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ABSTRAK

Edhi Nugroho. 2015. Pengembangan Model Permainan bola voli “Voli persegi
empat” dalam Pembelajaran Penjasorkes pada Siswa Kelas VIII SMP N 6 Kota
Pekalongan Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing Drs. Tri Nurharsono, M.Pd.
Kata kunci: Pengembangan, Bola voli, Permainan Voli persegi empat.
Latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran bola
voli yang diberikan guru sudah baik dan variatif, namun berkaitan dengan era
globalisasi yang sedang terjadi model pembelajaran dituntut lebih bervariatif agar
siswa mendapat banyak pilihan untuk meningkatkan minat dan konsentrasi
terhadap kegiatan pembelajaran penjasorkes. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana pengembangan model pembelajaran bola voli melalui
permainan voli persegi empat bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Kota
Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk pengembangan
model pembelajaran bola voli melalui permainan voli persegi empat yang efektif
bagi siswa SMP kelas VIII.
Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dari Borg and
Gall, jika diterapkan dalam permainan ini yakni: (1) melakukan analisis
kebutuhan yang akan dikembangkan, didapat dari hasil mengumpulkan
informasi, termasuk observasi lapangan, wawancara, angket prapenelitian, dan
kajian pustaka, (2) mengembangkan model pembelajaran bola voli berupa
permainan voli persegi empat, (3) evaluasi dari ahli bola voli dan ahli
penjasorkes, serta uji coba skala kecil, kemudian dianalisis, (4) revisi produk
pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba skala
kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk yang dibuat oleh
peneliti, (5) uji coba lapangan skala besar, (6) revisi produk akhir yang akan
dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan, (7) hasil akhir berupa permainan
voli persegi empat yang telah diuji cobakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 6
Kota Pekalongan.
Dari data yang dikumpulkan, diketahui melalui uji ahli (penjas dan
pembelajaran) yang dilakukan sebanyak 2x, diperoleh hasil I dengan persentase
sebesar 78,31% (sangat baik) dan hasil II dengan rata-rata 84,16% (sangat
baik). Dari uji coba skala kecil (N=12), diperoleh hasil dengan rata-rata
persentase 73,22% (baik) dan uji lapangan skala besar (N=36) diperoleh hasil
dengan persentase 82,76% (sangat baik).
Berdasarkan hasil data yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa
permainan hasil pengembangan model pembelajaran bola voli melalui permainan
voli persegi empat dinilai layak diterapkan diberikan kepada siswa kelas VIII SMP
karena siswa mampu mempraktikan dengan baik bersemangat dan aktif. Saran
bagi guru penjasorkes untuk menjadikan permainan voli persegi empat sabagai
referensi tambahan model pembelajaran baru, selain itu diharapkan guru
memberi penjelasan pada siswa mengenai peraturan dan cara bermain agar
permainan tetap aman dan jauh dari resiko cidera.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani
yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan
keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap
sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani,
psikomotorik, kognitif, dan afektif setiap siswa (Samsudin, 2008:2).
Pendidikan jasmani menjadi penting bagi siswa, karena pada era globalisasi
yang sekarang terjadi berdampak pada siswa dapat dengan mudah mengakses
informasi

menggunakan perangkat komunikasi seperti; handphone, dan

komputer tablet. Siswa dapat menghabiskan berjam-jam waktunya hanya untuk
duduk diam terpaku pada perangkat komunikasinya, ini mengakibatkan siswa
menjadi malas dalam bergerak, dan menjadi masalah bagi siswa karena dapat
mengurangi tingkat kebugaran jasmani mereka, disini pendidikan jasmani
memiliki peranan penting melalui aspek-aspek yang menjadi muatan seperti;
kognitif, afektif, psikomotor dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di
sekolah.
Proses pembelajaran penjasorkes memberi banyak kesempatan

untuk

siswa terlibat secara langsung dalam aneka pengalaman belajar salah satunya
adalah permainan. Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam
pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Pada waktu anak-anak bermain, anakanak akan melakukan permainan itu dengan rasa gembira dan rasa senang.
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Bermain sebenarnya merupakan dorongan dari dalam anak, atau merupakan
naluri. Semua naluri atau dorongan dari dalam ini diusahakan untuk disalurkan
secara baik dan terkontrol. Oleh karena itu bermain bagi anak merupakan
kebutuhan, dalam hal ini permainan yang populer dimasyarakat dan dapat
menjadi pembelajaran dalam penjasorkes adalah bolavoli
Bola voli merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang masingmasing tim berjumlah 6 pemain. Setiap pemain memiliki keterampilan khusus
yakni sebagai pemukul, pengumpan dan libero. Permainan bola voli dimainkan
satu bola yang dipantulkan dari satu pemain ke pemain lain dengan cara pasing
yang diakhiri dengan pukulan smash pada tim lawan,dan untuk tim dipisahkan
oleh ketinggian tertenu. Beberapa keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam
permainan bola voli adalah smash, passing, servis, dan hadang (block) (Toho
Cholik Mutohir 2013:1). Dalam pendidikan jasmani bolavoli termasuk dalam
permainan bola besar dan terdapat dalam standart kompetensi kurikulum KTSP
yang harus dicapai oleh siswa baik secara afektif kognitif dan psikomotor.
Untuk mencapai hasil pembelajaran bolavoli yang baik sesuai dengan
kriteria ketuntasan yang ingin dicapai oleh guru penjasorkes dalam proses
pembelajaran penjasorkes dapat menerapkan model-model pembelajaran yang
variatif agar minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran tetap tinggi. Modelmodel pembelajaran dan permainan bolavoli yang variatif dapat dihasilkan dari
sebuah

pengembangan,

yaitu;

pengembangan

sarana

prasarana,

pengembangan alat, pengembangan cara bermain. Untuk mendapat hasil
apakah pengembangan ini dapat diterapkan pada siswa diperlukan pengujian
terhadap model yang dikembangkan tersebut melalui pengujian skala keci dan
skala besar.
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Pengembangan

model pembelajaran dalam penjasorkes penting untuk

meningkatkan minat belajar siswa karena dalam penjasorkes materi yang
diberikan kepada siswa memiliki kesulitan yang berbeda di tiap tingakatan kelas
agar siswa tidak jenuh. Pengembangan model pembelajaran menjadi pilihan
untuk diterapkan pada siswa SMP karena di usia itu siswa memasuki masa
remaja, minat mereka terhadap sesuatu selalu berubah, mereka gampang
terpengaruh dengan hal-hal yang baru sebab itulah pengembangan model
pembelajaran sangat membantu untuk kegiatan pembalajaran di tingkat Sekolah
menengah pertama.
Pendidikan

jasmani

sekolah

menengah

pertama

pada

hakekatnya

mempunyai arti, peran, dan fungsi yang penting dan strategi dalam upaya
menciptakan suatu masyarakat yang sehat. Karena peserta didik di sekolah
menengah pertama adalah kelompok yang sedang dalam masa pubertas, ingin
merasa senang dengan sesuatu yang baru dan memiliki kerawanan yang
memerlukan bimbingan dan pembinaan. (Soegianto dan Sudjarwo, 1993 : 155).
Dari penjelasan di atas

menunjukkan pentingnya proses pembelajaran

penjasorkes yang variatif bagi siswa sekolah menengah pertama, dilihat dari
karakteristik siswa yang memasuki masa remaja.
Dari beberapa fakta yang didapat peneliti tertarik untuk melakukan observasi
awal disalah satu sekaloh menengah pertama mengenai pengembangan model
pembelajaran pada kelas VIII. SMP Negeri 6 Pekalongan adalah salah satu dari
17 SMP Negeri di Kota Pekalongan. Letak SMP Negeri 6 Pekalongan berada di
Jalan R.A. Kartini No.36 Kelurahan Keputeran Kecamatan Pekalongan Barat.
Dari hasil pengamatan dan peneliti mengenai sarana dan prasarana didapatkan
bahwa sarana dan prasarana olahraga di SMP N 6 Pekalongan cukup baik, dan
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dari hasil pengamatan juga wawancara mengenai kegiatan pembelajaran
penjasorkes di SMP N 6 Kota Pekalongan ternyata juga sudah baik, guru
penjasorkes sudah menerapkan variasi model pembelajaran dan permainan
kepada siswa. Namun untuk menambah minat anak terhadap kegiatan
pembelajaran perlu adanya inovasi-inovasi terbaru yang mampu memberikan
banyak pilihan bagi siswa agar minat siswa terhadap pembelajaran penjasorkes
tetap tinggi, dan konsentrasi mereka pada kegiatan pembelajaran juga tetap
terjaga.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan
model permainan bolavoli yang lebih menyenangkan, kreatif dan inovatif dalam
sebuah penelitian pengembangan model permainan bola voli yaitu “voli persegi
empat” untuk siswa kelas VIII SMP N 6 Kota Pekalongan
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dikaji adalah : “Bagaimana pengembangan model permainan voli persegi empat
dalam pembalajaran bola voli bagi siswa kelas VIII Sekolah Menengah pertama?.
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penilitian
ini adalah untuk menghasilkan model permainan bola voli “voli persegi empat”
dalam pembelajaran penjasorkes bagi siswa kelas VIII Sekolah Menengah
Pertama.

5

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang berupa pengembangan permainan voli persegi empat
akan sangat bermanfaat terutama bagi guru penjasorkes, yaitu :
1. Memecahkan masalah yang ditemui dalam pembelajaran penjasorkes
khususnya materi bola voli.
2. Menghasilkan variasi model pembelajaran penjasorkes.
3. Bagi penulis dapat menjadi sebagai sarana mengaplikasikan kajian ilmu
yang dipelajari saat bangku perkuliahan. Sehingga, dapat dikenalkan dan
diajarkan dengan berbagai bentuk model pembelajaran gerak dasar
manipulatif salah satunya dengan model pemainan sebongan.
1.5 Spesifikasi Produk
Produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa voli
persegi empat yang sesuai dengan karakteristik siswa SMP kelas VIII yang dapat
mengembangkan semua aspek pembelajaran (afektif, kognitif, dan psikomotorik)
secara efektif, serta dapat mengatasi kesulitan dalam pembelajaran bola besar
khususnya bola voli.
Produk yang dihasilkan diharapkan bermanfaat sebagai referensi tambahan
dalam dunia pendidikan. Manfaat produk antara lain :
1. Menambah
kesehatan

pengetahuan

tentang

guru

modifikasi

pendidikan jasmani

permainan

yang

lebih

olahraga
kreatif

dan

dalam

pembelajaran bola besar khususnya bola voli.
2. Menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga
dan kesehatan.
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1.6 Pentingnya Pengembangan
Ketidak sesuaian peralatan dan kondisi di sekitar lapangan yang ada di
sekolah tidak seharusnya menjadi penghalang dalam pembelajaran, karena
pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus
disesuaikan dengan perangkat pembelajaran dengan patokan Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP). Pengembangan model pembelajaran dalam
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan perlu dilakukan oleh seorang guru
pendidikan jasmani. Selain guru harus menguasai materi, kreativitas guru
dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang menghalangi tercapainya tujuan
pembelajaran.
Pengembangan model pembelajaran melalui modifikasi permainan Voli
persegi empat bagi siswa SMP Negeri 6 Kota Pekalongan ini perlu dilakukan
sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran khususnya
materi bola voli yang nantinya

Voli persegi empat ini diharapkan dapat

digunakan sebagai alternatif bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar pada materi bola besar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1

Kajian Pustaka
Penelitian

dan

pengembangan

biasanya

disebut

pengembangan

berbasis penelitian (research-and development) merupakan jenis penelitian
yang sedang meningkat penggunaanya dalam pemecahan masalah praktis
dalam

dunia penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran.

