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Latar belakang penelitian ini adalah seiring berkembangnya teknologi,
muncullah berbagai macam bentuk media pembelajaran baru yang semakin
canggih, mulai dari media cetak lalu media audio hingga media audio-video serta
media interaktif dengan komputer. Hal ini menunjukkan bahwa media
pembelajaran selalu mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan model
video pembelajaran passing dalam permainaan bola voli bagi siswa kelas XI
SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang. Tujuan peneltian ini adalah
menghasilkan produk pengembangan model video pembelajaran passing dalam
permainan bola voli pada siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota
Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dari Borg &Gall
yaitu: (1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan yang didapat dari
hasil pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka,
(2) mengembangkan bentuk produk awal (berupa model video pembelajaran
passing), (3) uji validasi ahli yaitu menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli
pembelajaran penjasorkes sekolah menengah atas, serta uji coba skala kecil,
dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi yang kemudian dianalisis, (4)
revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji
coba skala kecil (10 siswa). Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap
produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji coba lapangan (25 siswa), (6) revisi
produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan, (7) hasil akhir
model video pembelajaran passing dalam permainan bola voli pada siswa kelas
XI yang dihasilkan melalui revisi uji coba lapangan.
Dari data hasil penelitian, data uji coba skala kecil evaluasi ahli yaitu, ahli
penjas 81,5% (baik), ahli pembelajaran 83% (baik) dan data uji coba lapangan
evaluasi ahli yaitu, ahli penjas 83% (baik), ahli pembelajaran 86% (baik). Dari
data uji coba skala kecil di dapat hasil kuesioner dan pengamatan rata-rata
persentase 87% (baik), sedangkan untuk uji coba lapangan didapat hasil
kuesioner dan rata-rata persentase 89.5% (baik).
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan model video
pembelajaran passing ini dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran
penjasorkes bagi siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang.
Saran bagi guru penjasorkes di sekolah menengah atas agar pengembangan
model video pembelajaran passing dapat digunakan sebagai alternatif dalam
menyampaikan materi pembelajaran penjasorkes materi bola voli.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Olahraga mempunyai arti dan nilai karena berada dalam konteks semua
aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan
budaya. Kehidupan sosial ini berpotensi menentukan perkembangan jasmani,
olahraga, dan rekreasi. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan
manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia, seperti melatih
ketangkasan fisik (Sumardianto, 2000:1). Olahraga juga memainkan perannya
yang amat penting dalam pembinaan manusia seutuhnya (Sumardianto,
2000:106).
Pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi kehidupan yang akan
dating hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, anggota
masyarakat dan orang tua. Untuk mencapai keberhasilan ini, perlu dukungan dan
partisipasi aktif yang bersifat terus menerus dari semua pihak. Pembangunan di
bidang pendidikan adalah upaya yang sangat menentukan dalam rangka
meningkatkan kualitas manusia. Salah satu upaya itu adalah mewujudkan bentuk
manusia Indonesia yang sehat, kuat, terampil dan bermoral melalui pendidikan
jasmani.
Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang diarahkan untuk
mendorong,

membimbing,

mengembangkan, dan membina kemampuan

jasmaniah dan rohaniah serta kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya agar
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tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal sehingga mampu
melaksanakan tugas bagi dirinya dan untuk pembangunan bangsa.
Tujuan pendidikan jasmani di sekolah adalah untuk membantu peserta
didik meningkatkan keterampilan gerak, pemahaman kognitif, dan sifat positif
terhadap aktivitas jasmani yang kelak akan menjadi manusia yang sehat
jasmani dan rohani serta berkepribadian mantap.
Pendidikan

jasmani

yang

baik

harus

mampu

meningkatkan

pengetahuan siswa tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan
membantu siswa mampu memahami bagaimana suatu keterampilan dipelajari
hingga tingkatannya yang lebih tinggi. Dengan demikian, siswa dapat menguasai
keterampilan gerak yang baik agar keseluruhan geraknya bisa lebih bermakna.
Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan bagian terpenting dari
proses pendidikan pendidikan secara keseluruhan yang pola mencapai tujuannya
menggunakan aktifitas jasmani, sedangkan sasaran yang ingin dicapai
perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor.
Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan
berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan
pembelajaran

