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SARI 

 

Siti Dahliya. 2013. Pembelajaran Passing Bawah Bola Voli Mini Menggunakan 

Permainan Bola Gantung Pada Siswa kelas IV SD Negeri Srengseng 03 

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal tahun 2013. Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmi Keolahragaan, Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing 1 Bapak Drs. Bambang Priyono, M.Pd.  Pembimbing 2 

Bapak Drs. Uen Hartiwan, M.Pd. 

Latar belakang penelitian ini adalah siswa merasa bosan berlatih passing 

bawah karena hanya bolak balik mengambil bola yang sering sekali jatuh pada 

saat melakukan passing. “Bagaimana Cara meningkatkan  Hasil Belajar Passing 

bawah bola voli mini menggunakan  bola gantung pada siswa kelas IV ( empat ) 

SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal?”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar passing bawah 

bola voli mini menggunakan permainan bola gantung pada siswa kelas IV SD 

Negeri Srengseng 03 kecamatan pagerbarang kabupaten tegal.   

penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap, meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. 

Setiap pertemuan menunjukan tahapan proses pembelajaran pendidikan jasmani 

dengan materi bola voli. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 

Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2013 berjumlah 

20 siswa.  

Hasil penelitian berdasarkan analisis persentase dari siklus 1 dengan 

persentase 55% dan siklus 2 85% meningkat 30% dengan persentase tersebut 

penilaian ini berhasil dari indicator keberhasilan yang di harapkan yaitu 85%. 

 Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa permainan bola 

gantung dapat meningkatkan pembelajaran passing bawah bola voli mini pada 

siswa kelas IV SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 

Tegal. Saran Guru penjasorkes hendaknya dalam melaksanakan tugas mengajar 

selalu melaksanakan penelitian tindakan kelas apabila timbul masalah sebagai 

factor penghambat proses belajar mengajar. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 Amat mudah untuk meredamkan api yang sedang membara, tetapi sukar 

untuk meredamkan api kemarahan dalam diri. 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energy, informasi, koneksi, 

dan pengaruh yang manusiawi (Robert k. cooper). 

 Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 

sekarang, tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui 

dan anda tak akan mengetahui masadepan jika anda menunggu-nunggu. (nabi 

Muhammad S.A.W). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah 

investasi jangka panjang dalam upaya peningkatan mutu sumber daya 

manusia Indonesia, hasil yang diharapkan itu akan dapat dicapai dalam 

waktu cukup lama. Oleh karena itu, jasmani dan olahraga terus ditingkatkan 

dan dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan untuk berkorban.  

Sebagai upaya pendidikan, kita berharap pendidikan jasmani dan 

olahraga di lembaga pendidikan formal dapat berkembang lebih pesat lagi 

agar mampu menjadi landasan bagi pembinaan keolahragaan nasional. 

Untuk itu, pembentukan sikap dan pembangkitan motivasi mulai 

dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan formal.  

 Tidak diragukan lagi, bahwa pendidikan jasmani yang bermutu, 

yang diselenggarakan dengan mematuhi kaidah-kaidah pedagogi 

memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan peserta 

didik secara menyeluruh. Yang berkembang bukan hanya aspek 

keterampilan dan kebugaran jasmani, namun juga aspek lain yang sangat 

penting dari sosok manusia seutuhnya, yakni perkembangan pengetahuan 

dan penalaran, perkembangan intelegensia emosional dan sifat-sifat lainnya 

yang membuat karakter seseorang menjadi tangguh.  
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Kita memang sering kehilangan peluang atau tidak dapat 

memanfaatkan kesempatan “emas” untuk mendidik dan sekaligus 

membentuk anak-anak yang kita pahami bersama, bahwa pada usia tersebut 

merupakan potensi bagi perkembangan mereka berikutnya.  

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan memberikan 

yang bermutu merupakan pemberian kunci masa depan yang lebih baik 

kepada setiap orang. Pendidikan hanya akan bermutu jika dilaksanakan oleh 

guru atau tenaga pendidik yang bermutu dan pencapaian mutu pendidikan 

dan atau pengajarannya memerlukan dukungan dari sumber-sumber belajar 

yang lebih memadai dari keadaan sebelumnya.  

Anak usia sekolah  adalah investasi bangsa, karena mereka adalah 

generasi penerus bangsa. Kualitas bangsa di masa depan ditentukan kualitas 

anak-anak saat ini. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus 

dilakukan sejak dini, sistematis dan berkesinambungan.  

Tumbuh berkembangnya anak usia sekolah yang optimal 

tergantung  pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantiítas yang baik serta 

benar. Selain itu memperkenalkan anak pada olahraga sejak dini juga dapat 

membantu mempercepat perkembangan anak lebih sehat. Dalam masa 

tumbuh kembang tersebut pemberian nutrisi dan olahraga merupakan 

tanggung jawab bersama antara orang tua dan guru disekolah. Kerjasama 

orang tua siswa dengan sekolah akan sangat membantu guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Pelajaran jasmani merupakan  materi pendidikan yang menyangkut 

ilmu kesehatan dan olah fisik di sekolah. Pelajaran ini bertujuan untuk 
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membangun kesehatan mental dan fisik siswa. Pencapaian prestasi akademis 

di bangku sekolah tanpa ditunjang dengan mental dan fisik yang sempurna 

mustahil dapat dicapai.  

Permasalahan yang sering timbul di sekolah adalah kurangnya 

motivasi siswa untuk giat mengikuti pelajaran olahraga. Siswa enggan 

mengikuti latihan – latihan olahraga yang diselenggarakan oleh guru karena 

mereka menganggap latihan – latihan tersebut melelahkan. Mereka lebih 

senang tinggal di kelas dengan berbagai alasan daripada bermain di 

lapangan.     

Pembelajaran dalam pendidikan jasmani harus mampu 

membangkitkan minat anak untuk menggali potensinya dalam hal gerak. 

Karena itu anak harus diberi dorongan untuk terus menerus menjelajahi 

kemampuan-kemampuannya. Tugas ini tidak mudah dan hasilnya tidak 

segera. Dari pertemuan ke pertemuan, mungkin guruhanya akan melihat 

kemajuan yang lambat, tersendat-sendat, serta seolah berjalan ditempat.  

Memang itulah yang harus disadari oleh semua guru penjas. Tidak 

ada kemajuan dalam hal belajar gerak yang bersifat kejutan. Semua 

kemajuan mengikuti pola yang teratur. Jangan mengharapkan keajaiban. 

Harus sabar dan bersikap optimis bahwa murid kita akan mencapai 

kemajuan. Bila tiba waktunya, jangan kaget jika tiba-tiba guru sadar anak-

anak sudah bertambah tinggi dan besar serta semakin terampil gerakannya. 

Itulah upah dari kesabaran guru dalam mendidik anak. Disitulah guru akan 

merasakan betapa mulianya tugas guru penjas.         
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Di pihak lain, sebagai guru kita harus maklum bahwa setiap murid 

memiliki kekhasannya masing-masing. Ada yang masuk ke kelas dengan 

bekal seperangkat pengalaman yang memadai dan ada pula yang tidak 

membawa bekal sama sekali. Artinya, ada anak yang kelihatan mudah 

dalam mempelajari gerak-gerak tertentu, sementara yang lainnya menemui 

kesulitan. Ada anak yang gigih ingin bisa, ada juga anak yang mudah 

menyerah. Perbedaan individual dalam hal kematangan dan pengalaman 

masa lalunya, menyebabkan kita sulit untuk menyeragamkan kecepatan 

kemajuan anak-anak dalam hal belajar gerak.  

Masyarakat desa Srengseng kebanyakan sangat peduli terhadap 

pendidikan, hal ini terbukti masyarakat desa Srengseng banyak yang 

berhasil. Baik dari tingkat ekonomi maupun pendidikan akan tetapi angat 

disayangkan untuk masalah Olahraga selalu ketinggalan dengan desa-desa 

yang lainnya di kecamatan Pagerbarang. Sarana dan prasarana olahraga 

kurang makimal dan terurus, ini dapat dilihat pada lapangan sepakbola 

dengan banyak tumbuh rumput ilalang dan tidak ratanya kondisi tanah. Hal 

ini mempengaruhi bahwa minat masyarakat setempat dalam bidang olahraga 

kurang diminati. Dengan keadaan yang seperti ini mendorong minat guru 

khususnya guru olahraga untuk meningkatkan minat masyarakat setempat 

dalam bidang olahragasupaya lebih meningkat bahkan dalam kegiatan selalu 

mendapatkan peringkat ditingkat kabupaten dan tidak jarang mewakili 

untuk tingkat karesidenan maupun ketingkat propinsi. Cabang-cabang yang 

menjadi unggulan untuk kecamatan Pagerbarang adalah atletik, tenis meja, 

catur, dan bola voli mini.  
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Realita yang ada di kelas IV ( Empat ) SD Negeri Srengseng 03 

kecamatan Pagerbarang kabupaten Tegal, tingkat pemahaman materi sangat 

rendah, tingkat penguasaan materinya juga rendah khususnya pada materi 

bola voli mini. Hal ini sudah terbukti dengan hasil tes yang telah diadakan 

pada proses pembelajaran tersebut baik untuk teknik dasar servis maupun 

Passing bawah dan hasilnya masih banyak dibawah kriteria ketuntasan 

minimal. berdasarkan hasil tersebut diatas, maka penulis selaku guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merasa perlu adanya perbaikan 

dan inovasi pembelajaran. Beberapa masalah yang terjadi selama 

pembelajaran berlangsung yaitu: 

1.1.1 Siswa kurang memperhatikan pelajaran.  

1.1.2 Keterampilan siswa dalam melaksanakan tugas tidak bisa  

1.1.3 Masih banyak siswa yang melakukan  pasing dalam permainan bola 

voli mini tidak bisa sasuai target.  

1.1.4 Hasil nilai dari siswa sangat rendah.  

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) Pendidikan 

Jasmani dan Olahraga kelas IV Sekolah  Dasar semester II ada materi 

permainan bola besar yaitu bola voli dengan  kompetensi dasar 

mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi dalam 

permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 

kerjasama regu, sportivitas, dan kejujuran. Dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai adalah siswa dapat melakukan dan memahami permainan 

bola voli mini baik tehnik dasar bermain bola voli maupun peraturan 

bermain bola voli mini.  
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Kemauan atau minat siswa SD Negeri Srengseng 03 terhadap 

permainan bola voli mini  terasa masih kurang bila dibandingkan dengan 

permainan bola besar lainnya seperti sepakbola, ada beberapa alasan 

mengapa anak tidak menyukai permaianan bola voli mini diantaranya 

adalah  karena alat yang digunakan dalam pembelajaran Passing bawah 

pada bola voli mini kurang sesuai dengan karakter siswa sehingga siswa 

merasa kurang nyaman dan tangan terasa sakit setelah melakukan Passing 

bawah.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan mengadakan penelitian 

tentang ”pembelajaran Passing bawah bola voli mini menggunakan 

permainan bola gantung pada siswa kelas IV SD N Srengseng 03 

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013” 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana Cara Mengetahui  Peningkatan  Hasil Belajar Passing 

bawah bola voli mini menggunakan  bola gantung pada siswa kelas IV 

(empat) SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 

Tegal? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk  mengetahui peningkatan hasil belajar passing bawah bola 

voli mini menggunakan permainan bola gantung pada siswa kelas IV SD 

Negeri Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  

1.4. Manfaat  Penelitian 

1. Bagi peneliti 



7 
 

 

Peneliti mendapat bukti bahwa melalui penggunaan media bola gantung 

dalam pembelajaran Passing bawah bola voli mini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan 

Pagerbarang Kabupatenn Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013.  

2. Bagi siswa 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa  

3. Bagi guru 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai bahan 

masukan dan menambah ilmu pengetahuan.  

b. Melalui penelitian ini guru dapat menerapkan strategi pembelajaran 

yang menyenangkan khususnya untuk meningkatkan pembelajaran 

Passing bawah bola voli mini.  

4. Bagi Sekolah 

Dengan  penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

di SD Negeri Srengseng 03.  

1.5. Sumber Pemecahan Masalah 

Dalam pendidikan jasmani, banyak faktor pendukung yang 

diperlukan antara lain; faktor Guru sebagai penyampai informasi, siswa 

sebagai penerima informasi, sarana dan prasarana, dan juga metode 

pembelajarannya.  

Metode pembelajaran yang dipilih harus cocok dalam proses 

pembelajaran teori atau praktek keterampilan, semata-mata untuk 

meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses pembelajaran. Proses 



8 
 

 

pembelajaran dapat dikatakan efektif bila perubahan perilaku yang terjadi 

pada siswa setidak-tidaknya mencapai tingkat yang optimal.  