Menurut borg dan gall (1983) penellitian dan pengembangan adalah suatu
proses yang digunakan untuk mengembangkan atau menvalidasi produkproduk yang digunakan dalam pendidikan pembelajaran. Selanjutnya disebutkan
bahwa prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdiri dari
dua tujuan utama, yaitu: (1) pengembangan produk, dan (2) menguji
keefektifan produk dan mencapai tujuan.
Arikunto (2006:7) mengatakan bahwa penelitian pengembangan atau
penelitian

developmental adalah penelitian yang mengadakan percobaan

dan penyempurnaan. Pengembangan adalah memperdalam dan memperluas
pengetahuan yang sudah ada (Sugiyono, 2010:5). Sedangkan pembelajaran
merupakan proses komunikatif-interaktif antara sumber belajar, guru, dan
siswa yaitu saling bertukar informasi. Sehingga dari pengertian beberapa
pakar diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan merupakan
penelitian yang melakukan percobaan dan penyempurnaan sehingga dapat
memperdalam dan memperluas pengetahuan agar pengetahuan yang sudah
ada dapat dikembangkan lagi
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2.1.1

Hakekat Pendidikan Jasmani

Menurut Ega Trisni Rahaya (2013:7) pendidikan jasmani adalah proses
pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara
sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara
organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangka
sistem pendidikan nasional.
Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas
jasmani

yang

didesain

untuk

meningkatkan

kebugaran

jasmani,

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dari perilaku hidup sehat
dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara
saksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah,
jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa (Samsudin, 2008:2).
Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral
dari pendidikan secara keseluruhan yang menunjang pertumbuhan dan
perkembangan

siswa

melalui

aktivitas

jasmani

yang

didesain

untuk

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik,
pengetahuan, perilaku hidup sehat dan kecerdasan emosional.
Menurut Adang Suherman (2000:23) secara umum tujuan pendidikan
jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu :
1. Perkembangan Fisik
Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitasaktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ
tubuh seseorang.
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2. Perkembangan Gerak
Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara
efektif, efisien, halus, indah, sempurna.
3. Perkembangan Mental
Tujuan

ini

berhubungan

dengan

kemampuan

berfikir

dan

mengiterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani
ke

dalam

lingkunganya

sehingga

memungkinkan

tubuh

dan

berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa.
4. Perkembangan Sosial
Tujuan

ini

berhubungan

dengan

kemampuan

siswa

dalam

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat.
Menurut

Ega

Trisna

Rahayu

(2013:19)

tujuan

pendidikan

jasmani

diantaranya:
1) Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam
pendidikan jasmani
2) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap
sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan
agama
3) Menumbuhkan

kemampuan

berfikir

kritis

melalui

pembelajaran

Pendidikan Jasmani
4) Mengembangkan

keterampilan

pengelolaan

diri

dalam

upaya

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup
sehat melalui berbagai aktifitas jasmani
5) Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta
setrategi berbagai permainan dan olahraga, aktifitas pengembangan,
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senam, serta aktifitas ritmik, akuatik (aktifitas air) dan pendidikan luar
kelas (outdoor education)
Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani pada hakekatnya adalah
pendidikan menyeluruh. Melalui pendidikan jasmani diharapkan membantu siswa
dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor yang
mencakup perkembangan fisik, mental, sosial dan emosional. Pendidikan
jasmani tidak hanya bertujuan untuk keterampilan gerak saja tetapi juga melatih
siswa untuk berfikir, jujur, sportif, dan bekerja sama. Melalui tujuan tersebut,
diharapkan siswa dapat memiliki pondasi pengembangan keterampilan gerak,
pemahaman kognitif dan sifat positif terhadap aktifitas jasmani yang kelak akan
menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani serta berkepribadian yang
mantap.
2.1.2

Hakekat Belajar dan Pembelajaran

2.1.1.2 Pengertian Belajar dan Pembelajaran
Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:10) belajar adalah
proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan
kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan,
keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau
pribadi.
Dengan demikian belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang
dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil dari
pengalaman atau latihan yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.
Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan
bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan
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pengetahuan,keterampilan, serta pembentukan sikap dan sosial pada peserta
didik. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Komunikasi dalam
pembelajaran ditunjukan untuk membantu proses belajar mengajar agar tujuan
pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan semaksimal mungkin.
2.1.3

Belajar Gerak

1) Pengertian Gerak
Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak
manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai
perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, gerak (motor)
ruang lingkupnya lebih luas dari pada psikomotor (Amung Ma’mun, 2000: 20).
2) Belajar Gerak
Menurut Amung Ma’mun (2000: 3), belajar gerak merupakan studi tentang
proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan
gerak (motor skill). Keterampilan gerak sangat terikat dengan latihan dan
pengalaman individu yang bersangkutan. Belajar gerak khusus dipengaruhi
oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi belajar pada gerak
manusia. Ada tiga tahapan dalam belajar gerak (motor learning) yaitu:
a) Tahapan verbal kognitif
Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara
lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula,
mereka belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu
dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal kognitif sangat mendominasi
tahapan ini.
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b) Tahapan gerak (motorik)
Pada tahapan ini, fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak
yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Biasanya yang harus dikuasai
peserta didik pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan
konsistensi sikap berdiri serta rasa percaya diri.
c)

Tahapan otomatisasi
Pada tahapan ini, setelah peserta didik banyak melakukan latihan,

secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi. Disini motor
program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam
waktu singkat. Peserta didik sudah menjadi lebih terampil dan setiap gerakan
yang dilakukan lebih efektif dan efisien.
Pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya
hasil tertentu, hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan keterampilan.
Keterampilan siswa yang tergambarkan dalam kemampuannya menyelesaikan
tugas gerak tertentu akan terlihat mutunya dari seberapa jauh siswa tersebut
mampu menampilkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu.
Semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tersebut
maka semakin baik keterampilan siswa tersebut (Amung Ma’mun, 2000: 57).
2.1.4

Komponen dan Metode Pembelajaran
Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:41) kegiatan

belajar mengajar mengandung sejumlah komponen yang meliputi tujuan, bahan
pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber, serta evaluasi.
1) Tujuan
Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu
kegiatan. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu yang
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bernilai normatif. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik
bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah
maupun diluar sekolah.
2) Bahan pelajaran
Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses
belajar mengajar.
3) Kegiatan belajar mengajar
Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala
sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses
belajar mengajar.
4) Metode
Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
5) Alat
Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran.
6) Sumber pelajaran
Sumber bahan dan belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat
dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pelajaran terdapat atau asal
untuk belajar seseorang.
7) Evaluasi
Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai
dari sesuatu.
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Menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2014:55) metode
mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu
keterampilan guru untuk memegang peranan penting dalam pengajaran adalah
keterampilan memilih metode. Makin tepat metode yang digunakan oleh guru
dalam

mengajar,

diharapkan

semakin

efektif

pula

pencapaian

tujuan

pembelajaran.
Menurut Syaiful Bahri Djmarah dan Aswan Zain (2006:72) dari hasil analisis
yang dilakukan, lahirlah tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi
ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
1) Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik
Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan
kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan
metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskanya dengan jelas
dan dapat diukur. Metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang
dapat membangkitkan belajar seseorang.
2) Metode sebagai strategi pengajaran
Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu
berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik
terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat,
ada yang sedang dan ada yang lambat. Terhadap perbedaan daya serap
anak didik, memerlukan strategi pengajaran yang tepat.
3) Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan
Tujuan dalam kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama
komponen-komponen lainya tidak diperlukan. Salah satunya adalah
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komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan.
Dengan memanfaatkan metode secara akurat guru akan mampu mencapai
tujuan pengajaran.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode merupakan
jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui
metode yang akurat dan sesuai akan menjadikan proses pembelajaran mencapai
hasil yang maksimal baik secara kulitas maupun secara kuantitas.
2.1.5

Hasil Belajar

Bloom dalam Achmad Rifa’I RC dan Chatarina Tri Ani (2010:86-89)
menyebutkan bahwa hasil belajar meliputi tiga taksonomi yang disebut dengan
ranah belajar sebagai berikut:
1. Ranah kognitif.
Ranah ini berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, kemampuan,
dan kemahiran intelektual. Mencakup kategori pengetahuan, pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian.
2. Ranah afektif.
Ranah ini berkaitan dengan hasil belajar berupa perasaan, sikap, minat, dan
nilai.

Mencakup

kategori

penerimaan,

penanggapan,

penilaian,

pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup.
3. Ranah psikomotorik.
Ranah ini berkaitan dengan hasil belajar berupa kemampuan fisik seperti
keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf.
Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik yaitu persepsi, kesiapan,
gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan
kreativitas.
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Disimpulkan bahwa hasil belajar harus menunjukan suatu perubahan tingkah
laku atau perolehan perilaku yang baru. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk
dijadikan sebuah ukuran, patokan, atau kriteria dalam penilaian. Dalam hasil
belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan mencakup tiga ranah
penilaian yang meliputi ranah psikomotorik, kognitif dan afektif.
2.1.6

Karakteristik Peserta Didik SMP

2.1.6.1 Karakteristik Peserta Didik
Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2014:60) menjelaskan bahwa
peserta didik sebagai subyek belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda,
baik minat, bakat, kebiasaan, motivasi, situasi sosial, lingkungan keluarga dan
harapan terhadap masa depannya.
Menurut Sutari Imam Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechati dalam Syaiful
Bahri Djamarah (2010:52) anak didik memiliki karakteristik tertentu, yaitu :
1) Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung
jawab pendidik (guru); atau
2) Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga
masih menjadi tanggung jawab pendidik;
3) Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu
yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan
berbicara, anggota tubuh yang bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang
sosial, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh, dan lainya), serta
perbedaan individu.
Persoalan perbedaan individual anak didik perlu mendapat perhatian dari
guru, sehubungan dengan pengelolaan pengajaran agar dapat berjalan secara
kondusif. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2010:55-56) perbedaan individu anak
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didik diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual,
dan psikologis.
1) Perbedaan Biologis
Di dunia ini tidak ada seorang pun yang memiliki jasmani yang persis
sama, meskipun dalam satu keturunan. Anak kembar dari satu sel telur pun
memiliki jasmani yang berlainan. Tidak heran bila seseorang yang
mengatakan bahwa anak kembar itu serupa tapi tak sama. Artinya, dalam
hal-hal tertentu anak kembar memiliki kesamaan dan perbedaan. Entah itu
jenis kelamin, bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit, mata, dan
sebagainya. Semua itu adalah ciri-ciri individu anak didik yang dibawa sejak
lahir.
Aspek biologis ini tidak bisa dianggap sebagai aspek yang tidak penting.
Hal ini terkait dengan masalah pembangunan gedung sekolah, pengaturan
jadwal pelajaran, pengaturan tempat duduk,pengelompokan anak didik di
kelas, dan sebagainya. Pengelolaan pengajaran yang hanya memperhatikan
aspek mental anak didik dengan mengabaikan aspek biologis akan
menyebabkan suasana belajar di kelas menjadi kurang kondusif. Barangkali
suasana belajar menjadi kaku, gaduh dan merugikan anak didik.
2) Perbedaan Intelektual
Inteligensi merupakan salah satu aspek yang selalu aktual untuk
dibicarakan dalam dunia pendidikan. Inteligensi adalah kemampuan untuk
memahami dan beradaptasi dengan situasi yang baru dengan cepat dan
efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep yang abstrak secara efektif,
dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan
cepat.Dalam

rangka

untuk

mengetahui

tinggi

rendahnya

inteligensi
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seseorang, dikembangkanlah instrument yang dikenal dengan istilah”tes
inteligensi” dan gambaran mengenai hasil pengetesan kemudian dikenal
dengan intelligence quotient, disingkat IQ.Berdasarkan tes inteligensi
(intelligence quotient), maka hasil bagi yang diperoleh dari pembagian unsur
kecerdasan dengan umur sebenarnya, menunjukkan kesanggupan rata-rata
kecerdasan seseorang. Pembagian itu adalah :
a) Luar biasa (genius)

IQ di atas 140

b) Pintar (begaaf)

110-140

c) Normal (biasa)

90-110

d) Kurang pintar

70-90

e) Bebal (debil)

50-70

f)

30-50

Dungu (imbicil)

g) Pusung (idiot)

di bawah 30

Setiap anak memiliki inteligensi yang berlainan. Dalam perbedaan itu
dirasakan ada kesulitan untuk mengetahui dengan ukuran yang tepat
mengenai tinggi rendahnya inteligensi seorang anak. Inteligensi hanya
bersifat pembawaan. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi
oleh lingkungan.
3) Perbedaan Psikologis
Di

sekolah

perbedaan

aspek

psikologis

tidak

dapat

dihindari,

disebabkan pembawaan dan lingkungan anak didik yang berlainan antara
yang satu dengan yang lainnya. Dalam pengelolaan pengajaran, aspek
psikologis sering menjadi ajang persoalan, terutama yang menyangkut
masalah minat dan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang
diberikan. Guru sadar bahwa bahan pelajaran yang diberikan tidak
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semuanya dapat diserap anak didik, entah karena gaya penyampaian guru
yang kurang tepat atau karena anak didik yang kurang memperhatikan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru perlu memahami
karakteristik anak didik sehingga mudah melaksanakan interaksi edukatif.
Kegagalan menciptakan interaksi edukatif yang kondusif, berpangkal dari
kurangnya pemahaman guru terhadap karakteristik anak didik sebagai individu.
Bahan, metode, sarana/alat, dan evaluasi, tidak dapat berperan lebih
banyak, bila guru mengabaikan aspek anak didik. Sebaiknya sebelum guru
mempersiapkan tahapan-tahapan interaksi edukatif, guru memahami keadaan
anak didik. Ini penting agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara
akurat, sehingga tercipta interaksi edukatif yang kondusif, efektif, dan efisien.
2.1.6.2 Karakteristik perkembangan gerak adolesensi (Anak usia 12-18
tahun)
A. Ukuran dan bentuk tubuh anak remaja (Adolesensi)
Masa remaja (Adolesensi) merupakan masa transisi antara masa kanakkanak menuju masa dewasa. Masa ini berlangsung antara umur 12 sampai 18
tahun. Adolesensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum
mencapai kematangan seksual, kemudian tumbuh fase perlambatan, dan
berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa
dewasa.
Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum
adolesensi adalah kecil, meskipun kecenderungan anak laki-laki sedikit lebih
tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan pada awal
masa adolesensi anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari anak
laki-laki. Akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan
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yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolesensi. Anak laki-laki
mengejar dan mengungguli tinggi dan berat badan anak perempuan, ukuranukuran yang lain, seperti tinggi togok, panjang tungkai, lebar bahu, lebar
pinggul, ukuran lengan dan sebagainya mengikuti pertumbuhan tinggi dan berat
badan yang berlangsung dengan cepat. Pada masa adolesensi antara laki-laki
dengan perempuan makin jelas perbedaan ukuran dan bentuk tubuhnya.
Perubahan fisik selama adolesensi menunjukkan beberapa indikasi
terhadap komposisi tubuh. Perubahan komposisi selama masa adolesensi
terutama bervariasi pada sumbu kegemukan dan kekurusan. Anak laki-laki
meningkat ke arah bentuk ramping dan berotot terutama pada anggota badan,
sedangkan anak perempuan meningkat ke arah keduanya, ke arah bentuk
ramping dan gemuk. Peningkatan tersebut untuk anak laki-laki berlangsung
dengan cepat terutama menjelang dewasa, sedangkan untuk anak perempuan
berlangsung secara bertahap (Soegianto dan Sudjarwo, 1993: 138).
B. Perkembangan motorik anak remaja (Adolesensi)
Perubahan-perubahan dalam penampilan motorik pada masa adolesensi
cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan dan
fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan keterampilan motorik
dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki
menunjukkan