yang

kreatif,

dan

menyenangkan,

diperlukan

berbagai

keterampilan. Di antaranya adalah keterampilan mengajar.
Kenyataannya di lapangan masih banyak siswa yang kurang aktif
bergerak dikarenakan bosan dengan gerakan yang sama dan hanya diulangulang, hal ini perlu adanya pengembangan model pembelajaran penjasorkes
dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran
yang disesuaikan dengan kondisi siswa, sehingga menghasilkan pembelajaran
yang menyenangkan, kreatif dan inovatif.
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Ada banyak model pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru
penjasorkes untuk meningkatkan kesenangan siswa dalam bergerak, salah
satunya degan pengembangan model video pembelajaran. Diharapkan media
yang dipakai murah dan banyak manfaatnya. Jenis materipun disesuaikan
dengan tingkat pemahaan siswa serta bisa menarik perhatian siswa.
peneliti mengambil kesimpulan untuk membuat media pembelajaran
penjasorkes materi bola voli dengan menggunakan video pembelajaran yang
megacu pada tujuan pendidikan serta karakteristik anak menengah atas.
Membuat media ini tidak hanya menguntungkan bagi siswa tetapi juga bagi guru
itu sendiri dimana selain biaya yang murah karena pada zaman ini teknologi
sudah meningkat sehingga prosuksi pembuatan jadi lebih murah dan bervariasi
juga dalam membuat video ini guru dapat lebih mengasah keterampilan
mengajarnya dengan penyampaian kalimat penjelasan dalam video lebih
berirama, lebih jelas dan lebih bervariasi serta mengikuti zaman. Sehingga bisa
menjadi suatu media mengajar bagi guru.
Modifikasi media pembelajaran permainan bola voli sangatlah penting
melihat karakteristik anak usia Sekolah Menengah Atas yang memiliki
kecenderungan malas bergerak maka pembelajaran dalam bentuk video
pembelajaran dapat menjadi salah satu alternatif