Berdasarkan hasil pengamatan dari penulis selaku guru pendidikan 

jasmani di SD Negeri Srengseng 03, bahwa penyebab belum berhasilnya 

siswa dalam melakukan Passing bawah adalah siswa merasa kesakitan pada 

tangan sehabis melakukan Passing bawah dan merasa bosan mengikuti 

pembelajaran sehingga penulis mempunyai inisiatif untuk memodifikasi 

bola voli menggunakan bola plastik yang dilapisi spon.  

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan 

bola tersebut diantaranya adalah siswa merasa tidak kesakitan dalam 

melakukan Passing bawah dan guru lebih cepat mengajarkan tehnik Passing 

bawah karena siswa terfokus pada teknik pembelajaran Passing bawah 

bukan pada bola yang terkena tangan akan terasa sakit.  

Selain memodifikasi bola voli tersebut,  seiring dengan 

perkembangan olahraga bola voli dan pentingnya peranan pembelajaran 

yang sesuai dalam meningkatkan keterampilan Passing bawah bola voli, 

maka perlu untuk mengadakan kegiatan jam tambahan pada sore hari atau 

kegitan ekstra kurikuler.  

1.6. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dalam penafsiran judul skripsi 

ini, maka penulis akan mnjelakan istilah-istilah penting  

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang 
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meliputi guru dan siswa yang saling bertukar 

informasi.(Wikipedia.com.27 januari/2013) 

menurut Max Darsono dkk (2001:24), pembelajaran adalah sutu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah 

laku siswa berubah ke hal yang lebih baik.  

2. Passing bawah bola voli 

Passing bawah bola voli adalah tehnik dasar bola voli di 

gunakan untuk menerima servis, menerima spike, memukul bola 

setinggi punggung ke bawah dan memukul bola yang memantul 

dari net.(dhaksinarga.freetzi.com/Passing.php 9 Desember/2007) 

3. Permainan 

- Permainan adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan 

bersenang-senang atau berolahraga 

ringan.(Wikipedia.org/wiki/permainan 2009:17) 

- Permainan  menurut hans daeng (dalam andang ismail, 

2009:17) adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan 

permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan 

kepribadian anak. 

4. Permainan bola gantung  

Permainan bola gantung adalah sebuah permainan yang di ciptakan 

oleh peneliti untuk menarik perhatian siswa agar tercipta 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Keterampilan dalam berbagai cabang olahraga memiliki struktur 

tersendiri, lengkap dengan konsep dan prinsip yang mendasarinya. Memahami 

konsep-konsep itu merupakan syarat untuk menguasai ketrampilan yang 

dipelajari, semakin terkuasai konsepnya, semakin mudah suatu ketrampilan di 

kuasai.  

 Pelajaran pendidikan jasmani adalah salah satu tempat untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman anak terhadap berbagai konsep dasar 

keterampilan gerak. Kemampuan pemahaman ini akan menjadi bekal yang sangat 

berguna bagi siswa untuk menjadi pembelajar dalam banyak cabang olahraga 

ketika mereka menjadi dewasa kelak. Bahkan kemampuan ini dapat di transfer 

untuk memahami bidang lain.  

 Untuk mendukung tujuan tersebut pendidikan jasmani harus mampu 

memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami konsep dasar dari 

berbagai ketrampilan yang di pelajarinya.  

 Metode dan pendekatan yang di gunakan oleh guru juga amat menentukan. 

Penelitian dalam bidang pedagogi olahraga (sport pedagogy) tentang pendekatan 

indukti, metode pemecahan masalah dan diskoferi terbukti efektif untuk 

meningkatkan kemampuan anak dalam pengembangan pengetahuan dan 

penalaran. Pengantar dan dialog yang bersifat terbuka, terbukti dapat memicu 

keinginan anak untuk turut menyumbang saran dan pendapat yang berguna dalam 

melatih keberanian anak angkat bicara. Karena itu, guru penjas perlu  
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membiasakan murid dengan acara dialog. Guru hendaknya melatih anak untuk 

mau bertanya dan bicara mengemukakan pendapatnya, serta jawaban guru harus 

mencerminkan bahwa pertanyaan tersebut di anggap berharga. .  

 Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan beberapa pendapat 

ahli sebagai landasan teori, pendapat tersebut adalah: 

2.1. Konsep Belajar Keterampilan Gerak 

Sugiyanto (2000 : 13 ) mengungkapkan tentang keterampilan gerak sebagai 

berikut : Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara 

efisien dan efektif. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas 

koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan.  

Arnold Gesell (1954). Pandangan Gesell mengenai perkembangan dengan 

pendekatan kematangan dipengaruhi oleh “teori rekapitulasi” yang didalamnya 

terdapat pandangan bahwa perkembangan individu mencerminkan atau 

merefleksikan perkembangan species(rumpun mahkluk hidup). Gesell percaya 

bahwa sejarah biologis dan evolusi dari suatu species (misalnya manusia) 

menunjukkan perkembangan yang teratur dan tahapan yang urut; dan bahwa cepat 

atau lambatnya tahapan perkembangan ditentukan secara individu.  

2.2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses belajar.  

2.2.1. Faktor Internal yang berpengaruh pada proses belajar.  



12 
 

 

Udin S. Winata (2006) menyebutkan ada 5 kondisi 

internal yang berpengaruh pada proses belajar. Faktor-faktor 

tersebut adalah :  

1) Rasa percaya diri siswa  

Semakin sering siswa memperoleh hasil yang baik 

dalam belajar akan semakin tinggi rasa percaya dirinya.  

2) Intelegensi  

Intelegensi adalah sejumlah kecakapan yang dimiliki 

siswa .  

3) Konsentrasi Belajar Siswa 

Konsentrasi belajar siswa adalah kemampuan siswa 

dalam memutuskan perhatiannya pada pelajaran.  

4) Sikap siswa terhadap belajar 

Sikap siswa terhadap adalah penilaian siswa terhadap 

yang membawa dirinya bersikap sesuai dengan penilaianya.  

5)  Motivasi belajar  

Motivasi belajar adalah kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.  

2.2.2. Faktor Eksternal yang berpengaruh pada proses belajar.  

Dinn Wahyudin (2006:3. 35) menyebutkan ada beberapa 

kondisi eksternal yang berpengaruh pada proses belajar. Faktor - 

faktor tersebut adalah :  

1) Figur Pendidik  
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Guru merupakan subjek pembelajaran siswa. Ia adalah 

seorang yang utama yang secara langsung mengajar dan 

berinteraksi dengan siswa didalam kelas.  

2) Bahan belajar 

Bahan belajar yaitu materi yang secara langsung menjadi 

acuan bagi prosespembelajaran.  

3) Media dan Sumber  

Media dan sumber belajar adalah  sesuatu yang 

memfasilitasi  seseorang  untuk belajar.  

4) Suasana belajar  

Yang dimaksud dengan suasana belajar adalah kondisi 

lingkungan, baik secarafisik maupun non fisik yang 

memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran.  

Penulis sependapat dengan Dinn Wahyudin bahwa kondisi 

eksternal yang berpengaruh terhadap proses belajar adalah figur 

pendidik,  bahan belajar, media dan sumber belajar, serta suasana 

belajar. Berkaitan dengan suasana belajar, guru dapat memilih dan 

menggunakan metode yang tepat untuk menciptakan suasana 

belajar yang kondusif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara efektif. 
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2.3. Pengertian Pendidikan Jasmani 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan 

jasmani  yang antara lain sebagai berikut :  

Pendidikan Jasmani menurut Bucher  (1983:1. 5) 

Pendidikan Jasmani terdiri dari dua kata jasmani (physical) dan 

Pendidikan (education). Kata jasmani memberi pengertian pada kegiatan 

bermacam-macam kegiatan jasmani yang meliputi kekuatan jasmani, 

pengembangan jasmani, kecakapan jasmani, kesehatan jasmani dan 

penampilan jasmani. Sedangkan tambahan kata pendidikan yang kemudian 

menjadi pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang 

menberikan perhatian pada aktivitas  pengembangan jasmani manusia.  

menurut pangrazi dan Dauger (1992) dalam Andang Suherman 

(2000:20) Menyatakan bahwa penjas merupakan bagian dari program umum 

yang memberikan kontribusi, terutama perkembangan anak secara 

menyeluruh.  

menurut Supandi (1991:1) Pendidikan jasmani adalah proses 

interaksi sistematik antara anak didik dan lingkungan yang dikelola 

melaluipengembangan jasmani secara efektif dan efisien menuju 

pembentukan manusia seutuhnya. Hal ini kemudian di susun secara 

sistematik dalam bentuk kegiatan belajar – mengajar untuk memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social siswa. 
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menurut Baley dan Field (1976) Pendidikan jasmani adalah suatu 

proses pendidikan melalui pemilihan aktivitas fisik yang akan menghasilkan 

adaptasi pada organik, syaraf otot, intelektual, sosial, kultural, emosional 

dan estetika.  

menurut  H.Abdulkadir Ateng, 1992 Pendidikan jasmani merupakan 

usaha pendidikan dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga 

proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh gangguan 

kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai integral dari proses pendidikan 

keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk 

mengembangkan kawasan organic, neuromuskuler, intelektual dan sosial. 

pengertian-pengertian pendidikan jasmani di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang di lakukan 

dengan melalui aktifitas jasmani yang di rancang sedemikian rupa untuk 

meningkatkan pertumbuhan  seluruh ranah, yaitu ranah psikomotor, 

kognitif, afektif, jasmani. 

2.4. Bola Voli 

2.4.1. Pengertian Bola Voli 

Bola Voli adalah olahraga permainan yang di mainkan oleh 

dua grup berlawanan, masing-masing grup memiliki 6 orang pemain 

dan dipisahkan oleh netmencoba untuk membuat poin dengan cara 

menjatuhkan bola ke lapngan lawan yang di selenggarakan di bawah 

aturan.  
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2.4.2. Tehnik Bola Voli 

Mengingat olahraga bola voli adalah permainan beregu, 

maka pola kerjasama antar pemain mutlak diperlukan untuk 

membentuk team yang kompak dengan demikian, penguasaan 

teknik-teknik dasar dalam olahraga bola voli secara perorangan 

sangatlah penting untuk dikuasai. Seperti dikatakan oleh Sarumpaet 

(1991:133), bahwa:“ penguasaan teknik dasar bola voli merupakan 

unsur yang menentukan kalah dan menangnya suatu regu dalam 

pertandingan.  

Oleh karena, itu teknik dasar permainan harus benar-benar 

dikuasai lebih dahulu agar dapat mengembangkan untuk 

pertandingan lancar dan teratur. ” Pengertian “teknik dasar” menurut 

Yunus (1992: 68) adalah “cara melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan 

yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal”. Selanjutnya 

dikatakan pula mengenai macam teknik dasar, yaitu : servis, 

Passing, smash dan block.  

2.5. Passing Bawah Bola Voli 

Salah satu tehnik dasar dan vital yang lain, yang juga wajib dikuasai 

oleh setiap pemain bola voli adalah tehnik pasing. Tanpa adanya 

penguasaan tehnik pasing yang baik, maka sebuah tim tidak akan mampu 

menghadapi pertandingan dengan baik. Karena, pasing adalah langkah awal 

yang akan menentukan kemampuan sebuah tim untuk bertahan dan 

melakukan penyerangan. Dengan adanya penguasaan tehnik pasing yang 
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baik, maka seorang setter akan lebih mudah dalam menyesuaikan arah dan 

tinggi bola yang akan diset. Dengan demikian, sang attacker-pun akan dapat 

melakukan spike secara maksimal.  

Dengan kata lain, pasing juga biasa dikenal dengan sebutan 

“reception”, yaitu sebuah usaha tim dalam rangka menerima, menahan, dan 

mengendalikan servis atau segala bentuk penyerangan yang dilakukan oleh 

tim lawan. Pasing yang baik, bukanlah pasing yang hanya mampu 

mencegah bola agar tidak jatuh atau menyentuh area timnya, tetapi juga 

harus mampu mencapai posisi setter dengan arah yang tepat, serta dengan 

gerakan dan kecepatan yang stabil. Dengan demikian, sang setter dan 

attacker akan mampu menciptakan berbagai variasi serangan dengan 

mudah.  

