutnya 

3.  = Penjaga 

4.  = Base 1 

5.  = Base 2 

6.  = Base 3 

7.  = Garis pemukul 

8. 

 

= Net bolavoli 

9.  = Kaleng pembakar 

10.  = Penjaga kaleng pembakar 

 
a.  Cara Bermain 

1)  Siswa dibariskan dan dibagi dua kelompok dengan cara melakukan suit 

 dan yang menang menjadi kelompok yang bermain dulu dan yang kalah 

 menjadi penjaga. 
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2)   Siswa yang menjadi pemain diberikan nomor urut pemukul oleh ketua tim. 

3)  Setelah guru meniupkan peluit permainan dapat dimulai, dengan cara 

 pemukul melakukan servis bawah bolavoli dengan melewati net yang 

 sudah dibentangkan. 

b.  Aturan Permainan 

 Aturan permainan teknik dasar tersebut tidak baku, peraturan ini dapat 

dibuat sesuai dengan keinginan guru. Peraturan-peraturan ini harus dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh siswa, antara lain sebagai berikut: 

1)  Pemain dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok 

 mempunyai ketua dalam kelompoknya. 

2)   Permain pertama ditentukan oleh ketua kelompok.  

3)  Pemain setelah melakukan servis bawah harus segera berlari ke base 1 

 sebelum bola dikembalikan ke daerah pemukul.  

4)  Pemain dapat melanjutkan ke base ke 2 dan 3 dengan servis bolanya 

 sendiri ataupun melalui pemain pemukul berikutnya dan apabila pemain 

 dapat kembali ke daerah pemukul dengan aman mendapatkan poin 1. 

5)  Penjaga dapat melemparkan bola kepada penjaga yang menjaga kaleng 

 pembakar, apabila pemain belum sampai pada base dan bola lebih dulu 

 dibakar, maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak dapat melanjutkan 

 permainan. 

6)  Permainan dapat berganti apabila penjaga dapat mematikan pemain 

 sebanyak 5 pemain 

7)  Jika kelompok yang dapat mengumpulkan poin sebanyak 20 maka 

 kelompok tersebut yang menjadi pemenang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas yang menggunakan data pengamatan secara langsung terhadap 

proses pembelajaran dikelas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui 

beberapa tahapan dalam siklus-siklus tahapan. 

3.1. Subyek Penelitian 

 Subyek yang terlibat dalam ujicoba penelitian tindakan adalah siswa kelas 

IV SDN Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun pelajaran 2012/2013 

sebanyak 25 siswa terdiri dari 13 siswa putra dan 12 siswa putri. 

3.2. Obyek Penelitian 

 Obyek dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kemampuan servis 

bawah bolavoli melalui bermain kasvol  pada siswa kelas IV SDN Polaman 

Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

3.3.  Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan siklus I pada tanggal    

17 Mei 2013 dan siklus II pada tanggal 31 Mei 2013.  

31 
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3.4.  Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 

SDN Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 

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

dianalisis secara deskriptif. Misalnya, mencari nilai rata–rata, presentase 

kebernilaian belajar, dan lain–lain. Kedua, data kualitatif yaitu data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang tingkat 

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

sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif) aktivitas siswa mengikuti 

pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motifasi belajar 

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

dan Supardi, 2009:131).  

3.6.  Prosedur Penelitian 

 Prosedur dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, prosedur 

atau langkah – langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan 

dalam kegiatan yang berbentuk siklus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua siklus, setiap satu siklus terdapat satu kali pertemuan. 
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3.6.1.  Langkah-langkah PTK 

 Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1.1. Perencanaan 

 Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut: 

1) Menelaah materi pembelajaran servis bawah bola voli pada siswa kelas IV 

 SDN Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarangyang akan dilakukan 

 tindakan penelitian dengan menelaah indikator-indikator pelajaran. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator 

 yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan alat peraga yang digunakan dalam penelitian pembelajaran 

 servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol. 

4) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian 

 pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol . 

5) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa pre test dan post test, lembar kerja 

 siswa. 

3.6.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

 Pada siklus ini peneliti menggunakan konsep belajar secara kelompok 

melalui pembelajaran servis bawah bolavoli dengan bermain kasvol 

Pelaksanaannya dilakukan selama satu pertemuan. Prosedur pelaksanaannya 

adalah : 

1) Melakukan  kompetensi yang akan dicapai yaitu siswa kelas IV dapat 

 melakukan pembelajaran servis bawah bolavoli dengan bermain kasvol . 



33 
 

 

2) Melaksanakan Pre test pembelajaran servis bawah bolavoli dengan 

 bermain kasvol .  

3) Guru menjelaskan  dan mendemonstrasikan pembelajaran servis bawah 

 bolavoli dengan bermain kasvol . 

4) Siswa mengamati demonstrasi pembelajaran servis bawah bolavoli dengan 

 bermain kasvol  

5) Siswa dibentuk kelompok untuk melakukan pembelajaran servis bawah 

 bolavoli dengan bermain kasvol . 

6) Guru membimbing peserta didik untuk membuat nilai kerja kelompok 

 melalui praktek. 

7) Refleksi tindakan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

8) Melaksanakan post test 

3.6.1.3. Observasi 

1) Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran servis bawah bolavoli 

 dengan bermain kasvol (dilakukan oleh observer). 

2) Memantau diskusi/kerja sama antar kelompok. 

3) Mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran pembelajaran servis bawah 

 bolavoli dengan bermain kasvol (dilakukan oleh observer). 

3.6.1.4. Refleksi 

 Dilakukan dengan menganalisis nilai observasi dan interpretasi sehingga 

diperoleh kesimpulan apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu 

dipertahankan. Tahap ini mengemukakan nilai penemuan dari pelaksanaan 

tindakan I yang memerlukan perbaikan pada siklus berikutnya. Berikut adalah 

bagan/desain penelitian : 
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Gambar 7. Siklus PTK 

(Sumber Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2006:16) 

3.6.2. Siklus Pertama  

3.6.2.1. Perencanaan (Planning) 

 Dalam tahap perencanaan peneliti membuta perencanaan proses 

pembelajaran servis bawah bola voli melalui bermain kasvol sebagai berikut :  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain 

 kasvol . 

2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pembelajaran servis 

 bawah bolavoli. 

3. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek/instrument analisis servis 

 bawah bolavoli. 

 

 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 
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3.6.2.2. Tindakan (action) 

  Pada tahap tindakan, pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan 

dalam satu pertemuan. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah :  

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai 

 dengan RPP yang telah dibuat 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang materi yang disampaikan  

4. Guru menerangkan pembelajaran servis bawah bolavoli. 

5. Guru mendemonstrasikan/memperagakan servis bawah bolavoli melalui 

 bermain kasvol . 

6. Siswa melakukan pembelajaran yang telah dicontohkan 

7. Guru melakukan pengamatan tentang aspek kognitif, afektif, psikomotor, 

 dan fisik siswa 

8. Guru memberikan evaluasi terhadap nilai belajar servis bawah bolavoli 

 melalui bermain kasvol . 

3.6.2.3. Pengamatan (observasi) 

 Pada tahapan ini peniliti mengamati selama proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa yang nantinya akan diadakan evaluasi pembelajaran :  

1. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran servis bawah 

 bolavoli melalui bermain kasvol yang dilakukan oleh guru 

 kolaborator/pengamat 

2. Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran servis bawah 

 bolavoli yang dilakukan oleh kolaborator/pengamat. 
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3.6.2.4. Refleksi  

 Pada tahapan ini peneliti manganalisis hasil observasi selama proses 

pembelajaran sehingga dapat diperoleh kesimpulan dalam pelaksanaan tahap 

berikutnya apa yang perlu dipertahankan dan apa saja yang perlu diperbaiki 

pada tahap selanjutnya : 

1. Mengevaluasi proses dan nilai pembelajaran siklus pertama  

2. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran tindakan siklus pertama  

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai nilai evaluasi untuk digunakan 

 pada siklus berikutnya 

4. Merencanakan perencanaan tindakan lanjut untuk siklus kedua. 

3.6.3. Siklus kedua 

3.6.3.1. Perencanaan (planning) 

1. Guru dapat mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran dengan baik 

 sehingga semua tahap dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

 baik dan optimal  

2. Menyusun RPP yang sudah diperbaiki dengan materi servis bawah 

 bolavoli. 

3. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan  

4. Menyiapkan materi yang telah diberikan sebelumnya  

5.  Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek 

6. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru 

 dalam pembelajaran. 

3.6.3.2. Tindakan (action) 

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, yaitu 

 dengan model pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol . 
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2. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok. 

3. Memusatkan perhatian siswa terhadap situasi belajar. 

4. Guru mengulas kembali materi yang lalu. 

5. Gurumemperagakan/mendemonstrasikanservis bawah bolavoli. 

6. Guru membimbing siswa dalam melakukan servis bawah bolavoli yang 

 telah diperagakan. 

7. Guru memberikan materi tentang servis bawah bolavoli yang telah 

 diberikan melalui bermain kasvol . 

8. Guru memberikan kuis atau tanya jawab kepada siswa tentang 

 pembelajaran yang telah dilaksanakan  

9. Guru melakukan evaluasi terhadap nilai belajar siswa.  

3.6.3.3. Pengamatan (observasi) 

1. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran servis bawah 

 bolavoli. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran servis bawah 

 bolavoli. 

3.6.3.4. Refleksi (refletion) 

1. Mengevaluasi proses dan nilai pembelajaran siklus kedua  

2. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus kedua 

3. Membuat daftar penilaian terhadap pengamatan atas tindakan pada siklus 

 kedua 

4. Evaluasi tindakan II 

3.7. Instrumen Penelitian 

 Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
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3.7.1. Instrumen Pembelajaran 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data (Arikunto, 2007:134). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas : 

3.7.1.1. Silabus 

 Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran pengelolaan kelas yang digunakan sebagai landasan dalam 

menyusun RPP. 

3.7.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

 RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap pertemuan. Masing-

masing RPP berisi kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar dan penilaian nilai belajar. 

3.7.1.3. Lembar Observasi   

 Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati nilai siswa dalam proses 

pembelajaran dan dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan kolaborator.  

3.7.2. Instrumen Evaluasi 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rubrik pehasilan 

kognitif, psikomotor dan afektif pengembangan sendiri dengan mengacu pada 

metode atau prosedur yang sudah ditentukan. Prosedur yang dilakukan 

disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan. 

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menilai aspek kognitif siswa menggunakan instrumen dibawah ini : 

No Pertanyaan Jawaban/Penjelasan 
Skor 

4 3 2 1 

1 Jelaskan Apa yang 

dimaksud dengan servis 

dalam permainan 

bolavoli ! 

a. Servis merupakan awal dari 

sebuah permainan bolavoli 

b. Servis juga merupakan sebuah 

serangan pertama kali kepada 

lawan untuk mencetak angka 

    

2 Jelaskan sikap awal 

dalam melakukan servis 

bawah bolavoli pada 

posisi kaki dan badan ! 

a. Berdiri, salah satu kaki kanan/kiri 

berada didepan 

b. Pandangan menghadap ke 

depan arah lapangan  

c. Berat badan berada di kaki 

depan agak condong ke depan 

    

3 Jelaskan bagaimana 

cara melakukan  servis 

bawah bolavoli ! 

a. Berdiri salah satu kaki berada di 

depan, pandangan ke depan 

badan condong ke depan 

b. Salah satu tangan memegang 

bola setinggi pinggang 

c. Ayunan tangan lurus dari 

belakang ke depan memukul bola 

bagian bawah bola  

    

4 Sebutkan berapa 

macam servis bawah 

bolavoli dari perkenaan 

bola ! 

Ada tiga (3) 

a. Telapak tangan terbuka 

b. Kepalan tangan mengepal 

c. Pangkal Tangan 

    

5 Apa keuntungan servis 

menggunakan telapak 

tangan terbuka ? 

Bidang perkenaan tangan dengan 

bola sangat lebar dan arah bola 

lebih mudah dalam mengarahkan 

    

 

Skor maksimal : 20 

Bobot skor  : 20 

Nilai Kognitif  :   

 

100x
SkorMax

Skor
Nilai 
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2. Aspek psikomotor menggunakan instrumen : 

No Indikator gerak dasar Sub Indikator Gerak 
Skor 

4 3 2 1 

1 Sikap awal servis bawah 

bolavoli posisi kaki dan 

badan 

a. Berdiri, salah satu kaki 

kanan/kiri berada didepan 

b. Pandangan menghadap 

ke depan arah lapangan  

c. Berat badan berada di 

kaki depan agak condong 

ke depan 

    

2 Servis bawah bolavoli a. Berdiri salah satu kaki 

berada di depan, 

pandangan ke depan 

badan condong ke depan 

b. Salah satu tangan 

memegang bola setinggi 

pinggang 

 c.  Ayunan tangan lurus dari 

belakangke depan 

memukul bola bagian 

      bawah bola 

    

3 Ayunan lengan/Tangan a. Berdiri salah satu kaki di 

depan, tangan sejajar di 

depan dengan satu 

tangan memegang bola 

b. Tangan pemukul di ayun 

kebelakang 

c. Tangan pemukul di ayun 

kembali ke depan lurus 

kearah bola bagian bawah 

    

4 Laju arah bola melewati 

net/batas 

a. Bola di pukul ke arah 

depan 

b. Bola dipukul kearah 

depan melambung 

keatas/arah parabol 

c. Bola dipukul ke arah 

depan melewati net/batas 

    

 
Skor maksimal : 16 

Bobot skor  : 60 

Nilai Psikomotor :  :   
100x

SkorMax

Skor
Nilai 
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3. Aspek afektif menggunakan instrumen 

No Karakter Sub Karakter 
Skor 

4 3 2 1 

1 Sportivitas a. Tidak mematuhi 

semua peraturan 

permainan 

b. Peraturan permainan 

kurang dipatuhi 

c. Beberapa peraturan 

permainan diabaikan 

d. Mematuhi semua 

peraturan permainan 

    

2 Kerjasama a. Melakukan sendiri 

b. Melakukan dengan 

satu teman saja 

c. Melakukan dengan 

sebagian/beberapa 

teman 

d. Melakukan dengan 

semua teman 

    

3 Kejujuran a. Tidak jujur dalam 

permainan 

b. Jujur bila ditegur guru 

dalam permainan 

c. Kadang-kadang jujur 

dalam permainan 

d. Jujur dalam 

permainan 

    

 
Skor maksimal : 12 

Bobot skor  : 20 

Nilai Afektif  :   100x
SkorMax

Skor
Nilai 
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P =  x 100% 

3.8.  Tes Praktek 

 Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

sudah diajarkan. 

3.9. Analisis Data 

 Untuk mengetahui keevektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol. 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.9.1. Data kuantitatif  

 Data kuantitatif berupa nilai belajar, dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dengan menentukan presentasi ketuntasan belajar dan mean 

(rerata) kelas.Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk 

presentasi dan angka 

3.9.1.1. Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar adalah sebagai 

berikut : 

 

 

     (Zainal Aqib, 2008:41) 
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3.9.1.2. Rumus untuk menghitung nilai rata – rata adalah sebagai berikut: 

     X =  

   (Zainal Aqib, 2008:42) 

Keterangan : 

    X   = Nilai rata – rata  

Ʃ  X = Jumlah semua nilai siswa  

Ʃ  N  = Jumlah siswa  

 Perhitungan presentase dengan menggunakan rumus diatas harus sesuai 

dan memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa SDN Polaman yang 

dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan . 
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BAB IV 

NILAI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Nilai Penelitian 

4.1.1. Siklus 1 

 Pelaksanaan siklus Iterdiri atas empat tahap yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (action), observasi, dan refleksi. Tahap-tahap yang 

dilaksanakan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

 Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut: 

1) Menelaah materi pembelajaran servis bawah bolavoli pada siswa kelas IV 

 SDN Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarangyang akan dilakukan 

 tindakan penelitian dengan menelaah indikator-indikator pelajaran. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator 

 yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan alat peraga yang digunakan dalam penelitian pembelajaran 

 servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol . 

4) Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian 

 pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol . 

5) Menyiapkan alat evaluasi yang berupa pre test dan post test, lembar kerja 

 siswa. 

 

 

45 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol . 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Polaman 

Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tanggal 17 Mei 2013 selama 3 jam 

pelajaran (90 menit), adapun objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV 

yang berjumlah 25 siswa terdiri dari 13 siswa putra dan 12 siswa putri..  

Langkah –langkah dalam pembelajaran ini adalah : 

1) Kegiatan awal (10 menit) 

 Pertama siswa dibariskan empat bersaf, berhitung, berdoa, resensi, dan 

 melakukan pemanasan yang mengarah pada kegiatan inti, dilanjutkan 

 melakukan peregangan. 

2) Kegiatan inti (70 menit) 

 Pada kegiatan inti guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberi 

 motivasi pada anak didiknya. Selanjutnya guru mendemonstrasikan atau 

 memberi contoh cara melakukan servis bawah, selanjutnya siswa 

 melakukan dengan cara berpasangan. Setelah itu siswa dibagi menjadi 

 dua kelompok untuk mempraktekkan servis bawah bolavoli melalui bermain 

 kasvol . 

3) Kegiatan Akhir (10 menit) 

 Pada kegiatan akhir ini siswa dikumpulkan untuk diadakan evaluasi 

 menyeluruh mengenai cara melakukan servis bawah bolavoli melalui 

 bermain kasvol . Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa 
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 untuk tanya jawab, dilanjutkan pendinginan, berdoa kemudian siswa 

 dibubarkan. 

c. Observasi 

 Nilai pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dalam 

mengikuti pembelajaran servis bawah bolavoli siswa sudah dapat termotivasi 

dalam pelaksanaan namun masih ada nilai siswa yang belum memenuhi KKM. 

 Adapun nilai proses pembelajaran kelas, aspek psikomotor,aspek afektif, 

dan aspek kognitif siswa pada siklus I sebagai berikut : 

Tabel 1. Nilai Pembelajaran Siswa Servis Bawah Bolavoli Melalui Bermain 

Kasvol Siklus 1 

No Nama Siswa 
Nilai 

NA Kog Na 
(20) 

Psiko Na 
(60) 

Afek Na 
(20) 

1 Diah Fitriandari 70 14 75 45 85 17 76 

2 Nanda Krisdianto 75 15 75 45 75 15 75 

3 Nor Rohmah 70 14 70 42 80 16 72 

4 Lilik Agung Muryawati 75 15 85 51 85 17 83 

5 Sri Wahyuni 70 14 65 39 80 16 69 

6 Agus Nur Fauzan 75 15 80 48 75 15 78 

7 Angga Dwi Nugroho 65 13 75 45 70 14 72 

8 Cholif Kusuma Yoga 70 14 70 42 70 14 70 

9 Devi Aditianingsih 75 15 75 45 75 15 75 

10 Ega Maulana 75 15 65 39 75 15 69 

11 Fathikah Bintang Indria Sari 75 15 75 45 80 16 76 

12 Ine Ermawati 80 16 85 51 75 15 82 

13 Ira Norya Shinta 75 15 65 39 75 15 69 

14 Kharisma Oktaviana 70 14 70 42 80 16 72 

15 Nur Fathekhah Putri 75 15 80 48 75 15 78 

16 Nurul Toyibatul F 80 16 70 42 70 14 72 

17 Rafiqi Izhar Ashari 70 14 75 45 75 15 74 

18 Rivki Aditiyo 75 15 75 45 70 14 74 

19 Yusuf Arifin 75 15 75 45 75 15 75 

20 Farid Kurniawan 75 15 80 48 75 15 78 

21 Ryan Romadhon 75 15 75 45 75 15 75 

22 Slamet Oktarifai 80 16 80 48 75 15 79 
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23 Tri Lain Maelani 70 14 75 45 70 14 73 

24 M. Fadlan Saifullah 75 15 75 45 75 15 75 

25 Didit Suryadi 75 15 75 45 85 17 77 

  Jumlah 1845   1865   1900   1868 

  Prosentase 73.80   74.60   76.00   74.72 

 
Grafik 1.  Nilai Belajar Siswa siklus 1 

 
  
 Berdasarkan nilai penilaian pada aspek kognitif pada siswa kelas IV 

sebanyak 25 siswa, sebanyak 8 siswa (32,00%) belum memenuhi nilai KKM dan 

17 siswa (68,00%) telah mencapai nilai KKM. Pada aspek psikomotor 7 siswa 

(32,00%) belum memenuhi nilai KKM dan 18 siswa (72,00%) telah mencapai nilai 

KKM. Pada aspek afektif 5 siswa   (20.00%) belum memenuhi nilai KKM dan 20 

siswa (80.00%) sudah mencapai nilai KKM.. 

d.  Refleksi 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain 

kasvol  sudah berjalan dengan baik, anak sudah termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran namun nilai pembelajaran belum maksimal,karena disebabkan 

masih banyak siswa yang belum mengusai teknik dasar servis bawah bolavoli 

serta siswa masih ada yang takut dengan bolavoli. 

 Berdasarkan data diatas tersebut menunjukkan target yang diinginkan 

peneliti 80 % dari jumlah siswa belum tercapai sehingga perlu ditingkatkan lagi di 

siklus II. 
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 Untuk mengurangi hambatan yang muncul pada siklus I, peneliti 

merencanakan tindakan siklus II yaitu (1) Siswa diminta untuk mengikuti 

pembelajaran servis bawah bolavoli lebih serius dan memperhatikan penjelasan 

serta peragaan, sehingga fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

(2) Peneliti dan kolaborator lebihfokus dalam melaksanakan observasi sehingga 

dapat menguasai kelas dengan baik agar kualitas nilai belajar dapat tercapai 

dengan optimal.   

4.1.2.  Siklus II 

a.  Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan siklus II, (1) Peneliti mempersiapkan 

pembelajaran yang terdiri atas rencana pembelajaran, (2) Lembar observasi 

proses pembelajaran penjas dengan materi servis bawah bolavoli melalui 

bermain kasvol , soal tes kognitif, dan alat-alat yang mendukung dalam 

pembelajaran. 

b.  Tahap pelaksanaan/Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan pada proses pembelajaran dalam siklus II 

berlangsung 1 kali pertemuan. Pelaksanaan tindakan penelitian ini dilaksanakan 

di SD Negeri Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tanggal 31 Mei 

2013 selama 3 jam pelajaran (90 menit), adapun objek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IV yang berjumlah 25 siswa. 

 Langkah –langkah dalam pembelajaran ini adalah : 
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1) Kegiatan awal (10 menit) 

 Pertama siswa dibariskan empat bersaf, berhitung, berdoa, resensi, dan 

 melakukan pemanasan yang mengarah pada kegiatan inti, dilanjutkan 

 melakukan peregangan. 

2) Kegiatan inti (70 menit) 

 Pada kegiatan inti guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberi 

 motivasi pada anak didiknya. Selanjutnya guru mendemonstrasikan atau 

 memberi contoh cara melakukan servis bawah, selanjutnya siswa 

 melakukan  dengan cara berpasangan. Setelah itu siswa dibagi menjadi 

 dua kelompok untuk mempraktekkan servis bawah bolavoli melalui bermain 

 kasvol . 

3) Kegiatan Akhir (10 menit) 

 Pada kegiatan akhir ini siswa dikumpulkan untuk diadakan evaluasi 

 menyeluruh mengenai cara melakukan servis bawah bolavoli melalui 

 bermain kasvol . Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa 

 untuk tanya jawab, dilanjutkan pendinginan, berdoa kemudian siswa 

 dibubarkan. 

c.  Observasi 

 Berdasarkan nilai pengamatan dan tes yang dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung dalam mengikuti pembelajaran servis bawah bolavoli 

melalui bermain kasvol , motivasi siswa sudah mengalami peningkatan dalam 

mengikuti pembelajaran bolavoli melalui bermain kasvol. Pada siklus II dari 25 

siswa kelas IV hampir semua dapat melaksanakan servis bawah bolavoli melalui 

bermain kasvol  dengan benar. Secara umum kehangatan suasana 

pembelajaran siswa cukup aktif ini terlihat dari antusiasme siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran dari pemanasan sampai dengan kegiatan penutup. 