yang

mempermudah

penyampaian materi dari guru kepada siswanya. Jika siswa merasa jenuh
dengan suatu pembelajaran, maka akan sulit bagi mereka menangkap materi
yang disampaikan oleh guru. Mengajarkan menggunakan video juga merupakan
suatu alat dalam membantu proses pembelajaran jasmani yang menunjang untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, video pembelajaran ini juga dapat
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memotifasi siswa mengembangkan bakat dan lebih mengeksplor kemampuan
dirinya.
Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini berawal dari
pengamatan di lapangan saat peneliti melakukan Praktik Pengalaman
Lapangan, dimana siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang sedang mengikui
pembelajaran penjasorkes materi bola voli, peneliti melihat sebagian besar
siswa kurang tertarik untuk mendengarkan penyampaian teori dan melakukan
praktik permainan ini. Ada yang menganggap permainan ini sudah sering
mereka lakukan sehingga tidak perlu lagi mendengarkan materi yang
disampaikan guru, sebagian lagi yang biasa di dominasi siswa perempuan
menganggap permainan ini sulit dilakukan, selain itu mereka juga takut dengan
bola voli yang digunakan karena sakit jika terkena badan. Sehingga dibutuhkan
inovasi dan modifikasi untuk membuat siswa lebih tertarik untuk mendengarkan
dan menyimak materi yang disampaikan guru. Saat peneliti mengamati jalannya
proses belajar mengajar terlihat sikap acuh pada siswa yang menganggap
bahwa permainan bola voli sudah sering mereka lakukan sehingga mereka tidak
berminat mendengarkan penjelasan guru lagi. Cara melakukan passingpun
sering sekali tidak menggunakan teknik dasar yang benar, mereka hanya
sekedar ingin melambungkan bola setinggi-tingginya agar terlihat lebih perkasa.
Ditambah lagi paradigma yang telah berubah yakni pembelajaran pejasorkes
yang berkembang sekarang yang penting anak sudah mau bergerak dan
gembira. Hal itu memberikan ide kepada penulis untuk memodifikasi media
pembelajaran permainan bola voli agar siswa lebih tertarik mengikuti
pembelajaran dan serius mendengarkan penjelasan guru sehingga saat
melakukan praktik mereka bisa dengan benar melakukannya.
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Jika diamati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran
hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan
mengajar. Alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih
konkret, memotivasi, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa
dalam belajar.
Seiring berkembangnya teknologi, muncullah berbagai macam bentuk
bahan ajar cetak, lalu merabah ke bahan ajar audio, hingga bahan ajar audiovideo serta bahan ajar interaktif dengan komputer.
Sekitar pertengahan abad-20 usaha pemanfaatan alat visual mulai
dilengkapi dengan peralatan audio. Dari hal ini, maka lahirlah peralatan audio
visual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi
lebih konkret dan terus dilakukan. Pada tahun 1960-an, para ahli mulai
memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam kegiatan pembelajaran.
Pada saat itu teori Behaviorisme dari BF.Skinner mulai mempengaruhi
penggunaan media dalam kegiataan pembelajaran. Produk media pembelajaran
yang terkenal adalah diciptakannya Mesin Pengajar dan Pembelajaran
Terprogram. Pada tahun 1965-70, pendekatan sistem mulai menampakkan
pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini
mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses
pembelajaran.
Hingga saat ini, masih ada anggapan bahwa untuk belajar, gurulah
yang mendatangi rumah atau kantor. Guru masuk ke ruangan menyajikan
materi pembelajaran, membagi pengalaman atau menginformasikan sesuatu.
Anggapan itu tidak sepenuhnya benar karena belajar dapat dilakukan dimana
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saja dan melalui beberapa cara antara lain melalui : televisi, video cassette,
video compact disc atau computer.
Walaupun tersedia beragam sumber belajar, kita berhak memilih
informasi mana yang tepat untuk masing-masing individu. Setiap individu dapat
memilih cara belajar dan menyesuaikan diri dengan tipe audio, visual atau
keduanya.
Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Semarang merupakan salah satu
sekolah yang berada di Kota Semarang. Terletak di pinggir kota dan dekat
dengan jalan raya membuat akses menuju sekolah sangat mudah dicapai.
Sekolah ini memiliki lapangan bola voli, bola basket dan futsal serta memiliki
aula yang mempunyai layar LCD. Oleh karena itu peneliti memilih sekolah ini
karena ingin memberikan sebuah alternatif pembelajaran permainan bola voli
agar saat siswa melakukan aktivitas pembelajaran siswa merasa senang dan
mau bergerak. Dengan sedikit memodifikasi media pembelajaran juga akan
membantu guru penjasorkes agar terpacu kreativitasnya dalam melakukan
proses belajar mengajar sesuai dengan karakteristik siswa serta tidak
monoton.
Dengan latar belakang di atas, maka diadakan penelitian dengan judul
“Pengembangan Model Video Pembelajaran Passing Dalam Permainan Bola
Voli Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang Tahun
Pelajaran 2014/2015”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah bentuk pengembangan model video
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pembelajaran passing dalam permainan bola voli pada siswa kelas XI SMA
Negeri 15 Semarang Kota Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015?”

1.3 Tujuan Pengembangan
Sesuai

dengan

permasalahan

diatas,

tujuan

penelitian

adalah

menghasilkan produk pengembangan model video pembelajaran passing dalam
permainan bola voli pada siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota
Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015.

1.4 Spesifikasi Produk
Produk

yang

akan

dihasilkan

melalui

penelitian

ini

berupa

pengembangan model video pembelajaran passing dalam permainan bola voli
pada siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas, yang dapat meningkatkan baik
dari segi kognitif, afektif dan psikomotor sehingga siswa dapat menguasai
keterampilan dasar bola voli dengan baik dan melaksanakan pembelajaran
penjasorkes yang menyenangkan serta aktif bergerak tanpa ada rasa kejenuhan
yang berarti.