 Teknik Passing ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :  

a. Passing bawah 

Passing bawah adalah upaya seorang pemain dengan 

menggunakan  teknik tertentu untuk mengoperkan bola 

menggunakan lengan sisi bagian dalam untuk dimainkanya kepada 

teman seregu untuk dimainkan dilapangan sendiri.  

1. Cara-cara melakukan pasing bawah 

a) Pemain melakukan sikap siap.  

b) Kedua tangan rapat dan dijulurkan lurus kedepan, kedua 

lengan       membuat sudut 45º dengan badan.  

c) Sikap tubuh semakin merendah dengan menurunkan sudut 

lutut  dari 135º menjadi 45º.  
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d) Tungkai mulai dijulurkan keatas agak kedepan, bola 

mengenai lengan bawah yang terjulur lurus. Tungkai 

dijulurkan sampai berjingkat dan tangan tidak boleh 

melewati bahu.  

e) Kembali kepada sikap siap.  

2. Jenis-jenis Pasing Bawah 

a) Pass Bawah dua Tangan 

b) Pass Bawah Satu Tangan 

c) Pass Bawah Bergulir Kesamping 

d) Pass Bawah Setengah Bergulir Kebelakang 

e) Pass Bawah Meluncur Kedepan 

3. Keguanaan Teknik Passing Bawah 

a) Untuk penerimaan bola servis 

b) Untuk penerimaan bola dari lawan yang berupa serangan / 

smash 

c) Untuk pengambilan bola setelah terjadi blok atau bola dari 

pantulan net 

d) Untuk menyelamatkan bola yang kadang-kadang terpental 

jauh dari lapangan permainan 

e) untuk pengambilan bola yang rendah dan mendadak 

datangnya 

2.6. Faktor yang Mempengaruhi Bola Voli 

Faktor –faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat aspek yaitu: 
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a) Aspek biologis terdiri atas potensi atau kemampuan dasar tubuh, fungsi 

organ tubuh, postur tubuh, struktur tubuh dan gizi.  

b) Aspek psikologis terdiri atas intelektual atau kecerdasan, motivasi, 

kepribadian, koordinasi kerja otot dan saraf.  

c) Aspek lingkungan.  

d) Aspek penunjang.  

2.7. Media Pembelajaran  

2.7.1. Hakekat pembelajaran 

Pembelajaran adalah Seperangkat peristiwa yang mempengaruhi  

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik tersebut  

memperoleh kemudahan.  

Pendidikan, pengajaran dan pembelajaran mempunyai hubungan 

konseptual yang sama. Perbedaannya, pendidikan memiliki cakupan 

yang lebih luas yaitu mencakup pengajaran dan pembelajaran. Dan 

pengajaran merupakan bagian dari pembelajaran.  

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar 

yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui 

eksperimen. Sedangkan teori pembelajaran merupakan implementasi 

prinsip-prinsip teori belajar dan berfungsi untuk memecahkan 

masalah praktis dalam pembelajaran.  
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 PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN 

1. Prinsip pembelajaran teori behavioristik (Hartley & Davies) 

Pembelajaran yang dapat menimbulkan proses belajar yang baik 

apabila: 

- Peserta didik berpartisipasi secara aktif.  

- Materi disusun dalam unit-unit kecil secara sistematis dan logis.  

- Tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai penguatan.  

2. Prinsip pembelajaran teori kognitif (Reilley & Lewis) 

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila: 

- Menekankan makna dan pemahaman.  

- Mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan, tapi perlu 

disertai proses transfer secara lebih luas.  

- Menekankan adanya pola hubungan.  

- Menekankan pembelajaran prinsip dan konsep.  

- Menekankan struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif.  

- Obyek pembelajaran seperti apa adanya.  

- Menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan 

komunikasi.  

- Perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan yang lebih 

bermakna.  
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3. Prinsip pembelajaran teori humanisme 

Belajar adalah memanusiakan manusia. Anak yang berhasil 

dalam belajar apabila dapat mengaktualisasi dirinya dengan 

lingkungan. Pengalaman dan aktivitas peserta didik merupakan 

prinsip penting.  

4. Prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan 

 Prinsip pengaturan kegiatan kognitif 

Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana 

mengatur kegiatan kognitif yang efisien.  

 Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

Pembelajaran hendaknya memperhatikan dan 

mengaplikasikan tiga pengaturan kegiatan afektif, yaitu:  

- Faktor conditioning=> perilaku pendidik yang berpengaruh 

terhadap rasa senang atau benci peserta didik terhadap 

pendidik.  

- Faktor behavior modification=> pemberian penguatan 

seketika.  

- Faktor human model=> contoh berupa orang yang dikagumi 

atau dipercayai peserta didik.  

 Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

 Pembelajaran hendaknya memntingkan faktor latihan, 

penguasaan prosedur gerak-gerik, dan prosedur koordinasi 

anggota badan.  
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5. Prinsip pembelajaran teori kontruktivisme 

Belajar adalah proses aktif peserta didik dalam mengkontruksi arti, 

wacana, dialog, pengalaman fisik. Dalam proses belajar tersebut 

terjadi proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau 

informasi yang sudah dipelajari.  

 Prinsip dalam pembelajaran teori kontruktivisme adalah: 

- Pertanyaan dan konstruksi jawaban peserta didik adalah 

penting.  

- Berlandaskan beragam sumber informasi materi dapat 

dimanipulasi peserta didik.  

- Pendidik lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai 

fasilitator dan mediator.  

- Program pembelajaran dibuat bersama peserta didik.  

- Strategi pembelajaran, student-centered learning, dilakukan 

dengan belajar aktif, belajar mandiri, kooperatif dan 

kolaboratif.  

6.  Prinsip pembelajaran bersumber dari asas mengajar 

 Mandigers 

Agar anak mudah dan behasil dalam belajar pendidik perlu 

memperhatikan: 

- Prinsip aktivitas mental=> Pembelajaran hendaknya 

menimbulkan aktivitas mental bagi siswa.  

- Prinsip menarik perhatian=> Pembelajaran hendaknya 

menimbulkan hal yang menarik perhatian siswa.  
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- Prinsip penyesuaian perkembangan => Bahan 

pengajarannya disesuaikan dengan perkembangan siswa.  

- Prinsip appersepsi=> Mengkaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan apa yang sudah diketahui.  

- Prinsip peragaan=> Pendidik menggunakan alat peraga 

dalam mengajar.  

- Prinsip aktivitas motorik=> Pembelajaran hendaknya 

menimbulkan aktivitas motorik bagi siswa.  

- Prinsip motivasi=> Pendidik memberikan dorongan kepada 

siswa dalam pembelajaran 

 Marsell 

Pembelajaran yang sukses perlu memperhatikan: 

- Prinsip konteks=> Pendidik menciptakan bermacam-

macam hubungan dngan bahan pengajaran.  

- Prinsip fokus=> Dalam membahas materi perlu memakai 

pokok bahasan senagai pusat bahasan.  

- Prinsip sekuens=> Materi pengajaran disusun secara urut 

sistematis dan logis.  

- Prinsip evaluasi=> Pendidik dalam mengajar tidak boleh 

meninggalkan kegiatan evaluasi.  

- Prinsip individualisasi=> Pendidik memperhatikan adanya 

individu dari diri peserta didik.  
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- Prinsip sosialisasi=> Pendidik menciptakan suasana belajar 

yang menimbulkan adanya saling kerjasama antara peserta 

didik.  

2.8. Pembelajaran Bola Gantung 

Media pembelajaran Bola Gantung merupakan suatu bentuk 

mediapembelajaran yangdirancang peneliti dengan menggunakan bola 

gantung yang di buat dengan cara  mengurangi isi angin dari bola voli mini 

yang sesungguhnya yang di ikat menggunakan tali raffia/tambang. Tujuan 

dilaksanakannya pembelajaran menggunakan media bola gantung adalah: 

1. Meningkatkan minat dan motvasi siswa dalam melakukan pembelajaran 

2. Meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa untuk melakukan tehnik yang 

benar 

3. Meningkatkan keberanian siswa untuk melakukan pasing bawah 

4. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran. 

2.9. Kerangka Berfikir 

Pendidikan jasmani olahraga dan  rekreasi merupakan mata pelajaran 

yang mengkaji tentang ilmu pembelajaran melalui aktivitas jasmani. Oleh 

karena itu penerapan pembelajaranya  hanya sebatas teori oleh siswa 

sekolah dasar yang masih berada dalam tahap bermain. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  

Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani salah 

satunya yaitu menerapkan pembelajaran permainan bola gantung. Melalui 
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permainan bola gantung ini diharapkan tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan, karena selama pembelajaran siswa akan mendapatkan 

peluang bergerak yang lebih untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

sesuai materi yang sedang di ajarkan, sehingga memudahkan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. 

2.10. Hipotesis Tindakan  

Menurut Kunandar (2009:89) bahwa hipotesis dalam penelitian 

tindakan bukan hipotesis perbedaan atau hubungan melainkan hipotesis 

tindakan. Rumusan hipotesis memuat tindakan yang diusulkan untuk 

menghasilkan perbaikan yang diinginkan. 

Adapun hipotesis dalam penilitian ini adalah adanya peningkatan yang 

positif terhadap kualitas tehnik passing bawah bola voli mini pada siswa 

kelas IV SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang Kabupataen 

Tegal tahun 2012/2013, setelah guru melakukan pembelajaran dengan 

mengadakan modifikasi menggunakan permainan bola gantung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) Karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan 

bagaimana suatu  teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai.    

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 

dengan guru mata diklat dan di dalam proses belajar mengajar dikelas yang 

bertindak sebagai pengajar adalah guru mata diklat sedangkan peneliti bertindak 

sebagai pengamat, penanggung jawab penuh  penelitian tindakan  adalah 

pengamat (peneliti). Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah 

meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana peneliti secara penuh terlibat 

dala penelitian mulai dari perencanaan,  tindakan, pengamatan dan refleksi.  

3.1 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV ( empat ) SD 

Negeri Srengseng 03 kecamatan Pagerbarang kabupaten Tegal dengan 

jumlah siswa 20 anak yang terdiri dari siswa laki-laki 16 dan siswa 

perempuan 6.  
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3.2 Obyek Penelitian 

Pembelajaran Passing bawah  bola voli mini  menggunakan bola 

gantung pada siswa kelas IV ( empat ) siswa SD Negeri Srengseng 03 

kecamatan Pagerbarang kabupaten Tegal.  

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini telah dilaksanakan pada tanggal 29 

Mei – 19 Juni bulan Tahun 2013.  

3.4 Lokasi Penelitian 

Tempat untuk mengadakan Penelitian adalah lapangan bola voli mini 

di SD Negeri Srengseng 03.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

SIKLUS I 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Ada beberapa perencanaan tindakan pertama yaitu  

a. Memilih siswa yang akan ikut dalam  pembelajaran Passing 

Bawah.  

b. Mempersiapkan perangkat belajar mengajar, seperti : bola, net, dan 

lain –lain.  

c. Melakukan pre-tes dengan tehnik passsing bawah.  

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan I 

a. Waktu pelaksanaan tindakan adalah pada bulan Mei-juni 2013  

b. Tempat pelaksanaan : Lapangan bola voli SD Negeri Srengseng 03 

c. Kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan rencana kegiatan, 

yaitu : 
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- Melakukan pre-tes selama 10 menit untuk memotivasi siswa 

menerima pelajaran atau latihan.  

- Menjelaskan  Passing Bawah dalam  permainan bola voly.  

- Guru membimbing siswa dan  memberikan bantuan kepada 

siswa yang membutuhkannya.  

- Guru mengadakan evaluasi.  

3. Observasi Tindakan I 

a. Kondisi pengajaran bola voli pada siswa kelas IV SD Negeri 

Srengseng 03 sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan bola voly pada 

siswa kelas IV terlihat kurang aktif siswa tidak  bersemangat dan 

merasa kesakitan sehabis melakukan Passing bawah. kurikulum 

sendiri disamping itu juga kurang mengaktifkan program  ekstra 

kulikuler untuk memberikan pedalaman materi yang perlu di 

ajarkan di jam luar sekolah, khususnya pada permainan bola voli 

yang sangat memerlukan waktu latihan yang  cukup lama. Selain 

itu juga lingkungan tempat siswa pun sering diadakan permainan 

bola voli pada sore hari, akan tetapi sayang nya jarang sekali 

melibatkan siswa.  