Adapun nilai proses pembelajaran bolavoli melalui bermain kasvol,aspek kognitif, 

aspek psikomotor, dan aspek afektif siswa pada siklus II sebagai berikut : 

Tabel 2. Nilai Pembelajaran Siswa Servis Bawah Bolavoli Melalui Bermain          

Kasvol Siklus II 

No Nama Siswa 
Nilai 

NA 

Kog 
NA 
(20) Psiko 

NA 
(60) Afek 

NA 
(20) 

1 Diah Fitriandari 70 14 85 51 83 17 82 

2 Nanda Krisdianto 75 15 80 48 77 15 78 

3 Nor Rohmah 80 16 75 45 77 15 76 

4 Lilik Agung Muryawati 80 16 80 48 80 16 80 

5 Sri Wahyuni 70 14 85 51 77 15 80 

6 Agus Nur Fauzan 75 15 85 51 77 15 81 

7 Angga Dwi Nugroho 80 16 70 42 83 17 78 

8 Cholif Kusuma Yoga 75 15 75 45 77 15 75 

9 Devi Aditianingsih 80 16 85 51 83 17 84 

10 Ega Maulana 85 17 85 51 70 14 82 

11 Fathikah Bintang Indria Sari 85 17 85 51 83 17 85 

12 Ine Ermawati 75 15 85 51 83 17 83 

13 Ira Norya Shinta 70 14 70 42 77 15 74 

14 Kharisma Oktaviana 85 17 75 45 87 17 79 

15 Nur Fathekhah Putri 75 15 85 51 77 15 81 

16 Nurul Toyibatul F 80 16 85 51 83 17 84 

17 Rafiqi Izhar Ashari 80 16 85 51 83 17 84 

18 Rivki Aditiyo 80 16 80 48 87 17 81 

19 Yusuf Arifin 85 17 85 51 80 16 84 

20 Farid Kurniawan 75 15 75 45 80 16 76 

21 Ryan Romadhon 80 16 85 51 70 14 81 

22 Slamet Oktarifai 85 17 85 51 87 17 85 

23 Tri Lain Maelani 70 14 70 42 80 16 75 

24 M. Fadlan Saifullah 85 17 85 51 83 17 85 

25 Didit Suryadi 85 17 80 48 80 16 81 

  Jumlah  1965   2020   2004   2015 

  Prosentase 78,60   80,80   80,16   80,59 
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Grafik 2. Nilai Belajar Siswa Siklus II 

 

 Berdasarkan penilaian aspek kognitif pada siswa kelas IV SD Negeri 

Polaman Kecamatan Mijen Kota semarang sebanyak 25 orang 4 siswa (16,00%) 

belum memenuhi nilai KKM dan 21 siswa (84,00%) sudah memenuhi nilai 

KKM.Penilaian pada aspek psikomotor sebanyak 3 (12,00%) dan sebanya 22 

siswa (88,00%) telah memenuhi nilai KKM siswa telah memenuhi nilai KKM. 

Pada penilaian afektif sebanyak 25 siswa 2 siswa (8,00%) belum memenuhi nilai 

KKM dan sebanyak 23 siswa (92,00%) dalam pembelajaran servis bawah 

bolavoli melalui bermain kasvol  telah memenuhi nilai KKM. 

d.  Refleksi 

 Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (siklus II) diperoleh 

informasi nilai pengamatan sebagai berikut : 

1) Selama proses belajar mengajar gurutelah melaksanakan semua 

 pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum 

 sempurna tetapi persentase dari masing-masing aspek cukup besar. 

2) Berdasarkan data nilai pengamatan diketahui bahwa siswa semangat dan 

 aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

3)  Kekurangan pada siklus I sudah mengalami perbaikan dan peningkatan 

 sehingga menjadi lebih baik. 

4) Nilai belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Perbandingan Nilai Belajar Siklus I dan Siklus II 

 Penilaian rata-rata peserta didik pada siklus I dan siklus II dapat diketahui 

dengan penilaian dari setiap aspek yaitu : kognitif, psikomotor dan afektif dalam 

pembelajaran siklus I dan siklus II. 

 Peningkatan Nilai pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain 

kasvol  yang dilakukan 25 siswa kelas IV SD Negeri Polaman Kecamatan Mijen 

Kota Semarang, ada tiga aspek yang dinilai yaitu aspek kognitif, aspek 

psikomotor dan aspek afektif. Dari ketiga aspek tersebut dapat diperoleh nilai 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Perbandingan Ketuntasan Nilai belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

NO Jenis Penilaian Prosentase Siklus I Prosentase Siklus II 

1. Kognitif 68,00 % 84,00% 

2. Psikomotor 72,00% 88,00% 

3. Afektif 80,00% 92,00% 

 
Grafik 3. Ketuntasan  Belajar Aspek Kognitif, Psikomotor, Afektif 

 



53 
 

 

 Berdasarkan tabel dan grafik diatas pembelajaran siklus I terlihat bahwa 

pembelajaran belum maksimal dan banyak siswa belum memenuhi KKM. Hal ini 

disebabkan beberapa hal diantaranya : 

a. Siswa masih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, dikarenakan 

 tidak ada target sasaran yang harus dilakukan siswa, sehingga siswa 

 dalam melakukan pembelajaran melakukan dengan seenaknya sendiri. 

 Dan dalam  permainan siswa tidak melakukan tidak dengan sungguh-

 sungguh. 

b.  Belum adanya reward atau penghargaan bagi kelompok yang yang 

 menang dalam permainan, sehingga siswa dalam melakukan pembelajaran 

 tidak  dengan sebaik mungkin. 

 Dari nilai pengamatan dan penilaian siklus I diatas kemudian peneliti 

melakukan perbaikan dalam pembelajaran siklus II, diantaranya sebagai berikut : 

a.  Memberikan modifikasi permainan kasvol yang lebih memberikan 

 tantangan  bagi siswa dimana dalam permainan tersebut diberikan 

 penghambat berupa net bolavoli, dimana setiap siswa dalam melakukan 

 servis bawah bolavoli dalam permainan kasvol  harus dapat melewati net 

 tersebut yang dijadikan suatu target. 

b. Memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang bernilai 

 melakukan permainan dengan baik. 

c. Memberikan motivasi kepada siswa agar melakukan gerakan dengan 

 sungguh-sungguh dalam permainan kasvol . 

 Dengan adanya perbaikan-perbaikan pada pembelajaran siklus II diatas 

didapatkan pembelajaran yang jauh meningkat dari siklus I. Siswa lebih tertarik 

dalam melakukan pembelajaran dan sangat antusias dengan permainan yang 
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diberikan. Pada siklus II siswa terlihat melakukan gerakan dengan serius dan 

bersemangat saat pembelajaran berlangsung. 

 Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat peningkatan pembelajaran 

dari siklus I dan siklus II. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran servis 

bawah bolavoli melalui permainan kasvol  mengalami peningkatan baik penilaian 

kognitif, psikomotor maupun afektif. 

4.2.2.  Analisis Pembelajaran 

 Pada siklus I nilai aktivitas gerak siswa dalam melakukan pembelajaran 

servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol  pada aspek kognitif  nilai tertinggi 

adalah 80 sedangkan nilai terendah 65 dan nilai rata-rata 73,80. Siswa yang 

telah mencapai nilai KKM  sebanyak 17 siswa (68,00%) dan siswa yang belum 

memenuhi nilai KKM 8 siswa (32,00%). Pada pembelajaran siklus II nilai tertinggi 

adalah 85 sedangkan nilai terendah 70 dan nilai rata-rata 78,60. Siswa yang 

telah memenuhi nilai KKM sebanyak 21 siswa (84,00%) dan siswa yang belum 

memenuhi nilai KKM 4 siswa (16,00%). 