1.5 Pentingnya Pengembangan
1.5.1 Bagi Peneliti
1. Sebagai modal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar
kesarjanaan bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi.
2. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran
dan modifikasi permainan penjasorkes agar lebih menarik dan tidak
membosankan, selain itu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan landasan
bagi peneliti lain untuk mengadakan pengembangan penelitian yang
sejenis.
3. Mengasah keterampilan menyampaian materi kepada siswa.
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1.5.2 Bagi Guru Penjas
1. Sebagai bahan pertimbangan dan alternatif dalam menyampaikan materi
dalam proses belajar mengajar bidang studi penjasorkes pada umumnya,
dan pembelajaran bola voli khususnya.
2. Sebagai

sumber

bahan

yang

beranekaragam

bagi

guru,

yang

memungkinkan memodifikasi bahan lama menjadi bahan baru sehingga
bisa memotifasi guru untuk lebih berinovasi

dan berkreasi dalam

pembelajaran.
3. Sebagai bahan menunjukkan cara penggunaan alat atau perkakas kelas.

1.5.3 Bagi Sekolah
1. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas
pendidikan sekolah.
2. Sebagai inovasi pembelajaran penjasorkes materi permainan bola voli
3. Menciptakan suasana yang lebih kreatif dan berbeda.
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat media video berikutnya.

1.5.4 Bagi Lembaga
1. Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang pengembangan
media pembelajaran bola voli di sekolah.
2. Sebagai bahan dokumentasi penelitian dilingkungan Universitas Negeri
Semarang.

1.6 Pemecahan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang ada maka pemecahan masalah
tersebut antara lain teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian sekaligus
metodologi penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam pelaksanaannya
dan menjadi sumber pemecahan masalah yang dapat dipertanggung jawabkan,
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melakukan modifikasi media pembelajaran sekaligus menguji keefektifan media
pembelajaran

tersebut

guna

mencapai

tujuan

yang

diharapkan

dalam

pembelajaran penjasorkes (khususnya bola voli) pada siswa kelas XI Sekolah
Menengah Atas Negeri 15 Semarang Kota Semarang.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini di muat beberapa pendapat dari para pakar
sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan
permasalahan. Pada kajian pustaka ini dimuat beberapa pendapat dan pakar
para ahli.

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani
Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan
aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak
terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan (Abdulkadir Ateng,
1992:4).
Menurut Adang Suherman (2000:17-19), berdasarkan sudut pandangnya
pendidikan jasmani dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
1. Pandangan Tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan
jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai pelengkap,
penyeimbang, atau penyelaras pendidikan rohani manusia.
2. Pandangan Modern. Pandangan ini menganggap bahwa manusia bukan
sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang terpilah-pilah. Manusia adalah
kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu. Oleh karena itu pendidikaan
jasmani tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani saja atau hanya untuk
kepentingan satu komponen saja.
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Pendidikan jasmani memiliki kedua elemen olahraga dan bermain,
meskipun dalam pelaksanaannya tidak harus selalu ada keduanya. Dimana
semuanya mengandung bentuk gerak fisik yang cocok dalam konteks pendidikan
jika dipakaiuntuk tujuan pendidikan tertentu (Abdulkadir Ateng, 1992:4).

2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani
Sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan
jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan
organik, neuromuscular, intelektual, dan sosial (Abdulkadir Ateng, 1992:4).
Cakupan pendidikan jasmani adalah sebagai berikut :
1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan
aktfitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang.
2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan
melakukan gerak secara efektif, efesien, halus, indah, dan sempurna.
3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan
berfikirdan menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang penjas
kedalam lingkungan sehingga memungkinkan tumbuh 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 (Adang
Suherman, 2000:22-23).

2.1.1.2 Fungsi Pendidikan Jasmani
Menurut Reuben B. Frost dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:235),
mengemukakan beberapa fungsi fungsi pendidikan jasmani, yaitu sebagai
berikut:
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1. Mengembangkan keterampilan gerak, dan pengetahuan tentang bagaimana
dan mengapa seseorang bergerak, serta pengetahuan tentang cara-cara
gerakan dapat diorganisasi.
2. Untuk belajar menguasai pola-pola gerak keterampilan secara efektif melalui
latihan pertandingan, tari, dan renang.
3. Memperkaya pengertian tentang konsep ruang, waktu, dan gaya dalam
hubungannya dengan gerak tubuh.
4. Mengekspresikan pola-pola prilaku personal dan hubungan interpersonal
yang baik di dalam pertandingan dan tari.
5. Meningkatkan kondisi jantung, paru-paru, otot, dan sistem organ tubuh
lainnyauntuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam keadaan darurat.
6. Memperoleh manfaat serta bisa menghargai kondisi fisik dan bentuk tubuh
yang baik, serta kondisi perasaan yang selaras.
Mengembangkan minat atau keinginan berpartisipasi dalam olahraga sepanjang
hidup.