peningkatan

yang

terus

berlangsung,

sedangkan

anak

perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti, bahkan menurun
setelah umur menstruasi. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus
berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologis, sedangkan anak
perempuan sudah tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun.
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Masa kanak-kanak merupakan waktu untuk belajar keterampilan dasar,
sedangkan

masa

adolesensi

adalah

waktu

yang

digunakan

untuk

penyempurnaan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi
keterampilan motorik. Akan tetapi pada kenyataannya banyak anak-anak yang
tidak memperoleh kesempatan untuk mempelajari keterampilan dasar sampai
masa adolesensi (Soegianto dan Sudjarwo, 1993: 147).
C. Aktivitas Fisik Yang Diperlukan Remaja (adolesensi)
Adolesensi merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kemampuan
untuk menyempurnakan gerakan, dan memperhalus keterampilan berbagai
macam kegiatan olahraga secara halus. Setiap orang dapat belajar untuk
menilai kemampuannya dan memilih bentuk latihan, olahraga, dan kegiatan
fisik lainnya yang berguna sepanjang hidupnya (Soegianto dan Sudjarwo, 1993:
165).
Masa adolesensi membutuhkan aktivitas yang dapat meningkatkan
pengalaman dalam berbagai kegiatan, terutama yang sesuai untuk usia
dewasa. Kesempatan untuk melakukan penelitian meningkat demikian pula
kegiatan secara kelompok, terutama dengan lawan jenisnya juga meningkat.
Sedangkan bentuk kegiatan yang digemari, meliputi olahraga beregu, kegiatan
yang menguji keterampilan tingkat tinggi, permainan perorangan maupun
ganda dan pengembangan program latihan.
Pada masa adolesensi juga memerlukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
ritmik dan berhubungan dengan hubungan sosial. Kegiatan yang dilakukan
secara terpisah antara kedua jenis kelamin terutama pada aktivitas yang
memerlukan kontak tubuh seperti sepak bola dan basket. Kegiatan pisah
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tersebut juga dilakukan untuk aktivitas yang melibatkan kekuatan tinggi, seperti
angkat berat dan binaraga.
Secara keseluruhan ciri-ciri anak remaja (adolesensi) adalah sebagai
berikut:
1)

Perkembangan karakteristik seks sekunder dan kematangan biologis
berhubungan dengan bertambahnya hormon sekresi, estrogen untuk
wanita dan endogren untuk pria.

2)

Mengalami pertumbuhan cepat yang ditandai dengan bertambahnya
tinggi dan berat badan.

3)

Ada perbedaan irama pertumbuhan antara bagian-bagian tubuh dan
antara kedua jenis kelamin. Pada pria terjadi pelebaran pundak,
sedangkan pada wanita terjadi pelebaran pinggul dan proposional tangan
dan kaki pria lebih panjang.

4)

Terjadi perubahan sistem fisiologis dan peningkatan kesanggupan
melakukan aktivitas fisik yang lebih besar bagi pria dibandingkan wanita.

5)

Perbedaan komposisi jaringan tubuh, seperti nampak bahwa pria lebih
berotot sedangkan wanita cenderung banyak lemak, sehingga pria lebih
kuat dan cepat.

6)

Pada masa pertumbuhan cepat ini dapat terjadi penghentian peningkatan
untuk keseimbangan, ketahanan, dan koordinasi antara mata dengan
tangan.

7)

Kemampuan memusatkan perhatian lebih lama, berminat besar tehadap
ketangkasan dan kompetisi, mulai tertarik lawan jenis dan bertambahnya
kematangan sosial.

23

2.1.7

Motivasi

2.1.7.1 Pengertian motivasi
Menurut Ahmad Rifa’i RC (2010: 156) motivasi merupakan proses internal
yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang secara terusmenerus.
Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2006: 73), motivasi adalah perubahan
energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan
didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi dalam belajar adalah
serangkaian usaha sebagai daya penggerak di dalam diri seseorang yang
memberikan tanggapan dalam kegiatan belajar, sehingga tujuan dari kegiatan
belajar dapat tercapai.
2.1.7.2 Bentuk-bentuk motivasi
Menurut Sardiman (2006:92) bentuk-bentuk motivasi yang digunakan di
sekolah antara lain :
a)

Memberi angka
Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak
siswa belajar dan berlatih untuk mendapatkan angka atau nilai yang
terbaik.

b)

Hadiah
Dengan adanya hadiah dimungkinkan peserta didik lebih semangat dalam
belajar dan berlatih.
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c)

Saingan
Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk
mendorong belajar dan berlatih siswa. Persaingan, baik persaingan
individual maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

d)

Ego-involvement
Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas
dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras untuk
mempertaruhkan harga diri.

e)

Memberi ulangan/tes
Para siswa akan menjadi giat belajar dan berlatih kalau mengetahui akan
ada ulangan atau tes, oleh karena itu memberi ulangan juga dapat menjadi
sarana motivasi.

f)

Pujian
Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan
baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang
positif dan sekaligus merupakan motivasi yang positif.

g)

Hukuman
Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara
tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi oleh karena itu guru harus
memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.

2.1.7.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
1.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar
Menurut Ahmad Rifa’i RC dan Chatarina Tri Anni (2010:158-165) faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu:
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a)

Sikap
Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang
dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok,
gagasan, peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak
menyenangkan.

b)

Kebutuhan
Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu
kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan.

c)

Rangsangan
Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman
dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif.

d)

Afeksi
Afeksi dapat menjadi motivator intrinsik, apabila emosi bersifat positif
pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mampu
mendorong siswa untuk bekerja keras.

e)

Kompetensi
Kompetensi

memberikan

peluang

pada kepercayaan

diri

untuk

berkembang, dan memberikan dukungan emosional terhadap usaha
tertentu dalam menguasai keterampilan dan pengetahuan baru.
f)

Penguatan
Penguatan

merupakan

peristiwa

meningkatkan kemungkinan respon.

yang

mempertahankan

atau
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2.1.8

Media Pembelajaran

2.1.8.1 Pengertian media pembelajaran
Media Pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan
sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Menurut Sudirman
N. (1991) dalam Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:126)
mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pengajaran yang dibaginya
ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:
1)

Tujuan Pemilihan
Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan

tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran
(siswa belajar), untuk informasi yang bersifat umum, ataukah untuk sekedar
hiburan saja menghitung waktu kosong? Lebih spesifik lagi, apakah untuk
pengajaran kelompok ataukah pengajaran individual, apakah untuk sasaran
tertentu seperti anak TK, SD, SMP, SMU, tuna rungu, tuna netra, masyarakat
pedesaan, ataukah masyarakat perkotaan. Tujuan pemilihan ini berkaitan
dengan kemampuan berbagai media.
2)

Karakteristik Media Pengajaran
Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi

keampuhannya,

cara

pembuatannya,

maupun

cara

penggunaannya.

Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan
dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan
media pengajaran. Di samping itu, memberikan kemungkinan pada guru untuk
menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. Sedangkan
apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, guru akan dihadapkan
kepada kesulitan dan cenderung bersifat spekulatif.
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3)

Alternatif Pilihan
Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai

alternatif pilihan. Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan
digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan.
Sedangkan apabila media pengajaran itu hanya ada satu, maka guru tidak bisa
memilih, tetapi menggunakan apa adanya.
Dalam menggunakan media hendaknya guru memperhatikan sejumlah
prinsip tertentu agar penggunaan media tersebut dapat mencapai hasil yang
baik. Prinsip-prinsip itu menurut Nana Sudjana (1991:104) dalam Syaiful Bahri
Djamarah dan Aswan Zain (2006:127) adalah:
a)

Menentukan jenis media dengan tepat artinya, sebaiknya guru memilih
terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan
pelajaran yang akan diajarkan.

b)

Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat artinya, perlu
diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat
kematangan/kemampuan anak didik.

c)

Menyajikan media dengan tepat artinya, teknik dan metode penggunaan
media dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan
metode, waktu, dan sarana yang ada.

d)

Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan
situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu
mengajar media digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses
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belajar mengajar terus-menerus memperlihatkan atau menjelaskan
sesuatu dengan media pengajaran.
2.1.8.2 Faktor-faktor dalam memilih media pengajaran
Menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2014:69). Faktor-faktor
yang

mempengaruhi

dalam

pemilihan

media

pembelajaran

meliputi

obyektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi,
kualitas teknik.
Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:128) faktor-faktor
dalam memilih media pelajaran meliputi :
1) Objektivitas
Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus
dihindarkan. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran
atau dasar kesenangan pribadi. Apabila secara objektif, berdasarkan hasil
penelitian atau percobaan, suatu media pengajaran menunjukkan
keefektifan dan efisiensi yang tinggi, maka guru jangan merasa bosan
menggunakannya. Untuk menghindari pengaruh unsur subjektivitas guru,
alangkah baiknya apabila dalam memilih media pengajaran itu guru
meminta pandangan atau saran dari teman sejawat, dan/atau melibatkan
siswa.
2) Program Pengajaran
Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus
sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun
kedalamannya. Meskipun secara teknis program itu sangat baik, jika tidak
sesuai dengan kurikulum ia tidak akan banyak membawa manfaat,
bahkan mungkin hanya menambah beban, bagi anak didik maupun bagi
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guru di samping akan membuang-buang waktu,

tenaga dan biaya.

Terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu
senggang saja, daripada anak didik bermain-main tidak karuan.
3) Sasaran Program
Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang akan menerima
informasi pengajaran melalui media pengajaran. Pada tingkat usia tetentu
dan dalam kondisi tertentu anak didik mempunyai kemampuan tertentu
pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun
daya tahan dalam belajarnya. Untuk itu maka media yang akan digunakan
harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik,
baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan
penyajiannya, ataupun waktu penggunaannya.
4) Situasi dan Kondisi
Situasi dan kondisi yang ada juga perlu mendapat perhatian dalam
menentukan pilihan media pengajaran yang akan digunakan. Situasi dan
kondisi yang dimaksud meliputi:
a) Situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan
dipergunakan, seperti ukurannya, perlengkapannya, ventilasinya.
b) Situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran
mengenai jumlahnya, motivasi, dan kegairahannya. Anak didik yang
sudah melakukan praktik yang berat, seperti praktik olahraga,
biasanya kegairan belajarnya sangat menurun.
5) Kualitas Teknik
Dari segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan perlu
diperhatikan, apakah sudah memenuhi syarat. Barangkali ada rekaman
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audio, gambar, alat bantu yang kurang jelas atau kurang lengkap,
sehingga perlu penyempurnaan sebelum digunakan. Suara atau gambar
yang kurang jelas bukan saja tidak menarik, tetapi juga dapat
mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
6) Keefektifan dan Efisiensi Penggunaan
Keefektifan berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi
berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Keefektifan dalam
penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan media
tersebut informasi pengajaran dapat diserap oleh anak didik dengan
optimal, sehingga menimbulkan perubahan tingkah lakunya. Sehingga
efisiensi meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut waktu,
tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut
sedikit mungkin. Ada media yang dipandang sangat efektif untuk
mencapai suatu tujuan, namun proses pencapaiannya tidak efisien, baik
dalam pengadaannya maupun di penggunaannya. Demikian pula
sebaliknya,

ada

media

yang

efisien

dalam

pengadaannya

atau

penggunaannya, namun tidak efektif dalam pencapaian hasilnya.
Memang sangat sulit untuk mempertahankan keduanya (efektif dan
efisien) secara bersamaan, tetapi di dalam memilih media pengajaran
guru sedapat mungkin menekan jarak di antara keduanya.
2.1.8.3 Kriteria pemilihan media pembelajaran
Menurut Nana Sudjana dan Ahmat Rivai (1991: 5) dalam Syaiful bahri
Djamarah dan Aswan Zahri (2006:132), dalam memilih media untuk kepentingan
pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut :
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1)

Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya, bahan pengajaran dipilih
atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan
instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis, lebih mungkin digunakannya media pengajaran.

2)

Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya, bahan pelajaran yang
sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan
bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.

3)

Kemudahan memperoleh media, artinya, media yang diperlukan mudah
diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.
Media grafis umumnya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya yang mahal, di
samping sederhana dan praktis penggunaannya.

4)

Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang
diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam
proses pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada
medianya, tetapi dampak dari penggunaannya oleh guru pada saat
terjadinya interaksi belajar siswa dengan lingkungannya. Adanya OHP,
proyektor film, komputer, dan alat-alat canggih lainnya, tetapi dapat
menggunakannya

dalam

pengajaran

untuk

mempertinggi

kualitas

pengajaran.
5)

Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat
bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.