 Pada penilaian psikomotor pada saat pembelajaran siklus I nilai tertinggi 85 

sedangkan nilai terendah 65 dan nilai rata-rata 74,60. Siswa yang telah 

mencapai nilai KKM sebanyak 18 siswa (72,00%) dan siswa yang belum 

memenuhi nilai KKM sebanyak 7 siswa (28,00%). Sedangkan dalam 

pembelajaran siklus II nilai tertinggi adalah 85 dan nilai terendah adalah 70 untuk 

nilai rata-rata 80,80. Siswa yang telah memenuhi nilai KKM sebanyak  siswa 22 

(88,00%) dan 3 siswa (12,00%) belum memenuhi KKM. 

 Pada penilaian pembelajaran afektif pada siklus I nilai tertinggi adalah 85 

dan nilai terendah adalah 70 dan untuk rata-rata 76,40. Siswa yang telah 

mencapai nilai KKM 20 siswa (80,00%)  sedangkan siswa yang belum memenuhi 
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nilai KKM sebanyak 5 siswa (20,00%). Untuk penilaian pada siklus II nilai 

tertinggi adalah 87 dan nilai terendah adalah 70 untuk nilai rata-rata 80,23. Siswa 

yang telah memenuhi nilai KKM sebanyak 23 siswa (92,00%) dan siswa yang 

belum memenuhi nilai KKM 2 siswa (8,00%). 

4.2.3.  Simpulan Siklus Berdasarkan Proses Pembelajaran 

 Berdasarkan nilai-nilai dari siklus I dan siklus II dapat disimpulkan untuk 

siklus I pembelajaran belum berhasil karena belum memenuhi standar 

ketuntasan belajar 80% dari jumlah siswa keseluruhan dalam aspek kognitif, 

psikomotor dan afektif meskipun ada aspek psikomotor dan afektif sudah 

memenuhi standar ketuntasan namun ada perlu perbaikan lagi. Pada siklus I 

siswa sudah melakukan pembelajaran dengan antusias namun masih banyak 

menemukan kendala dalam model pembelajaran. Pada siklus II nilai 

pembelajaran meningkat karena ada perbaikan dalam pembelajaran dan 

pemberian materi sehingga siswa mampu mencapai nilai KKM lebih dari 80% 

dari jumlah keseluruhan siswa dan dinyatakan tuntas baik nilai kognitif, 

psikomotor dan afektif. Pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa lebih 

antusias dengan materi dan model pembelajaran yang diberikan. Dengan 

penerapan bermain kasvol pada proses pembelajaran servis bawah bolavoli 

mendapatkan respon siswa yang sangat baik, dimana dalam proses 

pembelajaran siswa dapat melakukan permainan tersebut dengan gembira dan 

semangat, sehingga dalam suasana pembelajaran siswa juga terlihat sangat 

gembira karena dapat malaksanakan pembelajaran yang tidak membosankan 

dan setiap kali diulang-ulang karena dengan terbatasnya sarana prasarana yang 

ada. Namun dalam proses pembelajaran servis bawah bolavoli dengan bermain 

kasvol, masih terdapat hambatan yang ditemukan diantaranya adalah dengan 
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minimnya sarana prasarana yang ada yaitu bolavoli, dan masih ada siswa yang 

merasa takut untuk melaksanakan servis bawah bolavoli karena terasa sakit saat 

perkenaan bola dengan tangan. Dengan penerapan permainan kasvol  dalam 

proses pembelajaran servis bawah bolavoli  adalah bertujuan memperbaiki 

proses pembelajaran dimana masih kurang antusiasnya siswa dalam 

pembelajaran yang sering kali siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak tercapai tujuan dalam pembelajaran. Dalam permainan kasvol ini 

tujuan yang diaharapkan peneliti adalah memperbaiki proses pembelajaran 

servis bawah bolavoli. Tujuan ini dapat tercapai dapat dilihat dengan antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran serta nilai psikomotor siswa yang 

meningkat. 

4.2.4.  Ketuntasan Belajar 

 Adapun ketuntasan nilai belajar siklus II dapat dilihat di tabel    berikut : 

Tabel 4.  Ketuntasan Belajar Siklus II 

No Klasifikasi 
Aspek 

Kognitif Psikomotor Afektif 

1. Tuntas 84,00% 88,00% 92,00% 

2. Tidak Tuntas 16,00% 12,00% 8,00% 

  
Grafik 4. Ketuntasan Nilai Belajar Siklus II 

 

 Dari data diatas dengan demikian pembelajaran dinyatakan tuntas dengan 

nilai lebih dari 80% dan tidak diadakan langkah tindakan selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan nilai analisis data dan refleksi pada setiap siklus, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut: 

5.1. Simpulan 

 Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan 

Servis Bawah Bolavoli Melalui Bermain Kasvol  Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun Pelajarn 2012/2013”, 

mengnilaikan kesimpulan sebagai berikut: 

 Ketercapaian pada pembelajaran servis bawah bolavoli dilihat melalui 

ranah afektif, psikomotor, kognitif pada siswa. Maka dengan melihat nilai belajar 

gerak siswa, dapat diperoleh ketercapaian aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol . Dimana diperoleh 

data dari 25 siswa pada siklus I pada aspek kognitif sebanyak 17 siswa (68,00%) 

tuntas dan pada siklus II 21 siswa (84,00%) tuntas, ada peningkatan prosentase 

sebanyak 16,00%. Pada aspek psikomotor siklus I 18 siswa (72,00%) tuntas dan 

pada siklus II sebanyak 22 siswa (88,00%) tuntas, ada peningkatan prosentase 

sebanyak 16,00% . Pada aspek afektif siklus I 20 siswa (80.00%) tuntas dan 

pada siklus II sebanyak 23 siswa (92,00%) tuntas, terdapat kenaikan prosentase 

sebanyak 12,00%. Dilihat dari nilai siswa pada siklus I dan siklus II dalam proses 

pembelajaran servis bawah bolavoli melalui bermain kasvol  dan tidak perlu 

melanjutkan ke siklus berikutnya.  
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5.2. Saran 

5.2.1. Bagi siswa  

 Para siswa Sekolah Dasar hendaknya lebih termotivasi dalam mengikuti 

pelajaran permainan bolavoli melalui bermain kasvol, sehingga meningkatknya 

semangat belajar siswa dalam kondisi dan keadaan apapun dan meningkatkan 

prestasi belajar. 

5.2.2.  Bagi Guru  

 Galilah ide–ide kreatif untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, 

ciptakan pembelajaran yang praktis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyehatkan, 

gembira dan berbobot. Dalam mengajar guru harus mempunyai tujuan agar 

semua ranah dalam pembelajaran dapat terpenuhi.   
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Lampiran I 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Lembar Penilaian 1 

Servis Bawah Bolavoli Terkait Kognitif 

 

Nama  : ............................................. 

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

No. Presensi : ............................................ 

PETUNJUK : 

1. Cermatilah pertanyaan dan jawaban analisis gerak dasar servis bawah 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom skor untuk penilaian penjelasan siswa 

3. Skor penilaian : 

 Skor 1 : Bila siswa menjawab salah 

 Skor 2 : Bila siswa bisa menjawab sebagain 

Skor 3 : Bila siswa bisa menjawab benar dengan dorongan/bantuan 

guru 

 Skor 4 : Bila siswa dapat menjawab dengan benar dan lancar 

KOGNITIF 

No Pertanyaan Jawaban/Penjelasan 
Skor 

4 3 2 1 

1 Jelaskan Apa yang 

dimaksud dengan 

servis dalam 

permainan bolavoli ! 

a. Servis merupakan awal 

dari sebuah permainan 

bolavoli 

b. Servis juga merupakan 

sebuah serangan 

pertama kali kepada 

lawan untuk mencetak 

angka 

    

2 Jelaskan sikap awal 

dalam melakukan 

servis bawah bolavoli 

pada posisi kaki dan 

badan ! 

a. Berdiri, salah satu kaki 

kanan/kiri berada 

didepan 

b. Pandangan menghadap 

ke depan arah lapangan  

c. Berat badan berada di 

kaki depan agak 

condong ke depan 

    

3 Jelaskan bagaimana 

cara melakukan  

servis bawah bolavoli 

a. Berdiri salah satu kaki 

berada di depan, 

pandangan ke depan 
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! badan condong ke 

depan 

b. Salah satu tangan 

memegang bola setinggi 

pinggang 

c. Ayunan tangan lurus 

dari belakang ke depan 

memukul bola bagian 

bawah bola  

4 Sebutkan berapa 

macam servis bawah 

bolavoli dari 

perkenaan bola ! 