Dengan menggunakan metode wawancara, penulis mengadakan 

tanya jawab kepada orang tua / wali murid mengapa anaknya tidak 

di ikutkan pada program ekstrakulikuler, orang tua menjawab, 

kemauan anak itu sediri yang kurang tertarik pada perminan bola 

voli karena memang butuh waktu lama untuk menguasainya.  
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b. Faktor yang menghambat penguasaan Passing Bawah bola voli 

siswa kelas IV SD Negeri Srengseng 03 ada beberapa faktor, yaitu 

: 

- Faktor  kekuatan 

Disini masih banyak yang belum mampu menyebrangkan bola 

dikarenakan belum begitu kuat untuk menahan pukulan bola 

dari tempat lawan dan ditambah lagi kurangnya tehnik yang 

cepat serta berat bola yang membuat kulit terasa sakit dan 

panas  

- Faktor  teknik 

Dilihat dari segi tehnik Passing Bawah siswa masih banyak 

melakukan kesalahan: 

1. Sikap permulaan 

- Kaki masih dalam keadaan lurus dan sejajar jarak antara 

kedua kaki masih terlalu lebar.  

- Sikap badan belum terlalu condong kedepan, pada tahap 

ini akan menyebabkan kurangya keleluasaan untuk 

bergerak pada saat menerima bola.  

2. Sikap perkenaan 

Disini siswa terlalu sering melakukan kesalahan yang 

cukup merugikan dan fatal : 

- Siswa masih mereasa takut menerima bola sehingga 

keseimbangan hilang.  
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- Ayunan tangan  masih kaku, sehingga tubuh siswa ikut 

bergerak tidak teratur.  

Disini siswa belum percaya diri untuk menyebrangkan 

bola, sehingga siswa menerima bola dan berusaha 

mengembalikan dengan sekuat-kuatnya sehingga bola 

tidak terarah baik.  

3. Sikap akhir 

Sikap akhir ini siswa masih menunggu ditempat dan 

terpaku pandangannya kearah bola, karena kurang percaya 

diri dan masih takut menerima bola.  

- Pada saat perkenaan dengan bola 

Sehubungan dengan kesalahan –kesalahan diatas pada 

saat perkenaan dengan bola terlalu kaku atau takut 

sehingga menghasilkan bola terlalu melambung tinggi 

dan tidak terarah  ke tempat lawan.  

4. Refleksi Tindakan I 

Berdasarkan hasil observasi pada tindakan pertama siswa 

masih lamban menerima penjelasan guru tentang Passing 

Bawah yang benar. Dalam mengatasi masalah ini SD Negei 

Srengseng 03khususnya di kelas IV yaitu dengan cara 

menerapkan perpaduan sikap tehnik Passing Bawah yang 

sebenarnya kepada siswa dan menjelaskan fungsi sikap 

tersebut, supaya siswa lebih memahami dan dapat 

melakukan tehnik Passing Bawah dengan baik dan benar 
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dan merubah bola voli dengan cara menggembosi bola 

tersebut.  

Selain itu juga dapat melakukan penambahan jam pelajaran 

atau ekstrakulikuler yang sebaiknya minimal 2 kali 

semingggu. Disini maksudnya agar anak lebih banyak 

mencoba dan dapat melihat masalah tersebut agar anak 

terbiasa menggunakan Passing Bawah yang akhirnya siswa 

dapat bermain Voli yang baik dan benar sesuai dengan 

tehnik-tehnik permainan.  

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (2006:149) mengemukakan yang disebut dengan 

instrumen adalah alat yang digunakan pada waktu penelitian dengan 

menggunakan suatu metode. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari: 

3.6.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap 

pertemuan. Masing-masing RPP berisi kompetensi dasar, indikator, 

alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan hasil 

belajar.  

3.6.2 Tes praktek 

a. Tes ini disusun berdasarkan tujuan  pembelajaran yang  akan 

dicapai.  

b. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman 

materi yang diajarkan. 
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c. Tes praktek ini diberikan setiap akhir putaran.  

3.6.3 Lembar observasi  penilaian kinerja siswa ranah psikomotor 

3.6.4 Lembar observasi penilaian kinerja siswa ranah afektik. 

3.7 Analisa Data 

Teknik analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, 

karena  analisis data dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam  

memecahkan  masalah dalam penelitian. Dari data yang akan diperoleh 

kemudian di analisis, adapun teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah secara  diskriptif yang didasarkan pada analisis 

kuantitatif. Setelah data terkumpul  langkah selanjutnya data yang 

diperoleh ditabulasikan berdasarkan jenis data yaitu  kuantitatif.  

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan 

cara memberikan evaluasi berupa tes praktek pada setiap akhir putaran.  

Analisa ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai tes praktek 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa 

yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas 
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tersebut  sehingga diperoleh nilai rata-rata dengan menggunakan 

rumus: 





N

X
X  

Dengan X  = Nilai rata-rata 

X  = Jumlah semua nilai siswa 

N  = Jumlah siswa 

 

2. Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua  kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan 

dan secara  klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar 

mengajar kurikulum 1994  (Depdikbud, 1994) yaitu siswa telah tuntas 

belajar bila di kelas tersebut  mendapat 85% yang telah mencapai daya 

serap dari sama  dengan.   

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan 

rumus sebagai berikut: 

%100x
siswa

aruntasbelajSiswayangt
P






 

3. Untuk lembar observasi 

a. Lembar observasi pengolahan metode penampilan dan eksperimen 

untuk menghitung lembar observasi pengolahan  metode 

penampilan dan eksperimen digunakan rumus sebagai berikut: 

2

_ 21 PP
X
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Dimana : P1 = pengamatan 1 dan P2 = pengamat 2 

b. Lembar  observasi aktivitas guru dan siswa 

Untuk menghitung lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 % = %100x
X

X


 dengan  

 2

tan 21 PP

amatjumlahpeng

lpengamajumlahhasi
X




 

 Dimana : % = persentase angket 

 X  = Rata-rata 

  X
 =  Jumlah Rata-rata 

 P1 = Pengamat 1 

 P2 = Pengamat 2  

4. Untuk menghitung persentase angket digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 n

Z
P 

   

dimana P = Persentase 

 Z = Alternatif jawaban (A, B, C, D) 

 N = Jumlah responden 

5. Aspek yang diamati 

Mengadakan analisis terhadap data hasil pengamatan yang 

menggunakan rating scale, hal ini dimaksudkan apakah  penelitian  

bisa dihentikan atau dilanjutkan pada siklus berikutnya.  
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a. Ranah Psikomotor 

Skala penilaian yang digunakan sesuai dengan instrument yang 

telah direncanakan : posisi kaki, sikap badan, posisi tangan, arah 

bola, perkenaan bola.  Mutu Pembelajaran  dikatakan baik apabila 

siswa yang mendapat nilai diatas 7 mencapai 85% atau lebih dari 

keseluruhan siswa. 

 

b. Ranah Afektif 

Skala penilaian yang  digunakan sesuai  dengan instrumen  yang 

telah direncanakan yaitu : antusias, kesungguhan, semangat, 

keaktifan. Mutu Pembelajaran  dikatakan baik apabila siswa yang 

mendapat nilai diatas C mencapai 85% atau lebih dari keseluruhan 

siswa. 

 

c. Ranah kognitif 

Skala yang di gunakan sesuai dengan instrument yang telah di 

rencanakan yaitu : berapa lebar lapangan, berapa panjang 

lapangan, tinggi net putra,tinggi net putrid, anggota badan yang 

digunakan untuk memasing bola.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

1. Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang 

terdiri dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat 

pengajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi proses pembelajaran penjas dengan materi Passing bawah 

bola voli mini menggunakan bola gantung.  

b. Tahap pelaksanaan / tindakan 

 Pembelajaran dengan materi Passing bawah bola voli mini 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran waktu yang di gunakan adalah 1 x 

pertemuan yaitu 4 x 35 menit. Tiga puluh lima menit sebelum 

pembelajaran inti ada persiapan guru dan kegiatan pendahuluan yang 

terdiri dari berbaris, berdo’a, presensi, apersepsi dan melakukan 

pemanasan selama 15 menit. Selanjutnya adalah 45 menit kegiatan 

inti, dalam kegiatan inti guru memberikan contoh teknik Passing 

bawah yang benar dengan menjelaskan didepan siswa tanpa 

menggunakan bola, setelah itu dengan bergantian siswa melakukan 

gerakan Passing bawah tanpa bola dengan diawasi oleh guru. 
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Kegiatan berikutnya siswa melakukan gerakan Passing bawah 

dengan menggunakan bola voli yang sesungguhnya tetapi kapasitas 

anginnya dikurangi yang di gantung menggunakan tali 

raffia/tambangdengan memasing bola ke arah keatas sebanyak-

banyaknya dilanjutkan dengan melakukan Passing bawah bergantian  

dengan siswa lainnya.  

  Selain cara – cara diatas Untuk mengetahui berhasil atau 

belum kita meningkatkan tehnik Passing Bawah pada siswa, maka 

kita melakukan permainan bola gantung yaitu dengan cara siswa 

membentuk lingkaran, melingkari bola yang di gantung, dan salah 

satu siswa berada di tengah masing-masing lingkaran, kemudian 

siswa tersebut melempar bola yang digantung kea rah teman yang 

berbentuk lingkaran, siswa yang dilempar bola harus menerima bola 

tersebut dengan  menggunakan tehnik Passing bawah yang benar 

dan setelah melakukan tehnik Passing bawah yang benar siswa 

tersebut dibolehkan istirahat. Dengan cacatan yang menilai anak 

tersebut sudah benar atau belum adalah temanteman satu 

kelompoknya.  

   Pada Kegiatan akhir siswa melakukan pendinginan dan 

guru mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.  

c. Observasi 

Pada saat  pelaksanaan tugas sesuai dengan informasi yang 

diberikan oleh guru mulai dari melakukan Passing bawah tanpa 

bola, kemudian melakukan Passing bawah sendiri menggunakan 
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bola yang di gantung, melakukan permainan Passing bawah dengan 

bola yang di gantung dan melakukan perminan bola voli dengan 

menggunakan  Passing bawah saja, Dari 20 siswa yang melakukan 

kegiatan Passing bawah tersebut diperoleh alasan sebagai berikut : 

pada saat melakukan Passing bawah  tanpa bola hampir 100 % siswa 

kelas IV bersemangat melakukannya sesuai perintah dari guru, 

setelah melakukan Passing bawah sendiri menggunakan bola hanya 

ada 11  anak yang dapat melakukan Passing bawah dengan 

melambungkan bola sendiri berulang-ulang.  

Pada saat melakukan Passing bawah dengan bola yang 

digantung, siswa masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan 

diantaranya arah bola tidak sesuai yang diharapkan, perkenaan bola 

juga tidak sesuai yang diberi contoh oleh guru. Begitu juga pada saat 

melakukan Passing bawah bola voli menggunakan permainan bola 

gantung siswa kebanyakan masih grogi dan masih kaku dalam 

melakukan Passing bawah.  

Dilihat dari jumlah siswa yang melakukan Passing bawah, 

pada siklus pertama ini jumlah siswa mengalami kenaikan yang 

berarti  

Pada kondisi awal rata – rata ada 16  siswa yang nilainya 

masih di bawah KKM,  pada siklus pertama terlihat  hanya  ada  9  

siswa yang belum bisa melakukan teknik atau keterampilan Passing 

bawah dengan benar. Jadi masih ada 45 % siswa di kelas IV yang 

belum bisa melakukan teknik Passing bawah dengan benar dan 
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nilainya masih dibawah KKM dalam siklus pertama ini, sementara 

55 %  siswa sudah dapat melakukan Passing bawah.  

  

Gambar Grafik 4. 1.  

          Grafik Pencapaian Teknik Passing bawah Siklus 1 

Dari  hasil beberapa Passing bawah yang telah dilakukan 

oleh siswa, penulis kemudian memberikan beberapa teknik agar 

siswa lebih bersemangat dalam mempelajari teknik  Passing bawah 

dengan benar . Tehnik tersebut adalah sebagai berikut : siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok pada tiap kelompok ada beberapa siswa 

yang nilainya sudah diatas KKM atau mampu melakukan teknik 

Passing bawah dengan baik untuk menjadi nahkoda atau navigator 

bagi teman – temannnya.  

 Dengan menggunakan bola voli yang kapasitas anginya 

dikurangi yang kemudian digantungkan pada bambu, dibentuk 

beberapa kelompok dengan navigator dari siswa yang sudah bisa 

melakukan teknik Passing bawah dan guru mengawasi jalannya 

pelaksanaan kegiatan tersebut dan memberikan arahan serta 

masukkan kepada siswa yang belum bisa. Diakhir kegiatan guru 
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melakukan penilaian kepada siswa mulai dari Passing bawah tanpa 

bola, Passing bawah menggunakan bola dan dengan menggunakan 

permainan bola gantung, Hasil ini menjadi nilai akhir siswa di siklus 

pertama. Dari penilaian di siklus pertama ini terlihat bahwa di kelas 

IV terlihat kemajuan dibandingkan dengan nilai pada kondisi awal 

(pra siklus).  