6)

Sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilih media untuk pendidikan dan
pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna
terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Menyajikan grafik
yang berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk persen bagi siswa
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SD kelas-kelas rendah tidak ada manfaatnya. Mungkin lebih tepat dalam
bentuk gambar atau poster. Demikian juga diagram yang menjelaskan alur
hubungan suatu konsep atau prinsip hanya bisa dilakukan bagi siswa yang
telah memiliki kadar berpikir yang tinggi.
Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu dalam
proses belajar mengajar yang digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian,
dan keterampilan. Bagi siswa bertujuan untuk mempermudah dalam menerima
isi dari proses pembelajaran dan bagi guru untuk mempermudah dalam
menyampaikan isi dari proses pembelajaran.
2.1.9

Hakekat Bola Voli

2.1.9.1 Sejarah Bola Voli
Pada tahun 1895, bola voli sudah diperkenalkan oleh Williem G. Morgan,
tokoh pendidik jasmani pada Young Men Christian Association (YMCA), di kota
Holyoke,

Massachusets,

Amerika

Serikat

sebagai

olahraga

rekreasi

ruangan.Williem G. Morgan menciptakan permainan di udara dengan cara
pukul-memukul, melewati jaring yang dibentangkan dengan lapangan sama
luasnya.
Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 yang dibawa oleh serdaduserdadu Belanda dan guru (pelatih) yang didatangkan dari Belanda sewaktu
mereka bertugas di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bekas Angkatan
Perang Belanda yang bergabung dengan TNI, ikut mempopulerkan bola
voli.Pada PON III tahun 1953 di Medan (Sumatera Utara), bola voli mulai
dipertandingkan. Pada tahun 1954, Surabaya dan Jakarta mulai membentuk
organisasi bola voli nasional, atas jasa Azis Saleh yang waktu itu menjabat
komisaris teknik KOI.Setelah diadakan pertemuan IBVOS (Surabaya) dan
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PERVID (Jakarta), bersepakat membentuk organisasi bola voli nasional. Dan
pada tanggal 22 Januari 1955 lahirlah Organisasi Persatuan Bola Voli Seluruh
Indonesia, yang disingkat dengan PBVSI dengan ketua W. J. Latumeten
(Munasifah, 2008:3).
2.1.10.2 Peralatan dan Lapangan Bola Voli
Dalam permainan bola voli, ada beberapa peralatan yang harus
dipersiapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut.
1. Bola
Bola yang dipakai, biasanya terbuat dari kulit lunak dengan garis
lingkar antara 25-27 inchi, dengan berat 8-9 ons.

Gambar 2.1 Bola vol
2. Perlengkapan
Perlengkapan yang dikenakan pemain terdiri dari baju kaos, celana
pendek, dan sepatu.
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3. Lapangan

Gambar 2.2 Ukuran lapangan bola voli
Bola voli dimainkan di atas lapangan dengan ukuran standart panjang
18 meter dan lebar 9 meter. Di tengah lapangan diberi net yang membagi
dua panjang tersebut. Lebar jaringan net 90 cm dengan ketinggian 2,4
meter bagi putra dan 2,2 meter bagi pemain putri.Masing- masing bagian
lapangan permainan itu dibagi menjadi dua daerah lagi, yaitu daerah
serang sebatas 3 meter dari net, dan selebihnya sebagai daerah
pertahanan bagian belakang. Para pemain berputar menurut arah jarum
jam setiap permulaan servis.

Gambar 2.3 Ukuran lapangan bola voli dan net
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2.1.9.3 Petugas Pertandingan Bola Voli
Menurut Munasifah (2008:9) petugas pada pertandingan bola voli

antara

lain :
1. Inspektur Pertandingan
Merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan selama
pertandingan bola voli.
2. Wasit 1
Merupakan orang yang bertugas mengatur jalannya pertandingan bola
voli, biasanya bertempat di kursi atas.
3. Wasit 2
Merupakan orang yang bertugas membantu wasit 1, yaitu mengatur
jalannya pertandingan bola voli, biasanya bertempat di seberang bawah
net.
4. Lines Man
Merupakan orang yang bertugas mengawasi garis tempat jatuhnya bola
masuk/keluar lapangan dan posisinya di luar lapangan.
5. Skorer
Merupakan orang yang bertugas memasang angka pada papan skor bagi
kedua team yang sedang bermain.
6. Pencatat Nilai
Pencatat nilai adalah orang yang bertugas mencatat perolehan
nilai/angka bagi tim yang mendapatkan point, biasanya bertempat di luar
lapangan dengan seperangkat alat tulis.
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7. Pencatat Waktu
Pencatat waktu disebut juga dengan timer, yaitu orang yang bertugas
mencatat waktu selama pertandingan, khususnya pada waktu time out.
8. Ball Boys/Ball Girls
Merupakan orang yang bertugas mengambil atau menyiapkan bola
selama pertandingan bola voli berlangsung.
9. Cleaning Service
Cleaning sevice adalah orang yang bertugas membersihkan lapangan
pada saat pertandingan bola voli berlangsung, biasanya lapangan basah
karena keringat para pemain atau sebab lain. Hal ini biasa dilakukan pada
lapangan yang berlantai keramik atau karpet, biasanya lapangan dalam
ruangan (in door).
10. Official Team
Official team adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu team atau
dengan istilah lain pimpinan rombongan (koordinator team).
11. Pelatih dan Asisten Pelatih
Pelatih adalah orang yang melatih,membimbing,mengarahkan dalam
team bola voli, baik secara fisik, mental, dan strategi dalam pertandingan
di lapangan.Asisten pelatih adalah orang yang membantu pelatih dalam
menyiapkan team-nya dalam pertandingan bola voli.
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2.1.9.4 Teknik Dasar Bola Voli
Dalam permainan bola voli ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai
oleh setiap pemain antara lain sebagai berikut.
1. Servis (Service)
Servis merupakan satu serangan yang pertama kali bagi regu yang
melakukan servis untuk meraih kemenangan (Herry Koesyanto, 2003:10)
Waktu melakukan service harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Konsentrasi untuk melakukan servis/ pukulan.
b. Berlatih dan menyesuaikan diri untuk mengusahakan bola masuk.
c. Usahakan agar bola itu bisa keras dan cepat masuknya.
d. Lihat dan pelajari dimana lawan kita yang terlemah, ke sanalah pukulan
servis kita arahkan.
Menurut Munasifah (2008:13) beberapa macam servis yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut.
a. Servis dari bawah (Underhand service)
Servis dilakukan dari arah bawah. Tangan yang akan memukul bola harus
lurus dan kencang, siku jangan bengkok sampai bola terpukul lepas.
Sedangkan tinggi bola yang akan dilepaskan oleh tangan kiri disesuaikan
dengan kebutuhan kita.
b. Servis gaya menyamping (Side hand service)
Tangan yang akan memukul harus lurus dan tingginya sama dengan
bahu kita.
c. Servis dari depan (Front service)
Tangan yang akan memukul bola harus lurus sewaktu menyentuh bola.
Jauh atau dekat berdirinya si pemukul hendaknya disesuaikan dengan
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kondisi masing-masing si pemukul. Akan lebih efektif kalau kita dapat
memukul bola dengan keras dan menukik ke bawah atau bergelombang.
d. Servis dengan smash (Smash service)
Bola dilempar tinggi sesuai dengan tinggi lompatan dan jangkauan tangan
kita. Tangan tetap lurus untuk memungkinkan kerasnya pukulan.
Setelah kita berlatih dengan pukulan-pukulan seperti yang diterangkan
diatas, maka tentukanlah sendiri jenis mana yang paling sesuai dengan
kemampuan kita.
2.

Passing
Menurut Herry Koesyanto (2003:22) passing adalah mengoper bola kepada

teman sendiri dalam satu regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah
awal dalam menyusun serangan kepada regu lawan.
Menurut Munasifah (2008:16) ada dua macam cara dalam mengoper bola,
yaitu:
1) Mengoper bola dengan tangan dari bawah (kedua tangan dirapatkan)
disebut juga bugger.
Cara ini selain digunakan untuk mengoper bola juga dapat digunakan
menerima bola serta mengambil bola yang datangnya rendah.Keuntungan
mempergunakan cara tangan dari bawah adalah:
a) Untuk yang baru belajar main bola voli, tidak akan merasa takut dan tidak
akan menimbulkan kecelakaan dalam mengambil bola.
b) Bola yang datangnya cepat dan keras, menjadi lemah.
c) Untuk

menghindari

mempergunakan set up).

kecelakaan

pada

jari-jari

tangan

(kalau

39

d) Mudah diterima oleh kawan seregu yang ditugaskan sebagai toaster
(pengumpan).
e) Bola yang diumpankan dengan baik, memudahkan orang yang melakukan
smash (spiker).
f) Jarang terjadinya pukulan ganda, karena itu tidak mudah disalahkan (fault).
Hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya menerima servis dengan
cara tangan dari bawah atau dengan istilah passing bawah. Sebab tanpa dapat
menerima serve dengan baik

dan mengarahkan bola kearah pengumpan

(toaster), angka tidak akan diraih. Banyak pemain hanya suka berlatih atau
melakukan smash, padahal tanpa adanya penerimaan bola yang baik tidak
akan terjadi kesempatan untuk men-smash bola walaupun didukung dengan
pemain smesher atau spiker yang baik.
2)

Mengoper bola dengan menggunakan jari-jari tangan
Sekarang akan dijelaskan bagaimana cara mengoper bola yang baik dan
benar.
Jari-jari tangan jangan melengkung/bengkok, harus lurus karena jari-jari
akan lebih mudah melenting dan tidak kaku. Bagian jari yang menyentuh
bola adalah bagian yang biasanya kita sebut bagian tapak jari, bukan ujung
jari.

a)

Penempatan jari-jemari sedemikian rupa sehingga bola akan disentuh
merata oleh kesepuluh jari kita (separuh bulatan).

b)

Ibu jari dan telunjuk kedua belah tangan kita membentuk segitiga.

c)

Tenaga menolak/mendorong dilakukan oleh ibu jari, telunjuk, dan sedikit
jari tengah, sedangkan 2 jari sisanya (jari manis dan kelingking) untuk
pengarahan yang benar.
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d)

Kedudukan jari-jemari kita berada tepat di muka wajah dan titik sentuh
bola harus tepat pula di muka wajah kita.
Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan passing atas atau

mengoper bola, yaitu :
a)

Pemain pemula salah menempatkan jari-jari mereka, sering terlalu di
bawah wajah sehingga bola akan sulit dioper kepada teman.

b)

Kedudukan siku jangan terlalu membengkok ke atas atau ke bawah.
Kedudukan yang baik adalah bila sudut yang dibuat oleh badan kita
dengan lengan adalah 45 derajat.

c)

Kaki agak direntangkan, lebih lebar sedikit saja dan berat badan
dipusatkan pada ujung telapak kaki. Kaki kiri atau kanan yang lebih kita
sukai untuk berada di muka. Terserah posisi mana yang enak.

d)

Lutut agak dibengkokkan untuk menambah tenaga dorongan bila
menerima bola.

e)

Biasakan sudah siap sebelum bola datang dalam pengertian jari sudah
siap di muka wajah sebelum bola datang. Jangan membentuk kedudukan
jari-jemari di saat baru akan menyentuh bola, ini kebiasaan yang tidak
baik.

f)

Sebelum bola datang, badan sudah siap di tempat titik bola akan jatuh
dan siap memukul/menyentuh bola.posisi badan harus tegak lurus
dengan arah bola yang akan kita umpan.\

g)

Bola diusahakan tidak berputar.