Ada tiga (3) 

a. Telapak tangan terbuka 

b. Kepalan tangan/tangan 

mengepal 

c. Pangkal Tangan 

    

5 Apa keuntungan 

servis menggunakan 

telapak tangan 

terbuka ? 

Bidang perkenaan tangan 

dengan bola sangat lebar 

dan arah bola lebih mudah 

dalam mengarahkan 

    

 

Skor maksimal : 20 

Bobot skor  : 100 

 Persentase  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%100x
SkorMax

Skor
Nilai 
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Lampiran 5 

Lembar penilaian 2 

Servis bawah Bolavoli terkait psikomotor 

 

Nama  : ............................................. 

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

No. Presensi : ............................................ 

PETUNJUK : 

1. Cermatilah indikator dan sub indikator analisis gerak dasar servis bawah 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom skor untuk penilaian gerakan siswa 

3. Skor penilaian : 

 Skor 1 : Bila Ketiga sub indikator tidak terpenuhi 

 Skor 2 : Bila satu dari sub indikator terpenuhi 

 Skor 3 : Bila dua sub indikator terpenuhi 

 Skor 4 : Bila semua sub indikator terpenuhi 

 

PSIKOMOTOR 

No Indikator gerak dasar Sub Indikator Gerak 
Skor 

4 3 2 1 

1 Sikap awal servis 

bawah bolavoli posisi 

kaki dan badan 

a. Berdiri, salah satu kaki 

kanan/kiri berada 

didepan 

b. Pandangan menghadap 

ke depan arah lapangan  

c. Berat badan berada di 

kaki depan agak 

condong ke depan 

    

2 Servis bawah bolavoli a. Berdiri salah satu kaki 

berada di depan, 

pandangan ke depan 

badan condong ke 

depan 

b. Salah satu tangan 

memegang bola setinggi 

pinggang 

 c.  Ayunan tangan lurus 

dari belakang       ke 

depan memukul bola 
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bagian 

      bawah bola 

3 Ayunan 

lengan/Tangan 

a. Berdiri salah satu kaki di 

depan, tangan sejajar di 

depan dengan satu 

tangan memegang bola 

b. Tangan pemukul di ayun 

kebelakang 

c. Tangan pemukul di ayun 

kembali ke depan lurus 

kearah bola bagian 

bawah 

    

4 Laju arah bola 

melewati net/batas 

a. Bola di pukul ke arah 

depan 

b. Bola dipukul kearah 

depan melambung 

keatas/arah parabol 

c. Bola dipukul ke arah 

depan melewati 

net/batas 

    

 

Skor maksimal : 16 

Bobot skor  : 100 

 Persentase  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%100x
SkorMax

Skor
Nilai 
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Lampiran 6 

Lembar penilaian 3 

Format Penilaian Perilaku berkarakter 

 

Nama  : ............................................. 

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

No. Presensi : ............................................ 

PETUNJUK : 

1. Cermatilah karakter dan sub karakter gerak dasar servis bawah 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom skor untuk penilaian gerakan siswa 

3. Skor penilaian : 

 Skor 1 : Bila keempat sub indikator tidak terpenuhi 

 Skor 2 : Bila kedua dari sub indikator terpenuhi 

 Skor 3 : Bila ketiga sub indikator terpenuhi 

 Skor 4 : Bila semua sub indikator terpenuhi 

 

AFEKTIF 

No Karakter Sub Karakter 
Skor 

4 3 2 1 

1 Sportivitas a. Tidak mematuhi semua 

peraturan permainan 

b. Peraturan permainan kurang 

dipatuhi 

c. Beberapa peraturan permainan 

diabaikan 

d. Mematuhi semua peraturan 

permainan 

    

2 Kerjasama a. Melakukan sendiri 

b. Melakukan dengan satu teman 

saja 

c. Melakukan dengan 

sebagian/beberapa teman 

d. Melakukan dengan semua 

teman 
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3 Kejujuran a. Tidak jujur dalam permainan 

b. Jujur bila ditegur guru dalam 

permainan 

c. Kadang-kadang jujur dalam 

permainan 

d. Jujur dalam permainan 

    

 
 

Skor maksimal : 12 

Bobot skor  : 100 

 Persentase  :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%100x
SkorMax

Skor
Nilai 
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Lampiran 7 
Lembar 4 

 
RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang diamati 
(Pertanyaan) 

Total 
Skor 

Nilai 

P
e
rt

a
n
y
a
a
n
 

N
o
 1

 

P
e
rt

a
n
y
a
a
n
 

N
o
 2

 

P
e
rt

a
n
y
a
a
n
 

N
o
 3

 

P
e
rt

a
n
y
a
a
n
 

N
o
 4

 

P
e
rt

a
n
y
a
a
n
 

N
o
 5

 

1 Diah Fitriandari        

2 Nanda Krisdianto        

3 Nor Rohmah        

4 Lilik Agung Muryawati        

5 Sri Wahyuni        

6 Agus Nur Fauzan        

7 Angga Dwi Nugroho        

8 Cholif Kusuma Yoga        

9 Devi Aditianingsih        

10 Ega Maulana        

11 Fathikah Bintang Indria S        

12 Ine Ermawati        

13 Ira Norya Shinta        

14 Kharisma Oktaviana        

15 Nur Fathekhah Putri        

16 Nurul Toyibatul F        

17 Rafiqi Izhar Ashari        

18 Rivki Aditiyo        

19 Yusuf Arifin        

20 Farid Kurniawan        

21 Ryan Romadhon        

22 Slamet Oktarifai        

23 Tri Lain Maelani        

24 M. Fadlan Saifullah        

25 Didit Suryadi        
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Lampiran 8 

Lembar 5 
 

RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTOR 
 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Diamati 

Total 

Skor 
Nilai 

In
d
ik

a
to

r 

1
 

In
d
ik

a
to

r 

2
 

In
d
ik

a
to

r 

3
 

In
d
ik

a
to

r 

4
 

1 Diah Fitriandari       

2 Nanda Krisdianto       

3 Nor Rohmah       

4 Lilik Agung Muryawati       

5 Sri Wahyuni       

6 Agus Nur Fauzan       

7 Angga Dwi Nugroho       

8 Cholif Kusuma Yoga       

9 Devi Aditianingsih       

10 Ega Maulana       

11 Fathikah Bintang Indria Sari       

12 Ine Ermawati       

13 Ira Norya Shinta       

14 Kharisma Oktaviana       

15 Nur Fathekhah Putri       

16 Nurul Toyibatul F       

17 Rafiqi Izhar Ashari       

18 Rivki Aditiyo       

19 Yusuf Arifin       

20 Farid Kurniawan       

21 Ryan Romadhon       

22 Slamet Oktarifai       

23 Tri Lain Maelani       

24 M. Fadlan Saifullah       

25 Didit Suryadi       
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Lampiran 9 

Lembar 6 
 

RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF 
 

No Nama Siswa 
Karakter yang diamati Total 

skor 
Nilai 

Sportivitas Kerjasama Kejujuran 

1 Diah Fitriandari      

2 Nanda Krisdianto      

3 Nor Rohmah      

4 Lilik Agung Muryawati      

5 Sri Wahyuni      

6 Agus Nur Fauzan      

7 Angga Dwi Nugroho      

8 Cholif Kusuma Yoga      

9 Devi Aditianingsih      

10 Ega Maulana      

11 Fathikah Bintang Indria       

12 Ine Ermawati      

13 Ira Norya Shinta      

14 Kharisma Oktaviana      

15 Nur Fathekhah Putri      

16 Nurul Toyibatul F      

17 Rafiqi Izhar Ashari      

18 Rivki Aditiyo      

19 Yusuf Arifin      

20 Farid Kurniawan      

21 Ryan Romadhon      

22 Slamet Oktarifai      

23 Tri Lain Maelani      

24 M. Fadlan Saifullah      

25 Didit Suryadi      
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Lampiran 10 
Lembar 7 

 
REKAP NILAI 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang diamati Total 