Tabel   4. 1.   Hasil belajar pada siklus I 

Rata – rata kelas  

Nilai Terendah 6, 5 

Nilai  tertinggi 8, 0 

Rata – rata kelas 7, 1 

Pencapaian KKM 55% 

 

Tabel 4. 3. Pengamatan Proses Pembelajaran Pada Siklus I 

No Objek yang diamati 1 2 3 4 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan   V  

2. Motivasi siswa selama mengikuti proses pembelajaran   V  

3. Kerjasama siswa  V   

4. Keseriusan siswa melakukan kegiatan  V   

5. Keaktifan siswa selama pembelajaran    V 

6. Kehangatan suasana pembelajaran    V 

7. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran    V 

8. Ketertiban siswa selama pembelajaran berlangsung   V  

9. Ketepatan selesainya proses pembelajaran   V  

10. Antusias siswa dalam pembelajaran  V   

JUMLAH : 30 
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Keterangan : 

1 = Tidak Baik   3 = Cukup Baik 

2= Kurang Baik   4 = Baik 

Berdasarkan tabel diatas aspek-asspek yang 

mendapat kriteria kurang baik adalah memotivasi siswa, 

kerjasama dan antusias siswa. Ketiga aspek yang mendapat 

nilai kurang baik di atas merupakan kelemahan yang terjadi 

pada siklus I, dan akan dijadikan bahan kajian refleksi dan 

revisi yang akan dilakukan pada siklus II.  

Pada siklus I, secara garis besar kegiatan belajar 

mengajar dengan metode pembelajaran Passing bawah bola 

voli mini dengan permainan bola gantung sudah 

dilaksanakan cukup baik, walaupun peran guru masih 

sangat dominan untuk memberikan penjelasan dan arahan 

model tersebut masih dirasakan baru oleh siswa.  

d. Refleksi 

Pada siklus I, penulis mendiskusikan beberapa kekurangan 

dan kelebihan dalam melakukan kegiatan pembelajaran Passing 

bawah ini bersama dengan rekan sejawat, ada beberapa siswa dalam 

melakukan Passing bawah Cuma asal kena dengan tangan tanpa 

mempedulikan arah bola, hal ini nampak ketika melakukan Passing 

bawah dengan menggunakan bola yang di gantung, ada beberapa 

siswa yang melakukan Passing bawah bolanya tidak menuju ke atas 

malah menuju kearah yang tidak beraturan. Dalam pembelajaran 
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Passing bawah apabila melakukan dengan teknik yang benar 

kemudian dalam pelaksanaanya tidak menunjukan perilaku yang 

diharapkan seperti disiplin, percaya diri, semangat, sportivitas dan 

kejujuran maka dapat dipastikan siswa tersebut tidak akan 

melakukan Passing bawah dengan benar dan tidak akan bisa 

melakukan permainan bola voli dengan bagus.  

Peneliti  juga mendapatkan kejanggalan ketika siswa bisa 

mengerjakan pertanyaan lisan / tertulis dengan sempurna akan tetapi 

apabila disuruh mempraktikkan Passing bawah dengan benar masih 

banyak yang melakukan kesalahan – kesalahan dan tidak seperti 

harapan dari penulis. Setelah mengadakan penelitian, penulis 

mencoba bertanya kepada siswa yang melakukan kesalahan – 

kesalahan dalam melakukan teknik Passing bawah, jawaban dari 

siswa adalah  kurangnya pemahaman dari sikap permulaan, sikap 

perkenaan bola dan sikap akhir.   

Penulis juga mencoba  mewawancarai beberapa siswa 

tentang metode ini, beberapa siswa merasa kurang nyaman 

menggunakan bola voli yang kapasitas anginnya di kurangi karena 

tangan masih terasa sakit pada saat melakukan Passing bawah 

dikarenakan bola yang digunakan belum sesuai dengan kondisi 

siswa, tetapi ada juga siswa yang sudah bisa melakukan Passing 

merasa tertantang karena diberi kepercayaan untuk membimbing  

atau menjadi guru bagi teman- temannya. Ada sedikit perbedaan 

dengan pembelajaran  yang mereka alami. Pada umumnya ketika 
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siswa membimbing  temannya , teman-temannya merasa tidak grogi 

atau minder malah semakin bersemangat untuk belajar Passing 

bawah.  

Atas dasar hasil pengamatan yang telah dilaksanakan peneliti 

di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan sekolah ini belum secara optimal dapat berhasil 

dilaksanakan antara lain : 

1. Pelaksanaan Passing bawah masih dibawah harapan peneliti.   

2. Aktivitas pembelajaran masih didominasi guru 

3. Sikap tubuh dan perkenaan bola pada tangan masih kurang 

dalam melakukan tehnik Passing bawah.  

 

Oleh karena itu, masih adanya kekurangan-kekurangan 

tersebut, maka peneliti berusaha melaksanakan tindakan pada siklus 

kedua.  

e. Deskripsi data hasil pembelajaran siklus 1 

Di bawah ini deskripsi data hasil belajar Passing bawah dan 

kriteria ketuntasan hasil belajar siklus 1 siswa kelas IV SD N 

Srengseng 03 kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.  
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4. 4. Hasil Belajar Pada Siklus I 

No Nama Siswa 

Penilaian 

Jumlah Ket Psikomotor 

(50) 

Afektif 

(30) 

Kognitif 

(20) 

1 Agum manda s. 35 22 18 75 Tuntas 

2 Amiranti 31 21 19 71 Belum Tuntas 

3 Dani saputra 30 22 19 71 BelumTuntas 

4 Dimas izul s. 32 25 20 77 Tuntas 

5 Erni santika 27 20 19 66 Belum Tuntas 

6 Fadli julianto 35 24 19 78 Tuntas 

7 Ferdi julianto. 29 23 20 72 Belum Tuntas 

8 Firdaus maulana 30 20 20 70 Belum Tuntas 

9 Gita riyani p. 31 25 20 76 Tuntas 

10 Ismala 28 19 19 66 BelumTuntas 

11 Ismi fatiyatul m. 27 19 19 65 Belum Tuntas 

12 M. ali sofi 32 25 18 75 Tuntas 

13 M. Dukho 33 23 19 75 Tuntas 

14 M. Nurkhakim 35 25 20 80 Tuntas 

15 M. Sigit Permana 35 25 20 80 Tuntas 

16 Novi Purnamasari 28 20 20 68 Belum Tuntas 

17 Pandu Khaerul A. 35 24 19 78 Tuntas 

18 Siti Hana 29 19 19 67 BelumTuntas 

19 Wisnu Saputra 34 23 18 75 Tuntas 

20 Aditya Saputra 35 24 20 79 Tuntas 

 

 

f. Prosentase ketuntasan 

Siswa yang tuntas =11/20 x 100% = 55% 

Siswa yang tidak tuntas = 9/20 x 100% = 45% 
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Berdasarkan data di atas bahwa 45% dari jumlah siswa belum 

mencapai ketuntasan dan rata-rata kelas hanya 70. 1 hal tersebut 

menunjukan bahwa target yang di inginkan peneliti yaitu 85% dari 

jumlah siswa belum tercapai sehingga harus di tingkatkan lagi 

dengan siklus II.  

Untuk mengurangi hambatan yang muncul pada siklus I, peneliti 

merencanakan tindakan siklus II yaitu (1) siswa diminta untuk 

mengikuti pembelajaranPassing bawah bola voli mini  dengan media 

bola gantung lebih serius dan memperhatikan penjelasan dan 

peragaan, sehingga fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai target yang di 

tentukan. (2) peneliti dan kolaborator lebih fokus dalam 

melaksanakan observasi sehingga dapat menguasai kelas dengan 

baik agar kualitas hasil belajar dapat tercapai dengan optimal.  

 

  

55%

45%

Diagram ketuntasan belajar

tuntas

belum tuntas
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2. Siklus II 

a. Perencanaan  

Pada siklus dua ini peneliti mempersiapkan pembelajaran yang 

terdiri dari:  

1. Mempersiapkan perangkat kegiatan belajar mengajar 

2. Mengadakan apresiasi dengan memotivasi siswa 

3. Menjelaskan tehnik Passing Bawah yang benar.  

4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya menuangkan 

ide nya.  

5. Melakukan praktek dengan membimbing anak secara individual 

6. Mengadakan evaluasi 

Perbedaan pada siklus kedua adalah keterlibatan guru dalam 

membimbing siswa lebih terfokus dan dalam belajar teknik juga 

lebih bersemangat sehingga siswa lebih serius mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru.  

b.  Tahap pelaksanaan/tindakan 

Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran waktu yang di 

gunakan adalah 1 x pertemuan yaitu 4 x 35 menit. Tiga puluh lima 

menit sebelum pembelajaran inti ada persiapan guru dan kegiatan 

pendahuluan yang terdiri dari berbaris, berdo’a, presensi, apersepsi 

dan melakukan pemanasan selama 15 menit. Selanjutnya adalah 45 

menit kegiatan inti, dalam kegiatan inti guru memberikan contoh 

teknik Passing bawah yang benar dengan menjelaskan didepan 

siswa tanpa menggunakan bola, setelah itu dengan bergantian siswa 
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melakukan gerakan Passing bawah tanpa bola dengan diawasi oleh 

guru. Kegiatan berikutnya siswa melakukan gerakan Passing bawah 

dengan menggunakan bola plastik yang dilapisi spon yang di 

gantung menggunakan tali raffia/tambang dengan memasing bola ke 

arah atas sebanyak-banyaknya dilanjutkan dengan melakukan 

Passing bawah menggunakan bola gantung kea rah depan sebanyak-

banyaknya dan yang terakhir siswa melakukan Passing bawah 

bergantian  dengan siswa lainnya.  

Selain cara – cara diatas Untuk mengetahui berhasil atau 

belum kita meningkatkan tehnik Passing Bawah pada siswa, maka 

kita melakukan permainan yang sebenarnya tetapi menerima bola 

diharuskan dengan Passing Bawah.  

Pada Kegiatan akhir siswa melakukan pendinginan dan guru 

mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.  

c. Observasi 

Pada Pelaksanaan Passing bawah  di siklus II ini masih ada 

3  siswa (15 %) yang belum bisa melakukan teknik Passing bawah 

dengan benar atau nilainya masih dibawah KKM.  Meskipun sudah 

melakukan Passing bawah menggunakan bola plastik yang dilapisi 

dengan spon dan menggunakan metode penelitian tindakan ( action 

reseach ) dengan asumsi siswa lebih bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas dari guru karena tugas yang diberikan 

menyangkut nilai atau hasil dari praktik Passing bawah , namun 

masih ada juga siswa yang tidak melakukan dengan semangat. 
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Meski demikian, jumlah siswa yang belum bisa melakukan pada 

siklus II ini sudah berkurang. Dengan demikian ada 17 (85 %)  siswa 

yang nilainya mencapai KKM di siklus kedua ini.  

Nilai terendah pada siklus ini adalah 6, 5 meningkat 0, 50 

bila dibanding dengan siklus I . Nilai tertinggi pada siklus ini adalah 

80 sama dengan siklus I. Nilai rata – rata yang dicapai oleh kelas IV 

adalah 7, 3 meningkat 0, 20 % bila dibandingkan dengan siklus I 

yang mempunyai rata – rata kelas 7, 1. Pencapaian KKM pada siklus 

II 85 % karena masih terdapat 3 siswa yang mempunyai nilai di 

bawah KKM yang ditentukan.  