3. Membendung (Blocking)
Menurut Toho Cholik Mutohir (2013:43) bendungan atau blocking adalah
salah satu upaya untuk menghadang serangan lawan, oleh salah satu atau
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lebih pemain agar serangan lawan dapat dimatikan. Blocking yang baik
disamping dapat menahan serangan lawan juga sekaligus mematikan serangan
lawan untuk memperoleh nilai.
Menurut Dieter Beutelstahl (2012:31) blocking dapat dibagi menjadi empat
tahap yaitu :
1) Tahap pertama
Fase bergerak menuju posisi block. Pemain melangkah ke sisi untuk take-off
yang baik.
2) Tahap kedua
Fase take-off tahap melompat. Pemain mengambil posisi berdiri, kedua kaki
ditekuk sedikit, kira-kira setengah meter dari net. Dari posisi ini ia mulai
melakukan take-off. Kedua lengan tetap pada posisi semula, ditekuk sedikit
dan berada didepan tubuh pemain. Jari-jari dilebarkan. Take-off dilakukan
dengan meluruskan kedua kaki dan mengayunkan kedua lengan keatas
pada saat yang bersamaan.
3) Tahap ketiga
Fase sentuhan. Pada waktu terjadi kontak dengan bola, semua jari-jari
tangan dilebarkan selebar mungkin. Jari-jari tangan harus kaku dan tegang.
4) Tahap keempat
Fase landing atau tahap mendarat. Sesudah selesai mengadakan kontak
dengan bola, maka pemain secepat mungkin mendarat lagi. Lengan
digerakan ke atas dan kebelakang secepat mungkin, sedemikian sehingga
pemain tidak menyentuh net.
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4. Smash
A. Pengertian Smash
Menurut Muhammad Muhyi Faruq (2008:55) berpendapat bahwa mensmash bola bertujuan untuk memukul bola kearah lawan sehingga bola bisa
melewati net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan, dan tim pemukul bola
mendapatkan nilai.
Smash merupakan suatu bentuk serangan dalam upaya memperoleh nilai
yaitu dengan cara memukul bola melewati net menuju bidang lawan.
B. Teknik dasar smash
Menurut Dieter Beutelstahl (2012:25) teknik smash terdiri atas empat
tahapan sebagai berikut.
1) Tahap pertama:
Fase run up atau tahap lari menghampiri. Ini tergantung dari jenis bola dan
jatuhnya bola. Kita mulai lari menghampiri kira- kira pada jarak 2,5 sampai
4 meter dari jatuhnya bola. Kedua langkah terakhirlah yang paling
menentukan. Pada waktu kita take off (mulai melompat), kita harus
memperhatikan baik-baik kedudukan kaki. Kaki yang akan take-off harus
berada di tanah lebih dahulu, dan kaki yang lain menyusul disebelahnya.
Karena itu kadangkala kita harus merubah lebih dahulu langkah kita
sebelum melakukan dua langkah terakhir itu. Arah yang diambil harus
diatur sedemikian rupa, sehingga pemain akan berada di belakang bola
pada saat ia akan take-off. Dengan kata lain, tubuhnya pada saat itu
berada pada posisi menghadap net. Lengan-lengan yang menjulur ke
depan diayunkan ke belakang dan ke atas

sesudah langkah pertama,

kemudian diayunkan ke depan sedemikian rupa sehingga pada saat
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pemain take-off kedua lengan itu tergantung ke bawah di depan tubuh
pemain.
2) Tahap kedua:
Fase take-off atau tahap melompat. Pergerakan harus berlangsung dengan
lancar dan kontinu, tanpa terputus-putus. Pada waktu take-off, kedua
lengan yang menjulur harus digerakkan ke atas. Bersamaan dengan itu,
tubuh diluruskan. Kaki yang dipakai untuk melompat inilah yang
memberikan kekuatan pada take-off tersebut. Lengan yang dipakai untuk
memukul, juga sisi tubuh bagian tersebut diputar sedikit sehingga menjauhi
bola. Punggung agak membungkuk dan lengan pemukul ditekuk sedikit.
Lengan yang lain tetap dipertahankan setinggi kepala. Lengan inilah yang
mengatur keseimbangan secara keseluruhan.
3) Tahap ketiga:
Fase hit atau tahapan memukul. Sesuai dengan jenis smash yang ada,
cara memukul pun terbagi dalam beberapa jenis pukulan yaitu smash
depan, smash dengan putaran, smash dari pergelangan tangan dan smash
tipuan.
4) Tahap keempat
Fase landing atau tahap mendarat. Kaki-kaki diarahkan ke depan untuk
mempertahankan keseimbangan. Pemain mendarat pada kedua kakinya,
lutut ditekukan sesuai dengan kebutuhan pendaratan tersebut.
Menurut Munasifah (2008:20) latihan dasar yang harus dilakukan dalam
melakukan smash adalah:
1)

Telapak tangan terbuka seperti akan menampar, jari-jemari harus rapat.
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2)

Sebelum

menyentuh bola,

siku

dilengkungkan sedangkan waktu

menyentuh bola harus lurus, siku berada diatas pundak dan telapak
tangan jauh di belakang badan, jangan di samping.
3)

Waktu telapak tangan menyentuh bola, posisi telapak tangan di depan
badan sedikit.

4)

Dari kedudukan semula ke titik kita akan melakukan smash, usahakan
jangan terlalu jauh, sehingga kita tidak terlalu banyak melangkah.
Sebaiknya hanya melakukan 2 atau 3 langkah saja.

5)

Langkah terakhir sebelum melompat, harus cepat dan kuat. Bila kita
melakukan smash dengan tangan kanan, langkah pertama dilakukan
dengan

kaki

kiri

dan

sebaliknya.

Langkah-langkah

kecil

untuk

penyesuaian, tidak termasuk hitungan 2-3 langkah ini.
6)

Kedudukan tangan sewaktu akan melompat berada sejauh mungkin di
belakang badan. Hal ini akan memberi lompatan yang tinggi, dan ayunan
ke depan ketika kita melompat kita akan meletakkan kedudukan tangan
pada posisi memukul yang terbaik.

7)

Kebanyakan smash dilakukan dengan posisi badan agak miring ke kiri
(bagi yang memukul dengan tangan kanan) atau miring ke kanan pada
pemain yang memukul dengan tangan kirinya. Seharusnya tangan berada
sejajar dengan garis lurus badan kita. Kepala tidak boleh miring karena
bahu juga tidak miring.

8)

Badan menghadap arah bola yang akan dipukul dan tangan terayun
sejajar dengan garis lurus badan, tidak boleh menyilang pada lebar
badan. Bentuk posisi tubuh disesuaikan dengan ayunan tangan, biasanya
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akan melengkung karena kerasnya ayunan tangan dan persiapan untuk
mendarat setelah melompat.
C. Kesalahan dalam melakukan smash
Menurut Dieter Beutelstahl (2012: 28) kesalahan dalam melakukan smash
antara lain
a) Pemain melakukan take- off tanpa kekuatan yang memadahi.
b) Keseluruhan gerakan tak disertai ritme yang baik sehingga tenggang
waktu antara take- off dan jump ditandai oleh keragu-raguan yang sangat
mempengaruhi smash itu sendiri.
c) Kurang dapat menaksir ketinggian bola, sehingga bola itu dipukul terlalu
tinggi atau rendah.
d) Pergerakan kaki kurang baik.
e) Ayunan lengan kurang sempurna
f) Terjadi suatu putaran tubuh akibat ayunan lengan yang tidak pada
tempatnya.
g) Pergelangan tangan tetap kaku, sehingga bola tidak terpukul pada bagian
atas.
h) Lengan pemukul ditekuk waktu melakukan smash. Akibatnya bola
terpukul terlalu rendah, sehingga tidak melewati net.
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2.1.10 Teori Bermain
Soemitro (1992:10) berpendapat tentang beberapa teori bermain antara lain:
1.

Teori kelebihan tenaga menyatakan bahwa tenaga manusia makin lama
makin

menumpuk,

yang

akan

berakhir

sampai

titik

yang

mengharuskantenaga dilepaskan.
2.

Teori relaksasi menyatakan bahwa bermain merupakan salah satu
kegiatan yang memberikan selingan pada kegiatan rutin.

3.

Teori rekapitulasi menyatakan bahwa orang bermain merupakan
ulangan dari kehidupan nenek moyang.

4.

Teori

relaksasi

menyatakan

bahwa

kegiatan

manusia

yang

mengharuskan kerja optimum, harus diusahakan relaksasi setelah kerja
berat.
5.

Teori instink menjelaskan bahwa kegiatan manusia yang instingtif
cenderung berdasarkan peride perkrmbangan. Teori kontak sosial
menjelaskan

bahwa

seorang

anak

akan

melakukan

permainan

masyarakat di sekitarnya.
2.1.10.1 Tipe Bermain
Menurut Soemitro (1992:10), tipe bermain dapat dibagi menjadi beberapa
jenis, antara lain:
1.

Tipe bermain aktif
Bermain aktif meliputi gerakan fisik dan ikut sertanya dalam bermacam-

macam kegiatan seperti senam, berenang, dan kejar-kejaran. Anak.anak akan
mendapatkan keuntungan baik dari segi fisik, mental, sosial, dan emosional.
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2.

Tipe bermain pasif
Seseorang yang tidak terlibat sebagai anggota tim yang aktif bermain,

tetapi memperoleh kesenangan dengan menonton pemain-pemain yang aktif
bermain atau yang sedang melakukan permainan olahraga. Kesenangan,
ketenangan, dan lain-lain nilai akan dapat diperoleh dari kegiatan seperti ini.
3. Tipe bermain intelektual
Bentuk bermain ini memerlukan pemikiran yang dalam serta konsentrasi
yang terpusat, misalnya permainan catur. Akan tetapi hal ini bukan berarti
bentuk bermain yang lainnya tidak memerlukan intelektual.
2.1.10.2 Permainan dan Pendidikan Jasmani
Permainan merupakan bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani. Oleh
sebab itu, permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama
dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani. Jika anak bermain atau diberi
permainan dalam rangka pendidikan jasmani, maka anak akan melakukan
permainan itu dengan rasa senang. Karena rasa senang inilah maka anak
mengungkapkan keadaan pribadinya yang asli pada saat mereka bermain, baik
itu berupa watak asli, maupun kebiasaan yang membentuk kepribadiannya.
Dengan

demikian

dapat

dikatakan

bahwa

dengan

bermain

dapat

mengaktulisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap dan
perilaku. Dari situasi yang timbul ini maka seorang guru pendidikan jasmani
dapat melaksanakan kewajibannya. Sebab dari situasi itu, bilamana perlu, guru
dapat memberi pengarahan, koreksi, saran, latihan atau dorongan yang tepat
agar anak didiknya berkembang lebih baik dan dapat mencapai kedewasaan
yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan bermain kita
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dapat meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek pribadi manusia
(Sukintaka, 1992:11-12).
Bermain mempunyai peranan dalam aspek jasmani pribadi manusia.
Sasaran jasmani tersebut sebagai berikut:
1. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
Aktivitas bermain pada anak-anak banyak dilakukan dengan aktivitas
jamani. Aktivitas jasmani ini sangat penting bagi anak-anak dalam masa
pertumbuhannya. Gerak mereka berarti berlatih tanpa disadarinya. Gerak
mereka berarti berlatih tanpa disadarinya. Dasar gerak mereka menjadi lebih
baik karena kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot setempat, dan daya
tahan kardiovaskuler menjadi lebih baik. Disamping itu bertambah panjang
dan bertambah besar otot-otot mereka. Dari pertumbuhan mereka, berarti
semakin baik pula fungsi organ tubuh mereka, sehingga dapat dikatakan,
bahwa dari pertumbuhan mereka, akan terjadi perkembangan yang lebih baik.
(Sukintaka, 1992: 12).
2. Kemampuan gerak
Kemampuan gerak sering juga disebut gerak umum (general motor
ability). Kemampuan gerak itu merupakan kemampuan seseorang dalam
melakukan tugas gerak yang spesifik yang agak luas terhadap keterampilan
gerak (motor skill) yang banyak. Kemampuan gerak dalam berolahraga
biasanya juga akan memberi pengaruh kepada gerak dan sikap gerak seharihari. Kemampauan gerak akan didasari oleh gerak dasar yang baik. Adapun
gerak dasar itu adalah, kekuatan otot, kelentukan otot, daya tahan otot
setempat dan daya tahan kardiovaskuler. (Sukintaka, 1992:16).
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3.

Kesegaran jasmani
Anak yang bermain secara terus menerus, dalam jangka waktu yang
lama, merupakan keadaan yang dapat diharapkan berkembangan kesegaran
jasmaninya. Sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan
kuat, tanpa kelelahan yang berarti dan dengan energi yang besar
mendapatkan kesenangan dalam menggunakan waktu luang (Sukintaka,
1992:27).

4.

Kesehatan
Dalam batasan kesegaran jasmani, dapat disimpulkan bahwa anak yang

bermain tidak menjadi sakit, yang berarti bahwa mereka bahkan menjadi baik.
Kegiatan jasmani yang dilakukan anak dengan rasa senang ini, akan
menjadikan anak lebih tahan dari beberapa penyakit (Sukintaka, 1992:27).
2.1.10.3 Fungsi Bermain dalam Pendidikan Jasmani
Menurut Soemitro (1992:8) fungsi bermain dalam pendidikan dibagi
menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Nilai-nilai Mental
Setiap anak yang bermain ada nilai-nilai yang dipelajari dengan jalan
menghayati dan melaksanakan peraturan dalam permainan. Mereka belajar
berbuat saling mempercayai di antara kelompoknya. Belajar mengenal
kekurangan dirinya jika di banding dengan orang lain, dan mengakui dengan
jujur kelebihan orang lain. Belajar mengendalikan nafsu bergerak yang
berlebihan, dan lain sebagainya.
2. Nilai-nilai Fisik
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Bergerak yang dilakukan dalam bermain tentu saja disertai kegembiraan.
Suasana gembira ini mempunyai pengaruh terhadap keluarnya hormon
hormon yang merangsang pertumbuhan badan.
3. Nilai-nilai Sosial
Anak-anak yang bermain dengan gembira, suasana kejiwaannya juga
bebas atau lepas dari segala yang merintanginya. Sifat-sifat yang selama ini
ditutupi akan nampak mencuat ke atas karena kebiasaan itu.
2.2

KERANGKA BERFIKIR
Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktifitas jasmani yang

berguna untuk mengembangkan aspek yang ada dalam peserta didik secara
keseluruhan yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor serta fisik.
Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah selama ini selalu
berorientasi pada penguasaan teknik cabang olahraga yang diajarkan.
Kenyataan tersebut dapat dilihat di lapangan, salah satunya pada pembelajaran
permainan bola voli yang dapat dikatakan bahwa penyelenggaraannya belum
dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan penjas yaitu berdasarkan
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
Oleh karena itu, akan memunculkan beragam cara untuk meningkatkan
pembelajaran pendidikan penjas. Salah satunya dengan mengembangkan model
permainan voli persegi empat sebagai sarana untuk mengintensifkan dan
mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran.
Pada model permainan voli persegi empat yang dikembangkan hampir
secara menyeluruh dengan tujuan sebagai berikut:
1.