Nilai 

Nilai 

Akhir Kognitif Psikomotor Afektif 

1 Diah Fitriandari      

2 Nanda Krisdianto      

3 Nor Rohmah      

4 Lilik Agung Muryawati      

5 Sri Wahyuni      

6 Agus Nur Fauzan      

7 Angga Dwi Nugroho      

8 Cholif Kusuma Yoga      

9 Devi Aditianingsih      

10 Ega Maulana      

11 Fathikah Bintang Indria S      

12 Ine Ermawati      

13 Ira Norya Shinta      

14 Kharisma Oktaviana      

15 Nur Fathekhah Putri      

16 Nurul Toyibatul F      

17 Rafiqi Izhar Ashari      

18 Rivki Aditiyo      

19 Yusuf Arifin      

20 Farid Kurniawan      

21 Ryan Romadhon      

22 Slamet Oktarifai      

23 Tri Lain Maelani      

24 M. Fadlan Saifullah      

25 Didit Suryadi      
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I 

 

Nama Sekolah  :  SD Negeri Polaman 

Bidang studi  :  Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

Kelas   :  IV 

Semester/tahun :  II/2012-2013 

Alokasi Waktu  : 3x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

Kompetensi Dasar : 6.2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang 

bervariasi dalam  permainan bola besar beregu 

dengan peraturan yang dimodifikasi,  serta nilai 

kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran**) 

Indikator 

Kognitif 

1. Menjelaskan servis bawah bolavoli. 

2. Menjelaskan sikap badan dalam melakukan servis bawah bolavoli.  

3. Menjelaskan ayunan lengan/tangan dalam melakukan servis bawah bolavoli.  

Psikomotor 

1. Melakukan servis bawah bolavoli.  

2. Melakukan praktek sikap badan dalam melakukan servis bawah bolavoli.  

3. Melakukan ayunan lengan/tangan dalam servis bawah bolavoli 

Afektif 

Perilaku berkarakter 

1. Kerjasama dalam satu kelompok 

2. Sportifitas dalam permainan 

3. Jujur dalam permainan 
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I. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

1. Siswa dapat menjelaskan servis bawah bolavoli. 

2. Siswa dapat menjelaskan sikap badan dalam melakukan servis bawah 

bolavoli. 

3. Siswa menjelaskan ayunan lengan/tangan dalam servis bawah bolavoli. 

Psikomotor 

Diharapkan siswa mampu : 

1. Melakukan servis bawah bolavoli dengan benar. 

2. Melakukan sikap badan saat melakukan servis bawah dengan benar 

3. Melakukan ayunan lengan/tangan saat melakukan servis bawah bolavoli 

dengan benar 

Afektif 

Perilaku berkarakter diharapkan siswa dapat menunjukkan : 

1. Kerjasama dalam satu kelompok 

2. Sportifitas dalam permainan 

3. Jujur dalam permainan 

II. Materi Pelajaran  

  Servis bawah bolavoli. 

III. Metode Pembelajaran 

 1. Model  : Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran 

      langsung 

 2. Metode : Diskusi, pemberian tugas dan demonstrasi 

IV. Bahan dan Alat 

 a. Perangkat : silabus , RPP, form penilaian 

 b. Peralatan : Bolavoli, kapur, peluit 

 c. Lapangan dalam keadaan siap untuk digunakan 

V. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 

 1. Persiapan guru penjaskes sebelum pembelajran 

 2. Menyiapkan perangkat (silabus, RPP dan form penilaian) 

 3. Menyiapkan peralatan dan lapangan 
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 1. Kegiatan awal  (10 Menit) 

  Dalam kegiatan awal guru : 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan, Mengecek kehadiran 

siswa, Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap, berdoa 

 Apersepsi 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

siswa. 

 Ruang lingkup : 

1. Servis bawah bolavoli 

2. Sikap badan saat melakukan servis bawah bolavoli 

3. Ayunan lengan/tangan saat melakukan servis bawah bolavoli 

 Menyampaikan inti tujuan pembelajaran kognitif, psikomotor dan 

afektif 

 Pemanasan 

Siswa diajak ketempat lapangan yang nyaman untuk melakukan 

gerakan pemanasan yang terkait dengan materi 

 2. Kegiatan Inti (70 menit) 

 A. Tugas gerak 

  Tugas gerak 1 (Servis bawah bolavoli) 

  Pemberian tugas gerak 

  1. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan servis bawah  bolavoli 

  2. Guru meminta agar siswa melakukan servis bawah bolavoli 

  3. Bermain Kasvol  

 B. Memonitor dan evaluasi tugas gerak siswa 

  Ketika siswa melakukan teknik dasar servis bawah bolavoli, sikap badan 

 saat melakukan servis bawah, ayunan lengan/tangan saat melakukan 

 servis bawah, dan perkenaan bola dengan tangan saat melakukan servis 

 bawah bolavoli. 

 C. Memberikan feedback (kebenaran teknik kesesuaian dengan tujuan 

 pembelajaran) sampai semua siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

 (KKM). Setelah melakukan evaluasi, guru memberikan pemahaman bagi 

 siswa rentang kebenaran tentang teknik dasar servis bawah bolavoli. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya/berpendapat 



76 
 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II 

 

Nama Sekolah  :  SD Negeri Polaman 

Bidang studi :  Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

Kelas   :  IV 

Semester/tahun :  II/2012-2013 

Alokasi Waktu  : 3x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan 

dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

 

Kompetensi Dasar : 6.2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang 

bervariasi dalam  permainan bola besar beregu 

dengan peraturan yang dimodifikasi,  serta nilai 

kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran**) 

Indikator 

Kognitif 

1. Menjelaskan servis bawah bolavoli. 

2. Menjelaskan sikap badan dalam melakukan servis bawah bolavoli.  

3. Menjelaskan ayunan lengan/tangan dalam melakukan servis bawah bolavoli.  

Psikomotor 

1. Melakukan servis bawah bolavoli.  

2. Melakukan praktek sikap badan dalam melakukan servis bawah bolavoli.  

3. Melakukan ayunan lengan/tangan dalam servis bawah bolavoli 

Afektif 

Perilaku berkarakter 

1. Kerjasama dalam satu kelompok 

2. Sportifitas dalam permainan 

3. Jujur dalam permainan 
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I. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

1. Siswa dapat menjelaskan servis bawah bolavoli. 

2. Siswa dapat menjelaskan sikap badan dalam melakukan servis bawah 

bolavoli. 

3. Siswa menjelaskan ayunan lengan/tangan dalam servis bawah bolavoli. 

Psikomotor 

Diharapkan siswa mampu : 

1. Melakukan servis bawah bolavoli dengan benar. 

2. Melakukan sikap badan saat melakukan servis bawah dengan benar 

3. Melakukan ayunan lengan/tangan saat melakukan servis bawah bolavoli 

dengan benar 

Afektif 

Perilaku berkarakter diharapkan siswa dapat menunjukkan : 

1. Kerjasama dalam satu kelompok 

2. Sportifitas dalam permainan 

3. Jujur dalam permainan 

II. Materi Pelajaran  

  Servis bawah bolavoli. 