2.1.1.3 Ciri Pendidikan Jasmani
Menurut Sri Haryono(2007:13), dalam asas dan falsafah penjas di
jelaskan bahwa ciri penjas yang berkualitas adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan sikap positif terhadap gerak/aktivitas jasmani, dansa,
permainan dan olahraga (affective learning),
2. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan sekian banyak problem
technomotor (technomotor learning),
3. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan persoalan pribadi dan
antar pribadi yang terkait dengan situasi gerak/olahraga (sociomotor
learning),
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4. Menumbuhkan pengetahuan dan wawasan yang di perlukan untuk
memahami peraturan dan ketentuan dalam budaya gerak serta mampu
mengubahnya secara bermakna (cognitif, reflective, learning),
5. Meningkatkan kualitas hidup sekolah.

2.1.2 Kemampuan Dasar Profesional Guru
Dibawah ini disajikan beberapa kemampuan dasar yang perlu dikuasai
oleh guru dalam pembelajaran.

Tabel 2.1.2 Kemampuan Dasar Profesional Guru

No Kemampuan Dasar
1. Menguasai Bahan :
1. Menguasai bahan
bidang studi dan
kurikulum sekolah

2.

Pengalaman Belajar
1.Mengkaji bahan kurikulum bidang studi
2.Mengkaji isi buku-buku teks bidang studi
yang berkaitan
3.Melaksanakan
kegiatan-kegiatan
yang
disarankan dalam kurikulum bidang studi yang
bersangkutan.

2. Menguasai bahan
pendalaman/aplikasi 1. Mempelajari ilmu yang relevan.
bidang studi
2. Mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam
bidang ilmu lain (untuk program-program studi
tertentu).
3. Mempelajari cara menilai kulikulum bidang
Mengelola
studi.
program belajar
mengajar :
1. Merumuskan
tujuan intruksional
1. Mengkaji kurikulum bidang studi.
2. Mempelajari cirri-ciri rumusan tujuan
intruksional.
3. Mempelajari tujuan intruksional bidang studi
yang bersangkutan.
4.Merumuskan tujuan intruksional bidang studi
2. Mengenak dan
yang bersangkutan.
dapat menggunakan
metode mengajar
1. Mempelajari macam-macam metode
3. Memilih dan
mengajar.
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menyusun prosedur
intruksional yang
tepat

4. Melaksanakan
program belajarmengajar

5. Mengenal
kemampuan (entry
behavior) anak didik

2. Menggunakan
mengajar.

macam-macam

metode

1.Mempelajari kriteria pemilihan materi dan
prosedur mengajar.
2.Menggunakan kriteria pemilihan materi dan
prosedur mengajar.
3. Merencanakan program pengajaran.
4. Menyusun satuan pelajaran.
1. Mempelajari fungsi dan peran guru dalam
intruksi belajar mengajar.
2. Menggunakan alat bantu belajar mengajar.
3. Menggunakan lingkungan sebagi sumber
belajar.
4. Memonitor proses belajar siswa.
5. Menyesuaikan rencana program pengajaran
dengan situasi kelas.

1.Mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi
6. Merencanakan
pencapaian prestasi belajar.
dan melaksanakan
2.Mempelajari prosedur dan teknik untuk
pengajaran remedial mengidentifikasi kemampuan siswa.
3.Menggunakan prosedur dan teknik untuk
mengidentifikasi kemampuan siswa.
3.
Mengelola kelas :
1. Mengatur tata
ruang kelas untuk
pengajaran

4.

1.Mempelajari
faktor-faktor
penyebab
kesulitan belajar.
2. Mendiagnosiskesulitan belajar siswa.
3.Menyusun rencana pengajaran remedial.
4. Melaksanakan pengajaran remedial.