Menarik dan mudah dimainkan
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a. Ukuran lapangan dibuat persegi dengan tujuan mempermudah peserta
didik

dalam mengontrol permainan sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki.
b. Peraturan dibuat berbeda dengan peraturan permainan bola voli yang
baku. Peraturan tersebut dibuat lebih lunak, untuk memudahkan dalam
bermain sehingga permainan lebih menarik.
2.

Menyenangkan
a. 2 Gawang yang

dimiliki masing-masing tim membuat pemain merasa

banyak pilihan untuk mencetak poin.
b. body contact dalam permainan ini diminimalisir melalui peraturan
penjagaan pemain, sehingga dalam hal ini putra dan putri dapat bermain
secara bersamaan.
3. Menantang
a. Posisi pemain yang terpisah membuat pemain bertanggung jawab atas
posisi yang ditempati.
b. Setiap individu bertanggung jawab pada timnya untuk memenangkan
pertandingan berdasarkan jumlah poin yang diperoleh oleh setiap tim.
Oleh karena itu, pengembangan model permainan voli persegi empat ini
dapat dijadikan pengalaman baru bagi siswa dan guru dalam proses
pembelajaran penjasorkes yang penuh inovasi di SMP N 6 Kota Pekalongan,
sehingga efektifitas siswa dalam pembelajaran dapat tercapai.

BAB III

METODE PENGEMBANGAN

3.1 Model Pengembangan
Dikatakan oleh Sugiyono (2013:407) bahwa metode penelitian dan
pengembangan (Research and development/R&D) adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan
produk tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh Borg dan Gall (1988) dalam
(Sugiyono, 2013:9), bahwa penelitian dan pengembangan (Research and
Development/R&D), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk
mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam
pendidikan dan pembelajaran.
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

pengembangan

dimana

dalam

menghasilkan suatu produk terdapat prosedur yang harus diikuti. Langkahlangkah yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini menurut Sugiyono
(2013:409), jika diterapkan dalam permainan ini yakni: (1) melakukan analisis
kebutuhan yang akan dikembangkan yang didapat dari hasil mengumpulkan
informasi, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan
model pembelajaran bola voli berupa permainan voli persegi empat, (3) evaluasi
dari ahli penjas dan ahli pembelajaran, serta uji coba skala kecil, kemudian
dianalisis, (4) revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi
ahli dan uji coba skala kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap
produk yang dibuat oleh peneliti, (5) uji coba lapangan skala besar, (6) revisi
produk akhir yang akan dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan, (7) hasil
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akhir berupa permainan voli persegi empat yang telah diuji cobakan pada siswa
kelas VIII SMP Negeri 6 Pekalongan.
3.2 Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan pada model penyederhanaan permainan “Voli
persegi empat” ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut
antara lain:
Analisis Kebutuhan

Kajian Pustaka

Observasi, Wawancara
dan Angket

Pembuatan Produk Awal

Evaluasi Ahli Penjas
dan Ahli Penjasorkes

Uji Coba Kelompok Kecil
12 Siswa Kelas VIII SMP N 6 Pekalongan

Revisi Produk Pertama

Uji Lapangan
36 Siswa SMP Negeri 6 Pekalongan

Revisi Produk Akhir

Produk Akhir Permainan bola voli yang Telah Dimodifikasi
Gambar 3.1 Bagan Prosdur Penilitan Pengembangan (Sugiyono:2013)
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3.2.1 Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini.
Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran permainan
Voli persegi empat ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan
observasi di SMP N 6 Kota Pekalongan tentang pelaksanaan pembelajaran
penjas dan melakukan wawancara dengan guru pendidikan jasmani olahraga
dan kesehatan yang bersangkutan, serta pengamatan langsung mengenai
sarana dan prasarana yang tersedia.
3.2.2 Pembuatan Produk Awal
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya
adalah pembuatan produk model pembelajaran permainan Voli persegi empat.
Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk
berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli Penjas dan dua
ahli pembelajaran. Subjek peneliti ini adalah siswa kelas VIII SMP N 6 Kota
Pekalongan dengan jumlah sebanyak 12 siswa.
3.2.3 Uji Coba Produk
Pelaksanaan uji coba pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahapan
yaitu: (1) menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3)
menyusun instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik analisis
data.
3.2.4 Revisi Produk Awal
Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari
evaluasi ahli dan uji coba lapangan skala kecil sebagai perbaikan dari produk
yang telah diujicobakan.
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3.2.5 Uji Coba Lapangan
Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan
dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas VIII SMP N 6

Kota

Pekalongan dengan jumlah subyek sebanyak 36 siswa.
3.2.6 Revisi Produk Akhir
Revisi produk dari hasil uji coba lapangan skala kecil yang telah
diujicobakan siswa kelas VIII SMP N 6 Kota Pekalongan.
3.2.7 Hasil Akhir
Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa model
pembelajaran permainan bola voli voli persegi empat melalui modifikasi
peraturan, sarana dan prasarana.
3.3.

Desain Uji Coba
Dalam penelitian ini desain yang digunakan yaitu desain eksperimental. Uji

coba pengembangan melalui dua tahap yaitu uji coba lapangan skala kecil dan
uji coba lapangan skala besar.
3.3.1

Pengertian Model Permainan Voli persegi empat
Permainan voli persegi empat adalah permainan yang dimainkan oleh dua

tim, yang masing-masing tim terdiri dari 6 pemain, permainan voli persegi
empat dimainkan menggunakan satu bola yang dipantulkan. Permainan voli
persegi empat adalah permainan hasil modifikasi dari permainan bola voli ,
dimana yang membedakan kedua permainan ini adalah jumlah pemain, bentuk
lapangan, ukuran lapangan, halangan dan dalam hal mencetak poin. Jika
dalam permainan bola voli, tim mendapat poin apabila berhasil menjatuhkan
bola di daerah lawan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, lain halnya
dengan permainan voli persegi empat yaitu, dalam mencetak poin pemain
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harus memasukan bola ke dalam gawang dan menyentuh bola plastik yang
digantung ditengah gawang.
Lapangan permainan voli persegi empat terbagi dalam 3 area, yaitu; 1)
area bebas. 2) area passing bawah. 3) area passing dengan panjang sisi luar
adalah 12 meter dan jarak antar area adalah 2 meter.
Enam pemain dalam setiap tim dibagi dalam 3 area yaitu; 1 pemain untuk
area bebas, 2 pemain untuk area passing bawah, 3 pemain untuk area passing
atas.
3.3.2 Sarana dan prasarana Permainan Voli persegi empat
1)

Lapangan berbentuk persegi empat dengan panjang tiap sisi adalah 12
meter yang dibagi menjadi 3 area.

12 m
8m
4m
Bebas

Area passing bawah
Area passing atas

Gambar 3.2 Lapangan dengan ukuran (Peneliti 2015)
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2)

Gawang voli persegi empat memilki ukuran tinggi 2 m dan lebar 70 cm
70 cm

2m

Gambar 3.3 Gawang voli persegi empat (Peneliti 2015)
3)

Bola palstik

Gambar 3.4 bola palstik
4)

Bola voli

Gambar 3.5 bola voli
3.3.3

Peraturan permainan voli persegi empat
1) Jumlah Pemain
Jumlah pemain dalam sekali permainan adalah 6 orang setiap tim.
2) Sistem permainan
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Sistem permainan dalam permainan voli persegi empat menggunakan
batasan waktu 2x 10 menit
3) Penempatan pemain
Lapangan voli persegi empat dibagi menjadi tiga area dan setiap tim
harus menempatkan pemainnya pada masing-masing area sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut;
a. 1 pemain untuk area bebas 2 pemain untuk area passing bawah
dan 3 pemain untuk area passing atas.
b. Pemain tidak boleh melintasi atau berada pada area yang bukan
menjadi areanya (area yang sudah ditentukan) tanpa seizin wasit.
4) Peraturan tiap area lapangan
a. Permainan voli persegi empat dimulai dari jumpball dari wasit dan
pemain yang melakukan jumpball adalah salah satu dari dua
pemain yang berada pada area bebas
b. Permainan dimainkan dengan menggunakan teknik dasar bola voli
yaitu; passing bawah, passing atas dan smash
c. Dalam area bebas pemain dapat menggunakan dua teknik passing
dalam bola voli.
d. Sedangkan area passing bawah berarti pemain hanya bisa
melakukan passing bawah pada area tersebut.
e. Begitu juga dalam area passing atas pemain hanya bisa
mengumpan dengan passing atas
5) Memainkan bola
a. Bola hanya dapat dipegang selama waktu 3 detik
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b. Boleh membawa bola hanya dengan 2 langkah, disebut 1 langkah
apabila 1 kaki berpindah dari satu tempat ketempat yang lain
c. Tidak boleh menyentuh bola dengan kaki
6) Merebut bola dan melakukan penjagaan terhadap lawan
a. Bola tidak boleh direbut langsung dari tangan lawan
b. Bola hanya bisa direbut dengan cara memotong umpan lawan
7) Lemparan kedalam
a. Lemparan ke dalam dilakukan apabila bola keluar (out) dari
lapangan
b. Lemparan ke dalam dilakukan pada tempat bola itu keluar
c. Lemparan ke dalam hanya dapat dilakukan oleh pemain yang
berada pada area passing atas
8) Passing bebas
a. Passing bebas hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran ringan.
b. Tidak ada pagar hidup untuk menghalau passing
c. Pemain lawan yang melanggar hanya boleh berdiri menjauh 2
meter dari pemain yang akan melakukan passing bebas
d. Boleh menggunakan passing atas dan bawah
9) Smash bebas
a. Smash bebas di lakukan apabila terjadi pelanggaras keras terhadap
pemain lawan.
b. Tidak ada pagar hidup untuk menghalau smash
c. Tidak ada pemain didepan yang menghalangi smash bebas
d. Smash bebas dilakukan di area passing bawah dengan terserah
gawang lawan mana yang akan di masukan bola.
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10) Pelanggaran ringan
a. Traveling (membawa bola lebih dari 2 langkah)
b. 3 detik ( membawa bola lebih dari 3 detik)
11) Pelanggaran keras
a. Pemain menarik baju lawan sampai lawan terjatuh
b. Pemain mendorong lawan sampai lawan terjatuh
c. Pemain mengeluarkan kata-katas kasar
12) Pergantian posisi pemain dalam lapangan
a. Pemain boleh berganti posisi dengan pemain di area yang lain
dengan catatan ketika bola keluar dan harus seizin wasit
3.3.4

Tahapan Pembelajaran Permainan Voli persegi empat
Dalam permainan voli persegi empat ada tiga teknik dasar bola voli yang

digunakan ditambah dengan taknik catching, sehingga untuk menjalankan
permainan butuh pembelajaran awalm sebelum bermain.
1) Pembelajaran passing bawah dan catching
Passing bawah digunakan untuk memberi umpan kepada teman ketika
berada dalam area passing bawah. Dalam hal ini siswa berbaris 2 banjar
dan kedua banjar saling berhadapan, siswa yang berada dibaris paling
depan melakukan passing bawah setelah itu menangkap (catching) bola
hasil passing bawah dari teman yang berahadapan

Gambar 3.6 Pembelajaran passing
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2) Pembelajaran passing atas dan catching
Sama dengan passing bawah passing atas digunakan untuk memberi
umpan kepada teman ketika berada dalam area passing atas. Dalam hal
ini siswa berbaris 2 banjar dan kedua banjar saling berhadapan, siswa
yang berada dibaris paling depan melakukan passing atas setelah itu
menangkap (catching) bola hasil passing atas dari teman yang
berahadapan
3) Pembelajaran Smash
Smash adalah teknik yang paling menentukan dalam permainan voli
persegi empat karena untuk mencetak poin, untuk itu smash menjadi
bagian penting dalam tahapan pembelajaran permainan voli persegi
empat.
a)

Siswa dibariskan menjadi 2 berbanjar

b)

Kemudian barisan paling depan melakukan gerakan smash
Dengan contoh gambar sebagai berikut;

Gambar 3.7 Pembelajaran Smash
4) Berlari
Berlari menjadi salah satu tahapan pembelajaran karena dalam
permainan voli persegi empat siswa membutuhkan gerakan berpindah
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dengan

cepat

karena menghindari

dari

kawalan

lawan.

Bentuk

pembelajarannya adalah sebagai berikut;
a)

Siswa dibagi menjadi dua kelompok

b)

Sementara itu dijarak 10 meter didepan terdapat kereweng
sejumlah dari siswa disetiap baris

c)

Kedua kelompok berlomba untuk memindahkan kereweng secara
bergantian dan diletakkan dibaris pertama.