III. Metode Pembelajaran 

 1. Model : Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran  

     langsung 

 2. Metode : Diskusi, pemberian tugas dan demonstrasi 

IV. Bahan dan Alat 

 a. Perangkat : silabus , RPP, form penilaian 

 b. Peralatan : Bolavoli, kapur, peluit 

 c. Lapangan dalam keadaan siap untuk digunakan 

V. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 

 1. Persiapan guru penjaskes sebelum pembelajran 

 2. Menyiapkan perangkat (silabus, RPP dan form penilaian) 

 3. Menyiapkan peralatan dan lapangan 
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 1. Kegiatan awal  (10 Menit) 

  Dalam kegiatan awal guru : 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan, Mengecek kehadiran 

siswa, Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap, berdoa 

 Apersepsi 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

siswa. 

 Ruang lingkup : 

1. Servis bawah bolavoli 

2. Sikap badan saat melakukan servis bawah bolavoli 

3. Ayunan lengan/tangan saat melakukan servis bawah bolavoli 

 Menyampaikan inti tujuan pembelajaran kognitif, psikomotor dan 

afektif 

 Pemanasan 

Siswa diajak ketempat lapangan yang nyaman untuk melakukan 

gerakan pemanasan yang terkait dengan materi 

 2. Kegiatan Inti (70 menit) 

 A. Tugas gerak 

  Tugas gerak 1 (Servis bawah bolavoli) 

  Pemberian tugas gerak 

  1. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan servis bawah  bolavoli 

  2. Guru meminta agar siswa melakukan servis bawah bolavoli 

  3. Bermain Kasvol  

 B. Memonitor dan evaluasi tugas gerak siswa 

  Ketika siswa melakukan teknik dasar servis bawah bolavoli, sikap badan 

 saat melakukan servis bawah, ayunan lengan/tangan saat melakukan 

 servis bawah, dan perkenaan bola dengan tangan saat melakukan servis 

 bawah bolavoli. 

 C. Memberikan feedback (kebenaran teknik kesesuaian dengan tujuan 

 pembelajaran) sampai semua siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

 (KKM). Setelah melakukan evaluasi, guru memberikan pemahaman bagi 

 siswa rentang kebenaran tentang teknik dasar servis bawah bolavoli. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya/berpendapat
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Lampiran 13 
       Nilai Pembelajaran Siswa Servis Bawah Bola Voli Melalui Bermain Kasvol 

Siklus 1 

         
N
o 

Nama Siswa 
Nilai 

NA 

Kognitif 
Na 
(20) Psikomotor 

Na 
(60) Afektif 

Na 
(20) 

1 
Diah Fitriandari 

70 14 75 45 85 17 76 

2 
Nanda Krisdianto 

75 15 75 45 75 15 75 

3 
Nor Rohmah 

70 14 70 42 80 16 72 

4 
Lilik Agung Muryawati 

75 15 85 51 85 17 83 

5 
Sri Wahyuni 

70 14 65 39 80 16 69 

6 
Agus Nur Fauzan 

75 15 80 48 75 15 78 

7 
Angga Dwi Nugroho 

65 13 75 45 70 14 72 

8 
Cholif Kusuma Yoga 

70 14 70 42 70 14 70 

9 
Devi Aditianingsih 

75 15 75 45 75 15 75 

10 
Ega Maulana 

75 15 65 39 75 15 69 

11 
Fathikah Bintang Indria Sari 

75 15 75 45 80 16 76 

12 
Ine Ermawati 

80 16 85 51 75 15 82 

13 
Ira Norya Shinta 

75 15 65 39 75 15 69 

14 
Kharisma Oktaviana 

70 14 70 42 80 16 72 

15 
Nur Fathekhah Putri 

75 15 80 48 75 15 78 

16 
Nurul Toyibatul F 

80 16 70 42 70 14 72 

17 
Rafiqi Izhar Ashari 

70 14 75 45 75 15 74 

18 
Rivki Aditiyo 

75 15 75 45 70 14 74 

19 
Yusuf Arifin 

75 15 75 45 75 15 75 

20 
Farid Kurniawan 

75 15 80 48 75 15 78 

21 
Ryan Romadhon 

75 15 75 45 75 15 75 

22 
Slamet Oktarifai 

80 16 80 48 75 15 79 

23 
Tri Lain Maelani 

70 14 75 45 70 14 73 

24 
M. Fadlan Saifullah 

75 15 75 45 75 15 75 

25 
Didit Suryadi 

75 15 75 45 85 17 77 

  Jumlah 1845   1865   1900   1868 

  
Prosentase 

73,80   74,60   76,00   74,72 

  Nilai terendah 65   65   70   69 

  Nilai tertinggi 80   85   85   83 
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Lampiran 14 
       Nilai Pembelajaran Siswa Servis Bawah Bola Voli Melalui Bermain Kasvol 

Siklus II 

         

No Nama Siswa 
Nilai 

NA 

Kognitif 
NA 
(20) Psikomotor 

NA 
(60) Afektif 

NA 
(20) 

1 
Diah Fitriandari 

70 14 85 51 83 17 82 

2 
Nanda Krisdianto 

75 15 80 48 77 15 78 

3 
Nor Rohmah 

80 16 75 45 77 15 76 

4 
Lilik Agung Muryawati 

80 16 80 48 80 16 80 

5 
Sri Wahyuni 

70 14 85 51 77 15 80 

6 
Agus Nur Fauzan 

75 15 85 51 77 15 81 

7 
Angga Dwi Nugroho 

80 16 70 42 83 17 75 

8 
Cholif Kusuma Yoga 

75 15 75 45 77 15 75 

9 
Devi Aditianingsih 

80 16 85 51 83 17 84 

10 
Ega Maulana 

85 17 85 51 70 14 82 

11 
Fathikah Bintang Indria Sari 

85 17 85 51 83 17 85 

12 
Ine Ermawati 

75 15 85 51 83 17 83 

13 
Ira Norya Shinta 

70 14 70 42 77 15 71 

14 
Kharisma Oktaviana 

85 17 75 45 87 17 79 

15 
Nur Fathekhah Putri 

75 15 85 51 77 15 81 

16 
Nurul Toyibatul F 

80 16 85 51 83 17 84 

17 
Rafiqi Izhar Ashari 

80 16 85 51 83 17 84 

18 
Rivki Aditiyo 

80 16 80 48 87 17 81 

19 
Yusuf Arifin 

85 17 85 51 80 16 84 

20 
Farid Kurniawan 

75 15 75 45 80 16 76 

21 
Ryan Romadhon 

80 16 85 51 70 14 81 

22 
Slamet Oktarifai 

85 17 85 51 87 17 85 

23 
Tri Lain Maelani 

70 14 70 42 80 16 72 

24 
M. Fadlan Saifullah 

85 17 85 51 83 17 85 

25 
Didit Suryadi 

85 17 80 48 80 16 81 

  
Jumlah  

1965   2020   2004   2006 

  
Prosentase 

78,60   80,80   80,16   80,23 

  Nilai terendah 70   70   70   71 

  Nilai tertinggi 85   85   87   85 
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Lampiran 15 

 

 

Peneliti melaksanakan absensi sebelum pembelajaran dimulai pada siklus I 

 

 

 

Siswa melaksanakan pemanasan pada siklus I 
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Lampiran Lanjutan 

 

 

Siswa melaksanakan pemanasan pada siklus I 

 

 

 

Siswa melaksanakan pemanasan pada siklus I 

 

 

 



85 
 

 

Lampiran lanjutan 

 

 

Siswa melakukan bermain Kasvol pada siklus I 

 

 

 

Siswa melakukan bermain Kasvol pada siklus I 
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Lampiran lanjutan 

 

 

Peneliti melakukan evaluasi permainan pada siklus I 

 

 

 

Peneliti melakukan evaluasi permainan pada siklus I 
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Lampiran lanjutan 

 

 

Peneliti melaksankan persiapan awal siklus II 

 

 

Peneliti dan siswa melaksanakan pemanasan siklus II 
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Lampiran lanjutan 

 

 

Peneliti dan siswa melaksanakan pemanasan siklus II 

 

 

 

Siswa melaksanakan bermain kasvol pada siklus II 
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Lampiran lanjutan 

 

 

Siswa melaksanakan bermain kasvol pada siklus II 

 

 

Siswa melaksanakan bermain kasvol pada siklus II 
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