2. Menciptakan iklim 1. Mempelajarai macam-macam pengaturan
belajar mengajar
tempat duduk dan setting ruang kelas sesuai
yang serasi
dengan intruksional yang hendak di capai.
2. Mempelajari kriteria penggunaan macammacam pengaturan tempat duduk dan setting
ruangan.
Menggunakan
media sumber :
1. Mempelajari faktor-faktor yang mengganggu
1. Mengenal,
iklim belajar.
memilih, dan
2. Mempelajari strategi dan prosedur
menggunakan
pengelolaan kelas yang besifat preventif.
media
3. Menggunakan strategi dan prosedur
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pengelolaan kelas yang bersifat preventif.
2. Membuat alat-alat
bantu pelajaran
1.
Mempelajari
macam-macam
media
sederhana
pendidik.
2. Mempelajari kriteria pemilihan media
pendidik.
3. Menggunakan media pendidik.
4. Merawat alat-alat bantu belajar-mengajar.
3. Menggunakan
dan mengelola
dalam rangka
proses belajar
mengajar

4. Mengembangkan
laboratorium

5. Menggunakan
perpustakaan dalam
proses belajar
mengajar

6. Menggunakan
microteaching unit
dalam program
pengalaman
lapangan

1.Mengenali bahan-bahan yang tersedia di
lingkungan sekolah untuk membuat alat-alat
bantu mengajar.
2.Mempelajari perkakas utuk membuat alatalat bantu mengajar.
3.Menggunakan prekakas untuk membuat alat
bantu mengajar.
1.Mempelajari
cara-cara
menggunakan
laboratorium.
2.Mempelajari
cara-cara
dan
aturan
pengamanan kerja di raboratorium.
3. Berlatih mengatur tata rungan laboratorium.
4. Mempelajari cara merawat dan menyimpan
alat-alat praktik.
1.Mempelajari fungsi laboratorium dalam
proses belajar mengajar,
2. Mempelajari kriteria pemilihan alat.
3. Mempelajari berbagi desain laboratorium.
4. Menilai keefektifan kegiatan laboratorium.
5. Mengembangkan eksperimen baru.
1.Mempelajari fungsi-fungsi perpustakaan
dalam proses belajar mengajar.
2.Mempelajari
macam-macam
sumber
perpustakaan.
3.Menggunakan
macam-macam
sumber
kepustakaan.
4.Mempelajari kriteria pemilihan sumber
kepustakaan.
5. Menilai sumber-sumber kepustakaan.
1.Mempelajari fungsi microteaching unit dalam
proses belajar mengajar.
2.Menggunakan microteaching unit dalam
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5.

Menguasai
landasan-landasan
kependidikan

proses belajar mengajar.
3.Menyusun program microteaching dengan
atau tanpa hardware.
4.Melaksanakan
program
microteaching
dengan atau tanpa hardware.
5.Menilai
program
dan
melaksanakan
microteaching.
6. Mengembangkan program-program baru.

6.

Mengelola
interaksi belajar
mengajar

7.

Menilai prestasi
siswa untuk
kepentingan
pelajaran

8.

Mengenal fungsi
dan program
pelayanan
bimbingan dan

1. Mempelajari konsep dan masalah
pendidikan dan pengajaran dengan studi
tinjauan sosiologis, filosofis, historis, dan
psikologis.
2. Mengenali fungsi sekolah sebagai lembaga
sosial
yang
secara
potensial
dapat
memajukan masyarakat dalam arti luas serta
pengaruh timbale balik antara sekolah dan
masyarakat.
1.Mempelajari cara-cara motifasi siswa untuk
belajar.
2.Menggunakan cara-cara memotifasi siswa
untuk belajar.
3.
Mempelajari
macam-macam
bentuk
pertanyaan.
4. Menggunakan macam-macam bentuk
pertanyaan secara cepat.
5.Mempelajari
beberapa
mekanisme
psikologis belajar mengajar disekolah.
6.Mengkaji faktor-faktor postif dan negatif
dalam proses belajar.
7..Mempelajari cara-cara berkomunikasi antar
pribadi.
8. Menggunakan cara-cara berkomunikasi
antar pribadi.
1. Mempelajari fungsi penilaian.
2.Mempelajari bermacam-macam teknik dan
prosedur penilaian.
3. Menyusun teknik dan proses penilaian.
4.Mempelajari kriteria pemilihan teknik dan
prosedur penilaian.
5. Menggunakan teknik dan prosedur
penilaian.
6.Mengelola dan menginterprestasikan hasil
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penyuluhan :
1. Mengenal fungsi
dan program
layanan dan
penyuluhan
disekolah

9.

penilaian.
7.Menggunakan hasil-hasil penilaian untuk
perbaikan proses belajar mengajar.
8. Menilai teknik dan prosedur penilaian.
9. Menilai keefektifan program pengajaran.