Gambar 3.8 pendekatan pemanasan lari
3.3.5 Uji Coba Lapangan Skala Kecil
Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli
kemudian diujicobakan kepada siswa kelas VIII SMP N 6 Kota Pekalongan.
Pada uji coba lapangan skala kecil ini menggunakan 12 siswa sebagai
subjeknya.
3.3.6 Revisi Produk Pertama Setelah Uji Coba Lapangan Skala Kecil
Hasil data dari evaluasi dua ahli Penjas dan satu ahli pembelajaran, serta
uji coba lapangan skala kecil tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan
untuk merevisi pembelajaran yang telah dibuat.
3.3.7 Uji Coba Lapangan Skala Besar
Hasil analisis uji coba lapangan skala kecil serta revisi produk pertama,
selanjutnya dilakukan uji coba lapangan skala besar. Uji coba lapangan skala
besar ini dilakukan pada siswa VIII SMP N 6 Kota Pekalongan sebanyak 36
siswa.
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3.4 Subjek Uji Coba
Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli Penjas, dua ahli pembelajaran
dan12 siswa yang dipilih secara random sampling (sampel acak).
2. Uji coba lapangan skala kecil yang terdiri dari 12 siswa kelas VIII SMP
N 6 Kota Pekalongan yang dipilih secara random sampling (sampel
acak).
3. Uji coba lapangan skala besar yang terdiri dari siswa kelas VIII SMP N
6 Kota Pekalongan sebanyak 36 siswa
3.5 Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data
kualitatif diperoleh dari hasil wawancara lisan maupun tulisan dari ahli
pembelajaran dan ahli penjas sebagai bahan untuk revisi produk. Sedangkan
data kuantitatif diperoleh dari kuesioner siswa.
3.6 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa kuesioner untuk
ahli maupun siswa, selain itu juga menggunakan pengamatan gerak maupun
sikap oleh guru penjasorkes pada waktu siswa memainkan permainan voli
persegi empat. Ahli juga memberikan masukan berupa kritik dan saran sebagai
bahan untuk memperbaiki kekurangan produk, sehingga produk yang dihasilkan
benar-benar layak untuk diberikan kepada siswa.
Kuesioner yang ditujukan kepada ahli diberikan rentangan 1-4 dimulai dari
“tidak baik” hingga “sangat baik” dengan cara memberi tanda “√” pada kolom
yang tersedia.
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1. Tidak baik

2. Kurang baik

3. Baik

4. Sangat Baik

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli
No.

Faktor

Indikator

Sub-Indikator

Butir Item

Pemahaman
Kognisi

1

Pemahaman

siswa terhadap

1, 2, 3, 8

produk

Psikomotor

2

Pelaksanaan

4, 7, 9, 11,

hasil produk

12, 13

Pengalamiahan

Hasil produk
5, 6, 10, 14,
Afeksi

3

Respon

terhadap sikap
15
siswa

Lembar pengamatan gerak siswa juga menjadi bahan dalam mengumpulkan
data. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menilai aspek psikomotor dan
afeksi siswa. Rentang nilai dimulai dari 1 sampai 4 yang disesuaikan dengan
indikator yang sudah ditentukan.
Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Pengamatan Gerak
No

1

2

Faktor

Indikator

Sub-Indikator

Jumlah Item

Passing atas

4

Passing bawah

4

Smash

4

Berlari

4

Kerjasama

4

Toleransi

4

Percaya diri

4

Keberanian

4

Psikomotorik Pengalamiahan

Afektif

Menanggapi
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Disiplin

4

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan yang harus
dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang
digunakan acuan berupa kenyamanan dalam penggunaan produk. Alasan
memilih kuesioner adalah jumlah subyek yang relatif banyak sehingga dapat
diambil secara serentak dan dalam waktu yang singkat.
Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Penilaian pada Kuesioner
Alternatif Jawaban

Positif

Negatif

Ya

1

0

Tidak

0

1

Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen untuk siswa:
Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen untuk Siswa
Faktor

Kognisi

Indikator

Penerapan

Sub-Indikator

Butir Item

menyenangkan

1,12,13

Mudah dijalankan

3,4,5

Bermain

8,9,10

bergerak

6,7,11

belajar

2

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi

atau

pengamatan

meupakan

suatu

teknik

atau

cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung (Nana Syaodih Sukmadinata, 2012:220).
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Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk memperoleh data awal untuk
memodifikasi permainan bola voli dalam pembelajaran Penjasorkes.
2. Kuesioner
Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan
data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan
responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket
berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon
oleh responden (Nana Syaodih Sukmadinata, 2012:219). Data yang diperoleh
dari kuesioner antara lain data aspek psikomotorik, aspek kognitif, dan aspek
psikomotor.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
menghimpun

dan

menganalisis

dokumen-dokumen,

baik

dokumen

tertulis,gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih
yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Nana Syaodih Sukmadinata,
2012:221).
3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini
menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan data
yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik
analisis kualitatif.
Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari sukirman,
dkk (2003) dalam (Ahmad Sugeng Riyadi, 2014:48), yaitu:
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Keterangan:
F

= Frekuensi relatif / angka persentase

f

= frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N

= Jumlah seluruh data

100% = konstanta
Dari

hasil

persentase

yang

diperoleh

kemudian

diklasifikasikan

untuk

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel di bawah ini akan disajikan klasifikasi
persentase sebagai berikut:
Tabel 3.5 Klasifikasi Persentase
Persentase
0 - 25%

Kategori

Makna

Tidak baik

Dibuang

25,1 - 50%

Kurang baik

Diperbaiki

50,1 - 75%

Baik

Digunakan

Sangat Baik

Digunakan

75,1 – 100%

BAB V

KAJIAN DAN SARAN

5.1 Kajian
Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk hasil
pengembangan model pembelajaran bola voli berupa permainan voli persegi
empat yang sudah diujikan di kelas VIII SMP Negeri 6 Pekalongan. Berdasarkan
hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data uji ahli, uji coba lapangan (skala
kecil dan besar), dan kuesioner, permainan voli persegi empat dapat dinyatakan
layak atau diterima.
Faktor yang menjadikan model permainan voli persegi empat dapat diterima
oleh siswa SMP adalah dari semua aspek uji coba yang ada, bahwa sebagian
besar dari subjek uji coba, yaitu siswa kelas VIII dapat mempraktikkan permainan
voli persegi empat dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap permainan,
penerapan sikap dalam bermain dan aktivitas gerak siswa. Secara garis besar,
faktor yang dapat menjadikan permainan voli persegi empat dapat diterima siswa
kelas VIII SMP Negeri 6 Pekalongan adalah:
1)

Sebagian besar siswa kelas VIII mampu mempraktikkan permainan voli
persegi empat ini dengan baik.

2)

Dalam permainan voli persegi empat ini, siswa lebih aktif bergerak.

3)

Persaingan tim dalam permainan voli persegi empat, membuat siswa
semakin bersemangat dalam bermain untuk mendapatkan poin terbanyak
dan memenangkan timnya dalam permainan tersebut. Siswa merasa senang
dan gembira, dengan peraturan dan alat yang sederhana dalam permainan
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voli persegi empat tersebut, siswa tidak merasa bosan dan ingin
memainkannya lagi.
Dengan demikian, baik dari uji ahli, uji coba skala kecil dan uji coba
lapangan skala besar, model permainan ini dapat digunakan untuk siswa SMP
Negeri 6 Pekalongan.
5.2 Saran
Agar hasil penelitian pengembangan berupa permainan voli persegi empat
ini lebih baik lagi, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
a. Sebelum siswa mempraktikkan permainan voli persegi empat, guru supaya
memberikan penegasan instruksi kepada siswa terutama pada peraturan
yang tidak boleh dilanggar, agar terjadinya kesalahan dapat diminimalisir.
b. Memberi pengertian pada siswa agar tidak bermain bola voli diluar
permainan voli persegi empat atas pengarah dari guru penjaskes
c. Dalam pelaksanaannya, diharapkan guru lebih detail dalam menjelaskan
permainan voli persegi empat agar siswa mampu memahami permainan
dengan baik dan benar dan dapat mempraktikan sesuai dengan peraturan
yang dijelaskan oleh guru
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Jakarta: PT Rineka Cipta
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Lampiran 6

ANGKET OBSERVASI AWAL UNTUK SISWA
I. Petunjuk Pengisian Angket
1) Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan sejujur-jujurnya.
2) Berilah tanda contreng (√) pada salah satu jawaban : Ya / Tidak pada
kolom yang tersedia.
3) Silahkan bertanya jika ada pertanyaan yang kurang jelas.
4) Selamat mengerjakan dan terima kasih.
II. Indentitas Responden
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Kelas

:

Alamat

: SMP Negeri 6 Pekalongan
JAWABAN

NO

PERTANYAAN
YA

1

Apakah kamu menyukai pelajaran

TIDAK

83%

17%

92%

8%

100%

0%

100%

0%

31%

69%

Penjasorkes?
2

Apakah kamu senang dengan cara mengajar
guru Penjasorkes?

3

Apakah kamu tahu tentang permainan bola
voli?

4

Apakah kamu pernah diajarkan materi bola
voli oleh guru Penjasorkes?

5

Apakah kamu pernah bermain bola voli yang
telah dimodifikasi?
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Lampiran 7

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI
EVALUASI MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN VOLI PERSEGI
EMPAT DI SMP NEGERI 6 PEKALONGAN
Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Materi Pokok

: Permainan Voli Persegi Empat

Sasaran Program

: Siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Pekalongan

Evaluator

:Drs. Yatin Yatmanto

Tanggal

: ..................................................

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu,
sebagai ahli dalam permainan bola voli terhadap pengembangan model
pembelajaran voli persegi empat yang efektif dan efisien untuk proses
pengembangan Penjasorkes yang dimodifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut
kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap
pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini :
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas.
2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran
umum, serta kesimpulan.
3. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik”
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang tersedia.
Keterangan :
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Baik
4 = Sangat Baik
4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan
yang telah disediakan.
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Lampiran 8
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

: SMP N 6 Kota Pekalongan
: PENJASORKES
: VIII / 2
: 2 x 45 menit
: 2014 / 2015

A. Standar Kompetensi
1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilainilai yang terkandung didalamnya.

B. Kompetensi Dasar
1.1 Mempraktikkan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu
bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama,
toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi
tempat dan peralatan.
C. Indikator
1. Ranah Kognisi
Menyebutkan macam-macam teknik dasar dalam olahraga permainan
beregu bola besar hasil modifikasi bola voli berupa permainan voli persegi
empat
2. Ranah Psikomotor
Mempraktikkan macam-macam teknik dasar dalam olahraga permainan
beregu bola kecil hasil modifikasi bola voli berupa permainan voli persegi
empat
3. Ranah Afeksi
Membentuk karakter yang selalu diterapkan berupa kerjasama, toleransi,
percaya diri, berani, dan disiplin dalam olahraga permainan beregu bola
besar hasil modifikasi bola voli berupa permainan voli persegi empat
D. Materi Ajar
Teknik dasar dalam voli persegi empat yaitu pasing atas, pasing bawah dan
smash
E. Metode Pembelajaran
1. Penjelasan disertai dengan gambar
2. Demonstrasi
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3. Modeling
4. Timbal balik.
F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan
- Baris (disiapkan)
- Sedikit penjelasan mengenai permainan bola voli
- Berdoa
- Lari keliling lapangan dilanjutkan dengan peregangan (streching)
- Permainan besar sebagai pemanasan khusus
Deskripsi Permainan:
 Siswa baris sesuai dengan kelompok yang telah dibagi
 Masing-masing kelompok saring berhadapan
 Untuk baris pertama setiap kelompok maju beberapa langkah ke
depan
 Kemudian mencoba untuk mempraktikkan teknik pasing dalam
bola voli, dan berlari secara bergantian sesuai urutan.
Skema Pemanasan Khusus

2. Kegiatan Inti
 Eksplorasi
- Guru menjelaskan secara umum mengenai permainan voli persegi
empat dan perbedaannya dengan bola voli
- Guru menjelaskan macam-macam teknik yang dipakai dalam
permainan bola voli
- Guru memperagakan cara pasing memukul bola beserta langkahlangkahnya.
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
mengenai bola voli.
 Elaborasi
- Guru membagi siswa menjadi dua kelompok berdasarkan hitungan
ganjil dan genap
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- Siswa menempatkan diri pada posisi masing-masing sesuai instruksi
yang diberikan
- Siswa memainkan permainan voli persegi empat dengan sportif dan
sungguh-sungguh
- Siswa yang tidak sedang menunggu giliran untuk bermain, membuat
barisan lagi untuk melatih teknik yang nantinya akan digunakan.
 Konfirmasi
- Guru mengumpulkan siswa kemudian memberikan evaluasi sekaligus
membenarkan gerakan-gerakan siswa yang masih sering salah
3. Kegiatan Penutup
- Siswa dikumpulkan di tempat yang teduh sambil meluruskan kaki
- Guru memberikan motivasi supaya siswa bersemangat dan sungguhsungguh dalam menuntut ilmu.
- Presensi
- Berdoa
- Siswa dibubarkan
G. Alat dan Sumber Belajar
 Alat:
1. Papan untuk menggambarkan skema permainan
2. Bola voli
3. Stopwatch
4. Peluit
5. Gawang
6. Bola plastik
 Sumber Belajar:
1. Buku teks tentang permainan voli persegi empat

Pekalongan,
Guru Mata Pelajaran

Drs. Yatin Yatmanto
NIP. 19570511 198403 1 003

Maret 2015

Praktikan

Edhi Nugroho
NIM 6101411052
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Lampiran 9
Lembar Pengamatan Gerak Saat Bermain Voli Persegi Empat

No.

Nama Siswa
1

Passing atas
2
3
4

Aspek yang Dinilai
Indikator
Passing bawah
Smash
1
2
3
4
1
2
3

4

1

2

Lari
3

4
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Lampiran 10

Lembar Pengamatan Sikap Saat Bermain Voli Persegi Empat
No.