 

Hasil belajar siswa di siklus II adalah sebagai berikut : 

Tabel  4. 5 : Hasil belajar pada siklus II 

Rata – rata kelas  

Nilai Terendah 6, 5 

Nilai  tertinggi 8, 0 

Rata – rata kelas 7, 3 

Pencapaian KKM 85 % 
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Gambar Grafik 4. 2 

Grafik Perbandingan Siklus 1Dan Siklus 2 

 

Tabel 4. 6. lembar Pengamatan Proses Pembelajaran Pada Siklus II 

No Objek yang diamati 1 2 3 4 

1. Minat belajar siswa ketika melakukan tindakan   V  

2. Motivasi siswa selama mengikuti proses pembelajaran   V  

3. Kerjasama siswa   V  

4. Keseriusan siswa melakukan kegiatan    V 

5. Keaktifan siswa selama pembelajaran   V  

6. Kehangatan suasana pembelajaran    V 

7. Kelancaran langkah-langkah pembelajaran    V 

8. Ketertiban siswa selama pembelajaran berlangsung    V 

9. Ketepatan selesainya proses pembelajaran    V 

10. Antusias siswa dalam pembelajaran    V 

JUMLAH : 36 

 

Keterangan : 

1 = Tidak Baik   3 = Cukup Baik 

2= Kurang Baik   4 = Baik 

0

20
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100

Siklus 1 Siklus 2
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Tertinggi
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Berdasarkan  tabel di atas tampak aspek-aspek yang di 

amati pada kegiatan belajar mengajar (siklus II) yang dilaksanakan 

oleh kolaborator (peneliti) mendapat penilaian baik dari pengamat. 

Ini terbukti dengan hasil prosentase sebesar 90%. Namun demikian 

penilaian tersebut bukan hasil yang optimal, untuk itu ada beberapa 

aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyempurnaan 

penerapan pembelajaran selanjutnya. Aspek-aspek tersebut adalah 

motivasi siswa, minat siswa dan kesungguhan siswa.  

 Dengan penyempurnaan aspek-aspek di atas dalam 

pembelajaran Passing bawah bola voli mini menggunakan bola 

gantung diharapkan siswa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti 

pembelajaran  sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal.  

d. Refleksi 

Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (siklus II) di 

peroleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang 

belum sempurna misalnya suasana pembelajaran yang kurang, 

tetapi persentasi pelaksanaanya setiap aspek cukup besar.  

2. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa 

semangat dan aktif selama proses belajar berlangsung, Apalagi 

ketika guru lebih terfokus kepada siswa dengan melakukan 

pembelajaran maju perindividu untuk melakukan teknik yang 

betul disini siswa lebih tertantang dan seperti diberi kebebasan 



52 
 

 

untuk melakukan teknik yang betul sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan oleh guru.  

3. Kekurangan pada siklus 1 sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga menjadi lebih baik.  

4. Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan.  

e. Deskripsi data hasil pembelajaran siklus II 

di bawah ini deskripsi data hasil belajar Passing bawah bola 

voli mini dan kriteria ketuntasan  hasil belajar siklus II siswa kelas 

IV SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 

Tegal Tahun pelajaran 2012/2013.  

4. 7. Hasil Belajar Pada Siklus II 

No Nama Siswa 
Penilaian 

Jumlah Ket 
Psikomotor Afektif Kognitif 

1 Agum manda s.  35 22 18 75 Tuntas 

2 Amiranti 31 21 19 71 Belum Tuntas 

3 Dani saputra 33 22 20 75 Tuntas 

4 Dimas izul s.  32 25 20 77 Tuntas 

5 Erni santika 30 25 20 75 Tuntas 

6 Fadli julianto 35 24 19 78 Tuntas 

7 Ferdi julianto.  32 24 20 76 Tuntas 

8 Firdaus maulana 32 25 20 77 Tuntas 

9 Gita riyani p.  31 25 20 76 Tuntas 

10 Ismala 28 19 19 66 BelumTuntas 

11 Ismi fatiyatul m.  27 19 19 65 Belum Tuntas 

12 M. ali sofi 32 25 18 75 Tuntas 

13 M. Dukho 33 23 19 75 Tuntas 

14 M. Nurkhakim 35 25 20 80 Tuntas 

15 M. Sigit Permana 35 25 20 80 Tuntas 

16 Novi Purnamasari 30 25 20 75 Tuntas 

17 Pandu Khaerul A.  35 24 19 78 Tuntas 

18 Siti Hana 31 24 20 75 Tuntas 

19 Wisnu Saputra 34 23 18 75 Tuntas 

20 Aditya Saputra 35 24 20 79 Tuntas 



53 
 

 

f. Prosentase ketuntasan 

Siswa yang tuntas =17/20 x 100% = 85% 

Siswa yang tidak tuntas = 3/20 x 100% = 15% 

 

Data di atas menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Passing bawah bola voli mini menggunakan bola 

gantung pada siklus II nilai rata-rata meningkat. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tuntas, yaitu 

sebesar 85% (17 siswa)dari jumlah keseluruhan 20 siswa memiliki 

nilai di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 75. 

4.2 Pembahasan 

Ketuntasan hasil belajar siswa melalui hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pembelajaran pertemuan terbimbing memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari semakin 

mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan peneliti 

(ketuntasan belajar meningkat dari siklus I dan II). Pada siklus I ketuntasan 

hasil belajar mencapai 55% sedangkan pada siklus II ketuntasan hasil 

belajar mencapai 85%. Hal ini menunjukan adanya hasil belajar siswa 

sebesar 30%. Pada siklus pertama peneliti masih menggunakan bola voli 

85%

15%

Diagram ketuntasan belajar

tuntas

belum tuntas
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sesungguhnya yang di kurangi kapasitas anginya sehingga pada siklus 

pertama masih banyak siswa yang nilainya belum tuntas, karena siswa 

masih merasa takut tangan terasa sakit setelah melakukan passing. Pada 

siklus dua peneliti menggunakan bola plastik yang dilapisi spon sehingga 

siswa merasa nyaman dan tidak merasa takut lagi untuk melakukan passing 

bawah, hal ini dapat dilihat dalam proses belajar mengajar siswa juga 

terlihat semangat, mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru, 

melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh.  

Dalam pembelajaran Passing bawah bola voli mini menggunakan bola 

gantung berhasil menumbuhkan kepuasan dan motivasi dalam belajar. Hal 

ini terbukti karena siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran 

Passing bawah bola voli mini sehingga siswa menjadi berminat dan 

termotivasi untuk belajar lebih giat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Passing bawah bola voli mini dengan menggunakan media 

bola gantung dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa permainan bola gantung 

dapat meningkatkan pembelajaran passing bawah bola voli mini pada 

siswa kelas IV SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan Pagerbarang 

Kabupaten Tegal Tahun 2013. 

5.2 Saran  

1. Guru Penjasorkes hendaknya dalam melaksanakan tugas Mengajar  

selalu melaksanakan Penelitian Tindakan  kelas apabila timbul 

masalah sebagai faktor penghamabat proses belajar mengajar.  

2. Dari masalah-masalah yang timbul tersebut seorang guru penjasorkes  

hendaknya berusaha mencari jalan/cara untuk memcahkan masalah 

tersebut.  

3. Guru hendaknya selalu memanfaatkan alat peraga yang ada di 

lingkungan sekolah untuk menarik perhatian siswa dan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan.  

4. Guru diharapkan selalu meningkatkan mutu pendidikan dan 

memperbaiki strategi pembelajaran dengan menerapkan metode serta 

media pembelajaran yang sesuai dengan materi guna menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 
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Lampiran 3 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN PAGERBARANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 03 

Alamat: Jl. Raya Srengseng Kecamatan Pagerbarang  52462 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor :       /       /2013 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala SD Negeri Srengseng 03 Kecamatan 

Pagerbarang Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa : 

  

Nama  : SITI DAHLIYA 

NIM  : 6101911062 

Jurusan : PJKR, S1 

Universitas : UNNES Semarang 

    Fakultas Ilmu Keolahragaan 

 

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Skripsi 

yang telah dilaksanakan mulai tanggal 

  

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

Dikeluarkan di :  Srengseng 

Pada Tanggal :  17 Juni 2013 

Kepala Sekolah 

 

 

SRI HERWANCI, S. Pd. SD 

NIP. 19670808 199102 2 002 



60 
 

 

Lampiran 4 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 

SD N SRENGSENG 03 

NO NO. Induk Nama Siswa Ket 

1. 632 Agum Manda S. L 

2. 683 Amiranti P 

3. 661 Dani Saputra L 

4. 662 Dimas Izul S. L 

5. 663 Erni Santika P 

6. 664 Fadli Julianto L 

7. 665 Ferdi Julianto. L 

8. 666 Firdaus Maulana L 

9. 667 Gita Riyani P. P 

10. 669 Ismala P 

11. 670 Ismi Fatiyatul M. P 

12. 671 M. Ali Sofi L 

13. 672 M. Dukho L 

14. 673 M. Nurkhakim L 

15. 674 M. Sigit Permana L 

16. 675 Novi Purnamasari L 

17. 676 Pandu Khaerul A. L 

18. 679 Siti Hana P 

19. 681 Wisnu Saputra L 

20. 743 Aditya Saputra L 
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Lampiran 5 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah   :  SD Negeri Srengseng 03 

Bidang studi  :  Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

Kelas   :  IV 

Semester  :   II  

Standart Kompetensi : 6 mempraktikan gerak dasar ke dalam permaianan 

bola kecil dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi 

Pengalama

n Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.2 Memprakti 

kan gerak 

dasar 

berbagai 

gerakan 

yang 

bervariasi 

dalam 

permainan 

bola besar 

beregu 

dengan 

peraturan 

yang di 

modifikasi, 

serta nilai 

kerjama 

regu, 

sportifitas 

dan 

kejujuran 

 

b. Bola voli  

     mini 

1. Bentuk dan ukuran 

lapangan bola voli 

mini 

2. Tehnik dasar 

permainan bola 

voli mini 

- Passing bawah 

- Passing atas 

- Servis bawah 

3. Bermain bola voli 

mini 

 

 Membuat 

gambar 

lapangan 

bola voli 

mini 

sesuai 

dengan 

ukurannya 

 Melakuka

n tehnik 

dasar bola 

voli : 

- Passing 

bawah 

- Passing 

atas 

 Melakuka

n servis  

bawah  

 Melakuka

n bermain          

bola voli 

mini 

 

 Melambung-

lambungkan 

bola voli 

dengan dua 

tangan 

 Melakukan 

gerakan 

Passing bawah 

 Melakukan 

gerakan 

Passing atas. 

 Melakukan  

gerakan servis 

bawah / atas 

 Melakukan 

Passing atas 

dan bawah 

berpasangan 

 Melakukan 

Passing atas 

dan bawah 

berkelompok 

 Melakukan 

permainan 

bola voli 

dengan 

peraturan yang 

dimodifikasi 

 Mengembangk

- Tes 

praktek 

- ketrampi

lan 

 - Lakukan 

mengambar 

bola voli mini  

sesuai 

ukurangnnya 

 -Lakukanlah 

Passing 

bawah 

berpasangan 

dengan 

temanmu ! 

 - Lakukan 

Passing atas 

berpasangang 

dengan 

temanmu ! 

 - Lakukan 

bermain voli 

sesuai dengan 

regu yang 

kamu pilih ! 

 

10X 35 

menit 

(4Xper) 

 

 Buku 

Penjaskes/cd  

 Diktat 

permainan bola 

kecil 

 Lapangan 

 Pemukul kipers 

 Bola kipers 

 Tiang hinggap 

 Scoring 

board/keset 

 Pluit 

 Kapur line/tali 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi 

Pengalama

n Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ Bahan/ 

Alat 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

an kerjasama 

tim dalam 

permainan 

bola voli 

 

 

Mengetahui,  

Kepala SD/MI Srengseng 03 Guru Mapel PJOK 

 

Sri Herwanci,S.Pd.SD Siti Dahliya 

NIP.19670808199102 2002 NIP.- 
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Lampiran 6 

Rencana Pembelajaran Siklus 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah :  SD Negeri Srengseng 03 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

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

Pertemuan ke : 1 (satu) 

Alokasi Waktu :  4 x 35 menit 

 

 

Standar Kompetensi : 6.  Mempraktikkan gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

Kompetensi Dasar : 6. 2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan 

yang bervariasi dalam  permainan bola besar 

beregu dengan peraturan yang dimodifikasi,  

serta nilai kerja sama regu, sportivitas, dan 

kejujuran**) 

 

A. Tujuan Pembelajaran:  

a) Psikomotorik 

1. Siswa dapat Melakukan Passing bawah tanpa bola 

2. Siswa dapat Melakukan Passing bawah dengan bola 

3. Siswa dapat Melakukan Passing bawah menggunakan bola gantung ke 

arah atas 

4. Siswa dapat Melakukan Passing bawah menggunakan bola gantung ke 

arah depan 

b) Kognitif 

      Siswa dapat menyebutkan cara-cara Passing bawah 
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c) Afektif  

Siswa dapat menumbuhkan nilai-nilai pantang menyerah, sportivitas, 

kerjasama.  

 

  Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

     Keberanian ( Bravery ) 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Permainan bola besar / bola voli mini 

 

C. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demontrasi 

 praktek 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan awal 

1. Siswa dibariskan menjadi empat saf 

2. Mengecek kehadiran siswa 

3. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

4. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan 

inti 

5. Mendemontrasikan kegiatan inti yang akan dilakukan/dipelajari 

b. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi 

- Guru menjelaskan cara melakukan Passing bawah bola voli mini 
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- Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

- Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan 

2. Elaborasi 

- Melakukan gerakan Passing bawah tanpa menggunakan bola 

- Melakukan gerakan Passing bawah menggunakan bola 

- Melakukan Passing bawah dengan menggunakan media bola 

gantung ke arah atas 

- Melakukan Passing bawah dengan menggunakan media bola 

gantung ke arah depan 

3. Konfirmasi 

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

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahpahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

c. Kegiatan penutup 

- Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan / diajarkan 

- Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan tekhnik 

dalam melakukan Passing bawah bola voli mini.  

E. Alat dan Sumber Belajar:  

 Alat Pembelajaran 

a. Bola plastik 

b. Tali rafia 

c. Peluit 

d. Stopwatch  

 Sumber Belajar 

- Buku pegangan guru (Erlangga kelas IV) Tim Bina Karya Guru.  

- diklat permainan bola besar 

 Lapangan 
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F. Penilaian: 

Indikator Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Melakukan Passing 

bawah tanpa bola 

 

 

2. Melakukan Passing 

bawah dengan bola 

 

 

3. Melakukan Passing 

bawah dengan media 

bola gantung kea rah 

atas 

 

 

4. Melakukan Passing 

bawah dengan media 

bola gantug kearah 

depan 

Non tes Tes 

keterampilan 

1. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah tanpa bola 

 

2. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah dengan bola 

 

3. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah dengan 

media bola gantung 

kea rah atas 

 

4. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah dengan 

media bola gantung 

kea rah depan 

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN       

 PERFORMANSI  

No Aspek Kriteria Skor 

1.  Psikomotorik 

(praktek) 

1. Melakukan Passing bawah tanpa bola 

dengan tehnik badan yang benar 

a. Melakukan dengan baik sekali 

b. Melakukan dengan baik  

c. Melakukan cukup baik 

d. Tidak melakukan dengan  baik 

2. Melakukan Passing bawah dengan bola 

dengan perkenaan tangan yang benar 

a. Melakukan dengan baik sekali 

b. Melakukan dengan baik 

c. Melakukan cukup baik 

d. Tidak melakukan dengan baik 

3. Melakukan Passing bawah dengan 

media bola gantung kearah atas dengan 

teratur 

a. Melakukan dengan baik sekali 

b. Melakukan dengan baik  

c. Melakukan cukup baik 

d. Tidak melakukan dengan baik 

   

 

11-12 

9-10 

7-8 

5-6 

 

 

11-12 

9-10 

7-8 

5-6 

 

 

11-12 

9-10 

7-8 

5-6 
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No Aspek Kriteria Skor 

 

4. Melakukan Passing bawah  dengan 

media bola gantung ke arah depan 

dengan teratur 

a. Melakukan  dengan baik sekali 

b. Melakukan dengan baik 

c. Melakukan dengan cukup baik 

d. Tidak melakukan dengan baik 

 

 

 

 

 

11-12 

9-10 

7-8 

5-6 

2 Kognitif Siswa dapat menyebutkan cara-cara Passing 

bawah pada bola voli mini 

a. Siswa dapat menyebutkan dengan 

benar dan tepat 

b. Siswa dapat menyebutkan dengan 

benar 

c. Siswa kurang paham 

d. Siswa tidak dapat menyebutkan 

   

 

11-12 

 

9-10 

 

7-8 

5-6 

 

3 Afektif (sikap) 1. Siswa disiplin, semangat, sportifitas, 

aktif dan bekerjasama 

2. Siswa disiplin, semangat, sportifitas tapi 

tidak aktif dan tidak kerjasama 

3. Siswa disiplin, semangat tapi tidak 

sportif, aktif, dan kerjasama 

11-12 

 

9-10 

 

7-8 

 

 

 LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Penilaian Jumlah 

nilai Pengetahuan Praktek Sikap 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

     

   

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 100.  
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 Srengseng, ………………….. 2013 

Mengetahui     

Kepala Sekolah Guru Mapel PJOK 

 

 

Sri Herwanci, S. Pd. SD Siti Dahliya 

NIP. 196708081991022002 NIP. - 
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Lampiran 7 

Rencana Pembelajaran Siklus II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah :  SD Negeri Srengseng 03 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

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

Pertemuan ke : 1 (satu) 

Alokasi Waktu :  4 x 35 menit 

 

 

Standar Kompetensi : 6.  Mempraktikkan gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

Kompetensi Dasar : 6. 2   Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan 

yang bervariasi dalam  permainan bola besar 

beregu dengan peraturan yang dimodifikasi,  

serta nilai kerja sama regu, sportivitas, dan 

kejujuran**) 

 

A. Tujuan Pembelajaran:  

a) Psikomotorik 

1. Siswa dapat Melakukan Passing bawah tanpa bola 

2. Siswa dapat Melakukan Passing bawah dengan bola 

3. Siswa dapat Melakukan Passing bawah menggunakan bola 

gantung ke arah atas 

4. Siswa dapat Melakukan Passing bawah menggunakan bola 

gantung ke arah depan 

5. Siswa dapat melaksanakan permainan bola voli mini dengan 

peraturan yang sederhana 
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b) Kognitif 

Siswa dapat menyebutkan cara-cara Passing bawah 

c) Afektif  

Siswa dapat menumbuhkan nilai-nilai pantang menyerah, sportivitas, 

kerjasama.  

 

  Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

     Keberanian ( Bravery ) 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Permainan bola besar / bola voli mini 

 

C. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demontrasi 

 praktek 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan awal 

1. Siswa dibariskan menjadi empat saf 

2. Mengecek kehadiran siswa 

3. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

4. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan 

inti 

5. Mendemontrasikan kegiatan inti yang akan dilakukan/dipelajari 
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b. Kegiatan inti 

4. Eksplorasi 

- Guru menjelaskan cara melakukan Passing bawah bola voli mini 

- Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

- Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan 

5. Elaborasi 

- Melakukan gerakan Passing bawah tanpa menggunakan bola 

- Melakukan gerakan Passing bawah menggunakan bola 

- Melakukan Passing bawah dengan menggunakan media bola 

gantung ke arah atas 

- Melakukan Passing bawah dengan menggunakan media bola 

gantung ke arah depan 

- Melakukan Passing bawah dengan mempraktikan permainan bola 

voli mini dengan peraturan yang di modifikasi 

6. Konfirmasi 

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

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahpahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 

c. Kegiatan penutup 

- Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan / diajarkan 

- Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan tekhnik 

dalam melakukan Passing bawah bola voli mini.  

d. Alat dan Sumber Belajar:  

 Alat Pembelajaran 

e. Bola plastik 

f. Tali rafia 

g. Peluit 

h. Stopwatch  

 Sumber Belajar 

- Buku pegangan guru (Erlangga kelas IV) Tim Bina Karya Guru.  
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- diklat permainan bola besar 

 Lapangan 

e. Penilaian: 

 

Indikator Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Melakukan Passing 

bawah tanpa bola 

 

 

2. Melakukan Passing 

bawah dengan bola 

 

 

3. Melakukan Passing 

bawah dengan 

media bola gantung 

kea rah atas 

 

 

 

4. Melakukan Passing 

bawah dengan 

media bola gantug 

ke arah depan 

Non tes Tes 

keterampilan 

1. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah tanpa bola 

 

2. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah dengan bola 

 

3. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah dengan media 

bola gantung kea rah 

atas 

 

4. Peragaan cara 

melakukan Passing 

bawah dengan media 

bola gantung ke arah 

depan 

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN       

 PERFORMANSI  

No Aspek Kriteria Skor 

1.  Psikomotorik 

(praktek) 

1. Melakukan Passing bawah 

tanpa bola dengan tehnik 

badan yang benar 

a. Melakukan dengan baik 

sekali 

b. Melakukan dengan baik  

c. Melakukan cukup baik 

d. Tidak melakukan dengan  

baik 

2. Melakukan Passing bawah 

dengan bola dengan 

perkenaan tangan yang benar 

a. Melakukan dengan baik 

sekali 

   

 

 

11-12 

 

9-10 

7-8 

5-6 

 

 

 

 

11-12 
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No Aspek Kriteria Skor 

b. Melakukan dengan baik 

c. Melakukan cukup baik 

d. Tidak melakukan dengan 

baik 

3. Melakukan Passing bawah 

dengan media bola gantung 

kearah atas dengan teratur 

a. Melakukan dengan baik 

sekali 

b. Melakukan dengan baik  

c. Melakukan cukup baik 

d. Tidak melakukan dengan 

baik 

4. Melakukan Passing bawah  

dengan media bola gantung ke 

arah depan dengan teratur 

a. Melakukan  dengan baik 

sekali 

b. Melakukan dengan baik 

c. Melakukan dengan cukup 

baik 

d. Tidak melakukan dengan 

baik 

9-10 

7-8 

5-6 

 

 

 

 

11-12 

 

9-10 

7-8 

5-6 

 

 

 

 

 

11-12 

 

9-10 

7-8 

 

5-6 

2 Kognitif Siswa dapat menyebutkan cara-

cara Passing bawah pada bola 

voli mini 

a. Siswa dapat menyebutkan 

dengan benar dan tepat 

b. Siswa dapat menyebutkan 

dengan benar 

c. Siswa kurang paham 

d. Siswa tidak dapat 

menyebutkan 

   

 

 

11-12 

 

9-10 

 

7-8 

5-6 

3 Afektif (sikap) 1. Siswa disiplin, semangat, 

sportifitas, aktif dan 

bekerjasama 

2. Siswa disiplin, semangat, 

sportifitas tapi tidak aktif 

dan tidak kerjasama 

3. Siswa disiplin, semangat tapi 

tidak sportif, aktif, dan 

kerjasama 

11-12 

 

 

9-10 

 

 

7-8 
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 LEMBAR PENILAIAN 

 

No Nama Siswa 
Penilaian Jumlah 

nilai Pengetahuan Praktek Sikap 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

     

    

 

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 100.  

   

 Srengseng, ………………….. 2013 

Mengetahui     

Kepala Sekolah Guru Mapel PJOK 

 

 

Sri Herwanci, S. Pd. SD Siti Dahliya 

NIP. 196708081991022002 NIP. - 
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Lampiran 8 

Lembar Penilaian kognitif siswa 

Pada siklus 1 

 

NO 

 

Nama Siswa 

No soal 
 

nilai 
1 2 3 4 

1 Agum Manda S. 5 4 4 4 17. 00 

2 Amiranti 4 4 4 4 16, 00 

3 Dani Saputra 4 4 4 4 16, 00 

4 Dimas Izul S. 5 5 5 5 20, 00 

5 Erni Santika 4 4 3 5 16, 00 

6 Fadli Julianto 4 5 5 5 19, 00 

7 Ferdi Julianto. 4 4 4 4 16, 00 

8 Firdaus Maulana 4 4 4 3 15, 00 

9 Gita Riyani P. 4 4 5 5 18, 00 

10 Ismala 3 3 5 5 16, 00 

11 Ismi Fatiyatul M. 4 4 4 4 16, 00 

12 M. Ali Sofi 4 4 5 4 17, 00 

13 M. Dukho 4 5 5 5 19, 00 

14 M. Nurkhakim 5 5 4 4 18, 00 

15 M. Sigit Permana 5 5 4 5 19, 00 

16 Novi Purnamasari 4 4 4 4 16, 00 

17 Pandu Khaerul A. 5 5 4 5 19, 00 

18 Siti Hana 4 4 4 4 16, 00 

19 Wisnu Saputra 5 5 4 4 18, 00 

20 Aditia Saputra 5 5 4 5 19, 00 
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Lampiran 9 

Lembar Penilaian Afektif siswa 

Pada siklus 1 

 

NO 

 