Nama
Siswa
1

Kerjasama
2 3 4

Aspek yang Dinilai
Indikator
Toleransi
PD
Berani
Disiplin
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Lampiran 11

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA
“PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN BOLA VOLI VOLI PERSEGI
EMPAT DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES KELAS VIII SMP
NEGERI 6 PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015”

I. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1) Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan sejujur-jujurnya.
2) Berilah tanda contreng (√) pada salah satu jawaban : Ya / Tidak
pada kolom yang tersedia.
3) Selamat mengerjakan dan terima kasih.
II. Indentitas Responden
Nama

: ………………………………………………………

Umur

: ..........................................................................

Jenis Kelamin

: ..........................................................................

Kelas

: ………………………………………………………

Alamat

: SMP Negeri 6 Pekalongan
Jawaban

No

Pertanyaan

1

Apakah

Ya

permainan

voli

persegi

empat

menyenangkan?
2

Apakah

peraturan

dalam

permainan

voli

persegi empat mudah untuk dipahami?
3

Apakah

kamu

merasa

kesulitan

memainkan voli persegi empat?

saat

Tidak

119

4

Apakah kamu merasa bebas bergerak saat
bermain Empat persegi empat?

5

Apakah

kamu

merasa

nyaman

bermain

permainan voli persegi empat?
6

Apakah kamu merasa lelah setelah bermain
voli persegi empat?

7

Apakah kamu berkeringat saat bermain voli
persegi empat?

8

Apakah kamu merasa kesulitan memukul bola
ketika bermain smash voli persegi empat?

9

Apakah kamu merasa kesulitan saat memberi
passing bawah dan menangkap bola saat
bermain voli persegi empat?

10

Apaka kamu kesulitan saat melakukan passing
atas?

11

Apakah kamu merasa kesulitan saat berlari
berebut mendapat bola?

12

Apakah kamu mau bermain Voli persegi empat
lagi?

13

Apakah akan mengajak temanmu bermain voli
persegi empat?
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Lampiran 12
Hasil Pengamatan Gerak saat Bermain Voli Persegi Empat
Uji Coba Skala Kecil (N=12)
Faktor Psikomotor
No.

Nama Siswa/i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bilqis Maulida K.
Khairun Nisa
M. Aldan Yudha
M. Nur Fadli
Aulia Salsabila W.
Wilda Asyrina M.
M.Alfa Rosyada
M.Ariq
Kamila Lisana A.
Niken Anjani A.
Alif Husni
Ridho Rasyid W.
JUMLAH
RATA-RATA

Indikator
Janis
Kelamin Passing bawah Passing atas Berlari
P
2
3
3
P
2
3
1
L
2
3
3
L
3
2
1
P
3
2
2
P
2
1
1
L
2
2
2
L
3
3
2
P
1
1
3
P
3
1
3
L
3
2
3
L
2
3
2
28
26
26
77,77%
72,22%
72,22%

Smash
2
2
3
2
2
2
2
3
1
3
2
2
26
72,22%

Hasil Pengamatan Gerak / Aspek Psikomotorik (N=12)
No.
Indikator
Jumlah
Persentase
Kategori
1
Passing bawah
28/36
77,77%
Sangat Baik
2
Passing atas
26/36
72,77%
Sangat Baik
3
Smash
26/36
72,77%
Sangat Baik
4
Lari
26/36
72,22%
Sangat Baik
Rata-Rata
73,61%
Sangat Baik
106/144

73,61%
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Lampiran 13
Hasil Pengamatan Sikap saat Bermain Voli Persegi Empat
Uji Coba Skala Kecil (N=12)
Faktor Afeksi
No.

Nama Siswa/i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bilqis Maulida K.
Khairun Nisa
M. Aldan Yudha
M. Nur Fadli
Aulia Salsabila W.
Wilda Asyrina M.
M.Alfa Rosyada
M.Ariq
Kamila Lisana A.
Niken Anjani A.
Alif Husni
Ridho Rasyid W.
JUMLAH
RATA-RATA

Janis
Kelamin
P
P
L
L
P
P
L
L
P
P
L
L

Kerjasama
2
2
3
3
3
3
2
3
1
3
3
2
30
83,33%

Indikator
Toleransi
PD
3
3
3
1
2
3
3
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
28
26
77,77% 72,22%

Hasil Pengamatan Sikap /Aspek afektif (N=12)
No. Indikator
Jumlah
Persentase
1
Kerjasama
30/36
83,33%
2
Toleransi
28/36
77,77%
3
Percaya Diri
26/36
72,22%
4
Berani
26/36
72,22%
5
Disiplin
26/36
72,22%
Rata-Rata

214/300

75,55%

Berai
Disiplin
2
1
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
1
3
3
1
2
2
2
3
2
2
3
26
26
72,22% 72,22%

Kategori
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

75,55%
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Lampiran 14
Hasil Kuesioner Siswa Setelah Bermain Voli Persegi Empat
Uji Coba Skala Kecil (N=12)
Faktor Kognisi

No.

Nama Siswa/i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bilqis Maulida K.
Khairun Nisa
M. Aldan Yudha
M. Nur Fadli
Aulia Salsabila W.
Wilda Asyrina M.
M.Alfa Rosyada
M.Ariq
Kamila Lisana A.
Niken Anjani A.
Alif Husni
Ridho Rasyid W.
JUMLAH
RATA-RATA

Janis
Kelamin
P
P
L
L
P
P
L
L
P
P
L
L

1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
8
66%

2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
8
66%

3
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
9
75%

4
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
9
75%

5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
75%

6
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
8
66%

Soal
7 8
1 0
0 1
0 1
1 1
1 1
0 0
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 0
9 7
75% 58,30%

9
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
9
75%

10 11
1 1
0 0
1 1
1 0
0 1
1 1
0 0
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
9 7
75% 58,30%

12
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
9
75%

13
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
9
75%
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Lampiran 15
Hasil Pengamatan Gerak saat Bermain Voli Persegi Empat
Uji Coba Lapangan (N=36)
Faktor Psikomotor
No.

Nama Siswa/i

Janis
Kelamin

1

Addavis S.Z.

L

2

Aghna Syakria

P

3

Agum Bachtiar

L

4

Akif Hus ni

L

5

Aulia Sals abila W.

P

6

Bilqis Maulida K.

P

7

Erm as i Hatta M.

L

8

Farah Zuhalul I.

P

9

Fatih M. Rozy

L

10

Fem anda Meyra P.

P

11

Kania Lis ana A.

P

12

Khairun Nis a

P

13

M. Aldan Yudha P.

L

14

M. Alfa Ros yada

L

15

Mas fiyatun Nis a'

P

16

Minas hatul Lu'lu' Z.

P

17

M. Am ar Ma'ruf

L

18

M. Ariq I

L

19

M. Haris Nurs alim

L

20

M. Nurfadli

L

21

M. Nurul Im an

L

22

Nabila Sukowati

P

23

Nada Shafa S.

P

24

Nadhifatul Aulia

P

25

Nafis ah Am ania

P

26

Niken Anjani A. N.

P

27

Nirm ala Sari

P

28

Novita Es a Afriani

P

29

Nurul Am aliya

P

30

Ridho Ras yid W.I

L

31

Rifa'ul Khafidin

L

32

Rofians yah P.Z

L

33

Sals a Nis a Kam ila

P

34

Ts abita Via S.

P

35

Wilda As yrina M.

P

36

Yudha Pram udyta P.M

L

JUMLAH
RATA_RATA

Indikator
Passing bawah Passing atas
Berlari
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
2
3
2
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
2
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
2
4
3
3
4
4
2
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
3
4
2
3
3
3
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
4
2
3
3
4
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
2
4
4
4
4
3
2
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
124
121
130
86,11%
84,02%
90,27%

Hasil Pengamatan Gerak / Aspek Psikomotorik (N=36)
No.
Indikator
Jumlah
Persentase
Kategori
1
Passing Bawah
124/144
86,11%
Sangat Baik
2
Passing atas
121/144
84,02%
Sangat Baik
3
Smash
113/144
78,47%
Sangat Baik
4
Lari
130/144
90,27%
Sangat Baik
Rata-Rata
453/512
84,72%
Sangat Baik

Smash
3
3
4
4
4
4
3
4
1
3
4
3
4
3
4
4
3
3
2
2
2
4
4
3
3
3
3
2
3
3
4
3
1
3
3
4
113
78,47%
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Lampiran 16
Hasil Pengamatan Sikap saat Bermain Voli Persegi Empat
Uji Coba Lapangan (N=36)
Faktor Afeksi
Indikator

No.

Nama Siswa/i

Janis Kelamin

PD

Berani

Disiplin

1

Addavis S.Z.

L

4

3

3

4

4

2

Aghna Syakria

P

4

4

3

4

4

3

Agum Bachtiar

L

4

2

3

4

3

4

Akif Hus ni

L

3

3

4

3

2

5

Aulia Sals abila W.

P

3

3

4

3

4

6

Bilqis Maulida K.

P

4

4

4

3

4

7

Erm as i Hatta M.

L

4

2

3

4

3

8

Farah Zuhalul I.

P

3

3

4

4

3

9

Fatih M. Rozy

L

4

2

4

3

3

10

Fem anda Meyra P.

P

4

3

3

4

4

11

Kania Lis ana A.

P

4

4

3

3

4

12

Khairun Nis a

P

3

4

3

4

4

13

M. Aldan Yudha P.

L

4

4

3

3

3

14

M. Alfa Ros yada

L

4

4

4

3

3

15

Mas fiyatun Nis a'

P

3

4

4

3

3

16

Minas hatul Lu'lu' Z.

P

3

3

3

4

3

17

M. Am ar Ma'ruf

L

3

3

4

4

3

18

M. Ariq I

L

4

3

3

3

3

19

M. Haris Nurs alim

L

3

4

4

4

4

20

M. Nurfadli

L

4

3

4

4

4

21

M. Nurul Im an

L

3

4

4

3

4

22

Nabila Sukowati

P

4

3

3

4

3

23

Nada Shafa S.

P

3

3

4

4

3

24

Nadhifatul Aulia

P

3

3

4

4

3

25

Nafis ah Am ania

P

3

4

3

4

4

26

Niken Anjani A. N.

P

4

4

4

3

3

27

Nirm ala Sari

P

4

3

3

4

4

28

Novita Es a Afriani

P

4

3

4

3

3

29

Nurul Am aliya

P

4

3

4

4

4

30

Ridho Ras yid W.I

L

4

3

2

3

4

31

Rifa'ul Khafidin

L

4

3

3

4

4

32

Rofians yah P.Z

L

2

4

3

4

4

33

Sals a Nis a Kam ila

P

2

4

4

4

4

34

Ts abita Via S.

P

3

4

3

3

3

35

Wilda As yrina M.

P

4

4

4

3

3

36

Yudha Pram udyta P.M

L

4

4

3

4

3

JUMLAH

127

121

125

129

124

RATA_RATA

88,19%

84,27%

86,80%

89,58%

86,11%

Kerjasama Toleransi

Hasil Pengamatan Sikap / Aspek Afektif (N=36)
No.
Indikator
Jumlah
Persentase
1
Kerjasama
127/144
88,16%
2
Toleransi
121/144
84,27%
3
Percaya Diri
125/144
86,80%
4
Berani
129/144
89,58%
5
Disiplin
124/144
86,11%
Rata-Rata

626720

86,94%

Kategori
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
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Lampiran 17
Hasil Kuesioner Siswa Setelah Bermain Voli Persegi Empat
Uji Coba Lapangan (N=36)
No.

Nama Siswa/i

Janis Kelamin

1

Addavis S.Z.

L

2

Aghna Syakria

P

3

Agum Bachtiar

L

4

Akif Husni

L

5

Aulia Salsabila W.

P

6

Bilqis Maulida K.

P

7

Ermasi Hatta M.

L

8

Farah Zuhalul I.

P

9

Fatih M. Rozy

L

10

Femanda Meyra P.

P

11

Kania Lisana A.

P

12

Khairun Nisa

P

13

M. Aldan Yudha P.

L

14

M. Alfa Rosyada

L

15

Masfiyatun Nisa'

P

16

Minashatul Lu'lu' Z.

P

17

M. Amar Ma'ruf

L

18

M. Ariq I

L

19

M. Haris Nursalim

L

20

M. Nurfadli

L

21

M. Nurul Iman

L

22

Nabila Sukowati

P

23

Nada Shafa S.

P

24

Nadhifatul Aulia

P

25

Nafisah Amania

P

26

Niken Anjani A. N.

P

27

Nirmala Sari

P

28

Novita Esa Afriani

P

29

Nurul Amaliya

P

30

Ridho Rasyid W.I

L

31

Rifa'ul Khafidin

L

32

Rofiansyah P.Z

L

33

Salsa Nisa Kamila

P

34

Tsabita Via S.

P

35

Wilda Asyrina M.

P

36

Yudha Pramudyta P.M

L
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30
30 25 24 29 28
29
24
29
28
30
25
83,30% 83,30% 69,4 66,00% 80,50% 77,77% 80,50% 66,00% 85,50% 77,77% 83,30% 69,40%

13
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
27
75%
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Lampiran 18
Foto sebagai Dokumentasi

 Guru menyiapkan siswa kemudian berdoa dan presensi

 Peneliti dan guru memberi penjelasan permainan voli persegi
empat
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 Siswa melakukan pendekatan pembelajar voli persegi empat

 Siswa melakukan permainan Voli persegi empat
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 Siswa mengisi kuisioner penelitian

 Peneliti beserta Guru Penjasorkes dan subjek penelitian Siswa
Kelas VIII E SMP N 6 Pekalongan
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