Nama Siswa 

Aspek afektif Jmlh nilai 

max 4 
Nilai 

1 2 

1 Agum Manda S. 1 2 3 22, 50 

2 Amiranti 1 1 2 15, 00 

3 Dani Saputra 1 2 3 22, 50 

4 Dimas Izul S. 2 1 3 22, 50 

5 Erni Santika 1 1 2 15, 00 

6 Fadli Julianto 1 2 3 22, 50 

7 Ferdi Julianto. 1 2 3 22, 50 

8 Firdaus Maulana 2 1 3 22, 50 

9 Gita Riyani P. 2 1 3 22, 50 

10 Ismala 1 2 3 22, 50 

11 Ismi Fatiyatul M. 1 1 2 15, 00 

12 M. Ali Sofi 1 2 3 22, 50 

13 M. Dukho 2 1 3 22, 50 

14 M. Nurkhakim 1 2 3 22, 50 

15 M. Sigit Permana 2 1 3 22, 50 

16 Novi Purnamasari 1 2 3 22, 50 

17 Pandu Khaerul A. 1 2 3 22, 50 

18 Siti Hana 1 2 3 22, 50 

19 Wisnu Saputra 1 2 3 22, 50 

20 Aditia Saputra 1 2 3 22, 50 
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Lampiran 10 

Lembar Penilaian Psikomotor siswa 

Pada siklus 1 

 

NO 

 

Nama Siswa 

Aspek psikomotor Jmlh 

nilai 

max 20 

Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Agum Manda S. 4 3 3 3 2 15 37, 50 

2 Amiranti 2 3 2 4 3 14 35, 00 

3 Dani Saputra 4 3 3 2 2 14 35, 00 

4 Dimas Izul S. 4 4 3 3 3 17 42, 50 

5 Erni Santika 3 4 2 3 2 14 35, 00 

6 Fadli Julianto 3 4 3 4 3 17 42, 50 

7 Ferdi Julianto. 3 2 4 3 2 14 35, 00 

8 Firdaus Maulana 2 2 3 3 4 14 35, 00 

9 Gita Riyani P. 3 3 3 4 4 17 42, 50 

10 Ismala 3 4 3 2 2 14 35, 00 

11 Ismi Fatiyatul M. 4 2 2 3 3 14 35, 00 

12 M. Ali Sofi 3 3 3 2 4 15 37, 50 

13 M. Dukho 4 3 3 3 4 17 42, 50 

14 M. Nurkhakim 5 4 4 3 4 18 45, 00 

15 M. Sigit Permana 3 4 4 3 3 17 42, 50 

16 Novi Purnamasari 3 4 3 2 2 14 35, 00 

17 Pandu Khaerul A. 4 4 3 3 3 17 42, 50 

18 Siti Hana 3 4 3 2 2 14 35. 00 

19 Wisnu Saputra 3 3 3 3 4 16 40, 00 

20 Aditia Saputra 3 3 4 4 3 17 42, 50 

 

Nilai = skor yang diperoleh  x 50 

  Skor maksimal 

Keterangan :   1 = posisi kaki   4 = arah bola 

    2 = sikap badan  5 = perkenaan bola 

    3 = sikap tangan 
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Lampiran 11 

HASIL KETUNTASAN BELAJAR SISWA 

PADA SIKLUS 1 

No Nama Siswa 

Penilaian 

Jumlah Ket Psikomotor 

(50) 

Afektif 

(30) 

Kognitif 

(20) 

1 Agum Manda S. 37, 50 22, 50 17. 00 77, 00 Tuntas 

2 Amiranti 35, 00 15, 00 16, 00 66, 00 Belum Tuntas 

3 Dani Saputra 35, 00 22, 50 16, 00 73, 50 BelumTuntas 

4 Dimas Izul S. 42, 50 22, 50 20, 00 85, 06 Tuntas 

5 Erni Santika 35, 00 15, 00 16, 00 66, 00 Belum Tuntas 

6 Fadli Julianto 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

7 Ferdi Julianto. 35, 00 22, 50 16, 00 73, 50 Belum Tuntas 

8 Firdaus Maulana 35, 00 22, 50 15, 00 72, 50 Belum Tuntas 

9 Gita Riyani P. 42, 50 22, 50 18, 00 83, 00 Tuntas 

10 Ismala 35, 00 22, 50 16, 00 73, 50 BelumTuntas 

11 Ismi Fatiyatul M. 35, 00 15, 00 16, 00 66, 50 Belum Tuntas 

12 M. Ali Sofi 37, 50 22, 50 17, 00 77, 50 Tuntas 

13 M. Dukho 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

14 M. Nurkhakim 45, 00 22, 00 18, 00 85, 00 Tuntas 

15 M. Sigit Permana 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

16 Novi Purnamasari 35, 00 22, 50 16, 00 73, 50 Belum Tuntas 

17 Pandu Khaerul A. 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

18 Siti Hana 35. 00 22, 50 16, 00 73, 50 BelumTuntas 

19 Wisnu Saputra 40, 00 22, 50 18, 00 80, 50 Tuntas 

20 Aditya Saputra 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

 
JUMLAH  
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Lampiran 12 

EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 

 

Petunjuk umum : 

1. Tulis nama, kelas, no soal, anda pada lembar jawaban 

2. Berilah tanda (x) a, b, atau c yang menurut anda merupakan jawaban yang 

paling tepat 

3. Gunakan bolpoin untuk mengisi jawaban anda 

Berilah tanda silang (x) untuk jawaban yang kalian anggap tepat.  

1. Lebar lapangan bola voli mini adalah……. .  

a. 10, 6 m 

b. 7 m 

c. 10 m 

2. Panjang lapangan bola voli mini adalah…… 

a. 14 m 

b. 9 m 

c. 10 m 

3. Tinggi net bola voli mini putra adalah……. .  

a. 5 m 

b. 10 m 

c. 2 m 

4. Tinggi net bola voli mini putri adalah…… 

a. 2, 24m 

b. 8m 

c. 2. 22m 

5. Permaina bola voli mini anggota badan yang digunakan untukmemasing bola 

adalah……… 

a. Kepala 

b. Tangan 

c. Kaki.  
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Lampiran 13 

Lembar penilaian kognitif 

siklus 2 

 

 

NO 

 

Nama Siswa 

No soal 
 

nilai 
1 2 3 4 

1 Agum Manda S. 5 4 4 4 17, 00 

2 Amiranti 4 4 4 4 16, 00 

3 Dani Saputra 4 4 4 4 17, 00 

4 Dimas Izul S. 5 5 5 5 20, 00 

5 Erni Santika 4 4 4 5 17, 00 

6 Fadli Julianto 4 5 5 5 19, 00 

7 Ferdi Julianto. 5 5 4 4 18, 00 

8 Firdaus Maulana 4 5 4 5 18, 00 

9 Gita Riyani P. 4 4 5 5 18, 00 

10 Ismala 3 3 5 5 16, 00 

11 Ismi Fatiyatul M. 4 4 4 4 16, 00 

12 M. Ali Sofi 4 4 5 4 17, 00 

13 M. Dukho 4 5 5 5 19, 00 

14 M. Nurkhakim 5 5 5 5 20, 00 

15 M. Sigit Permana 5 5 4 5 19, 00 

16 Novi Purnamasari 4 4 5 4 17, 00 

17 Pandu Khaerul A. 5 5 4 5 19, 00 

18 Siti Hana 4 4 4 5 17, 00 

19 Wisnu Saputra 5 5 4 4 18, 00 

20 Aditia Saputra 5 5 4 5 19, 00 

 



82 
 

 

Lampiran 14 

Lembar Penilaian Afektif siswa 

Pada siklus 2 

 

NO 

 

Nama Siswa 

Aspek afektif Jmlh nilai 

max 4 
Nilai 

1 2 

1 Agum Manda S. 1 2 3 22, 50 

2 Amiranti 1 1 2 15, 00 

3 Dani Saputra 1 2 3 22, 50 

4 Dimas Izul S. 2 1 3 22, 50 

5 Erni Santika 1 2 3 22, 50 

6 Fadli Julianto 1 2 3 22, 50 

7 Ferdi Julianto. 1 2 3 22, 50 

8 Firdaus Maulana 2 1 3 22, 50 

9 Gita Riyani P. 2 1 3 22, 50 

10 Ismala 1 2 3 22, 50 

11 Ismi Fatiyatul M. 1 1 2 15, 00 

12 M. Ali Sofi 1 2 3 22, 50 

13 M. Dukho 2 1 3 22, 50 

14 M. Nurkhakim 1 2 3 22, 50 

15 M. Sigit Permana 2 1 3 22, 50 

16 Novi Purnamasari 1 2 3 22, 50 

17 Pandu Khaerul A. 1 2 3 22, 50 

18 Siti Hana 1 2 3 22, 50 

19 Wisnu Saputra 1 2 3 22, 50 

20 Aditia Saputra 1 2 3 22, 50 
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Lampiran 15 

 

Lembar Penilaian Psikomotor siswa 

Pada siklus 2 

 

NO 

 

Nama Siswa 

Aspek psikomotor Jmlh 

nilai 

max 20 

Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Agum Manda S. 4 3 3 3 2 15 37, 50 

2 Amiranti 2 3 2 4 3 14 35, 00 

3 Dani Saputra 4 3 3 2 3 15 37, 50 

4 Dimas Izul S. 4 4 3 3 3 17 42, 50 

5 Erni Santika 3 4 3 3 2 15 37, 50 

6 Fadli Julianto 3 4 3 4 3 17 42, 50 

7 Ferdi Julianto. 3 3 4 3 2 15 37, 50 

8 Firdaus Maulana 2 3 3 3 4 15 37, 50 

9 Gita Riyani P. 3 3 3 4 4 17 42, 50 

10 Ismala 3 4 3 2 2 14 35, 00 

11 Ismi Fatiyatul M. 4 2 2 3 3 14 35, 00 

12 M. Ali Sofi 3 3 3 2 4 15 37, 50 

13 M. Dukho 4 3 3 3 4 17 42, 50 

14 M. Nurkhakim 5 4 4 3 4 18 45, 00 

15 M. Sigit Permana 3 4 4 3 3 17 42, 50 

16 Novi Purnamasari 3 4 3 3 2 15 37, 50 

17 Pandu Khaerul A. 4 4 3 3 3 17 42, 50 

18 Siti Hana 3 4 3 2 3 15 35. 00 

19 Wisnu Saputra 3 3 3 3 4 16 40, 00 

20 Aditia Saputra 3 3 4 4 3 17 42, 50 

 

Nilai = skor yang diperoleh  x 50 

  Skor maksimal 

Keterangan :   1 = posisi kaki   4 = arah bola 

    2 = sikap badan  5 = perkenaan bola 

3 = sikap tangan 
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Lampiran 16 

HASIL KETUNTASAN BELAJAR SISWA 

PADA SIKLUS 2 

No Nama Siswa 

Penilaian 

Jumlah Ket Psikomotor 

(50) 

Afektif 

(30) 

Kognitif 

(20) 

1 Agum Manda S. 37, 50 22, 50 17, 00 77, 00 Tuntas 

2 Amiranti 35, 00 15, 00 16, 00 66, 00 Belum Tuntas 

3 Dani Saputra 37, 50 22, 50 17, 00 77, 00 Tuntas 

4 Dimas Izul S. 42, 50 22, 50 20, 00 85, 00 Tuntas 

5 Erni Santika 37, 50 22, 50 17, 00 77, 00 Tuntas 

6 Fadli Julianto 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

7 Ferdi Julianto. 37, 50 22, 50 18, 00 78, 00 Tuntas 

8 Firdaus Maulana 37, 50 22, 50 18, 00 78, 00 Tuntas 

9 Gita Riyani P. 42, 50 22, 50 18, 00 83, 00 Tuntas 

10 Ismala 35, 00 22, 50 16, 00 73, 50 Belum Tuntas 

11 Ismi Fatiyatul M. 35, 00 15, 00 16, 00 66, 00 Belum Tuntas 

12 M. Ali Sofi 37, 50 22, 50 17, 00 77, 00 Tuntas 

13 M. Dukho 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

14 M. Nurkhakim 42, 50 22, 50 20, 00 85, 00 Tuntas 

15 M. Sigit Permana 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

16 Novi Purnamasari 37, 50 22, 50 17, 00 77, 00 Tuntas 

17 Pandu Khaerul A. 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 

18 Siti Hana 35. 00 22, 50 17, 00 74, 00 Tuntas 

19 Wisnu Saputra 40, 00 22, 50 18, 00 80, 50 Tuntas 

20 Aditya Saputra 42, 50 22, 50 19, 00 84, 00 Tuntas 
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Lampiran 17 

GAMBAR SIKLUS I DAN II 

 

 

ALAT – ALAT PENELITIAN 

 

PRESENSI 
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BERDO’A 

 

 

 

PEMANASAN 
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PEMANASAN MENGGUNAKAN PERMAINAN 

 

 

 

MELAKUKAN PASSING TANPA BOLA 
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MEMASING BOLA KE ARAH ATAS 

 

 

EVALUASI 

 