2.
Menyelenggarakan
1. Mempelajari fungsi bimbingan dan
program layanan
penyuluhan disekolah.
bimbingan disekolah 2.Mempelajari program layanan bimbingan
disekolah.
Mengenal dan
3.Mengkaji persamaan dan perbedaan fungsi,
menyelenggarakan kewenangan, serta tanggung jawab antara
administrasi
guru dan pembimbing disekolah.
sekolah :
1. Mengenal
1.Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang
penyelenggaraan
dihadapi murid disekolah.
2.Menyelenggarakan
program
layanan
bimbingan disekolah, terutama bimbingan
belajar.

10. 2.
Menyelenggarakan
1.Mempelajari
struktur
organisasi
dan
administrasi sekolah administrasi persekolahan.
2.Mempelajari FUngsi dan tanggung jawab
administrasi guru, kepala sekolah, dan kantorMemahami prinsip- kantor wilayah departemen P dan K.
prinsip dan
3.Mempelajari peraturan kepegawaian pada
menafsirkan hasil- umumnya dan peraturan kepegawaian guru
hasil penelitian
pada khususnya.
pendidikan guna
keperluan
1. Menyelenggarakan administrasi sekolah.
pengajaran
2. Mempelajari prinsip-prinsip dan prosedur
pengelolaan program akademi.

1. Mempelajari dasar-dasar penggunaan
metode ilmiah dalam penelitian pendidikan.
2. Mempelajari teknik prosedur penelitian,
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terutama sebagai konsumen hasil-hasil
penelitian pendidikan.
3. Menafsirkan hasil-hsil penelitian untuk
perbaikan pengajaran.

Sumber : (Cece Tabrani dalam buku Zainal Aqib : 2013)
Yang dimaksudkan keterampilan dasar adalah keterampilan standart
yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Dikaitkan
dengan pembelajaran berbasis kompetensi, keterampilan dasar ini sangatlah
penting untuk dikuasai guru. Sebab strategi dan model pembelajaran apapun
yang digunakan efektivitasnya sangat ditentukan oleh keterampilan guru dalam
pengelolaan proses pembelajaran (Zainal Aqib,2013:83).

2.1.3 Pengertian Media Pembelajaran
Media belajar berasal dari bentuk jamak dari medium yang berarti
perantara atau pengantar kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau
usaha. Gagne dalam Arief S Sadiman dkk (2007) menyatakan bahwa media
adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsangnya untuk belajar. Media adalah sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Termasuk juga istilah
media digunakan dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya
menjadi media pendidikan atau media pembelajaran.
Menurut Djamarah dan Zain (2006) media adalah sumber belajar, maka
secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa
yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
Menurut Rossi dan Breidle dalam Wina Sanjaya (2006) media
pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan
pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut
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Rossi alat-alat semacam radio dan televisi kalau diprogram untuk pendidikan
maka merupakan media pembelajaran.
Menurut Gerlach dan Ely dalam Wina Sanjaya (2006) secara umum
media meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi
yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap.
Jadi pengertian media bukan hanya alat perantara seperti televisi, radio, slide,
bahan cetakan, tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau
juga berupa kegiatan semacam diskusi, seminar, karya wisata, simulasi, dan lain
sebaginya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan,
mengubah sikap siswa, atau untuk menambah keterampilan.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan
bahwa media pembelajaran adalah orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang
menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan
keterampilan dan sikap sehingga membantu siswa dalam proses pembelajaran
sesungguhnya agar tujuan pendidikan penjasorkes dapat tercapai sebagaimana
mestinya.

2.1.3.1 Macam-macam Media Pembelajaran
Media pembelajaran menurut Wina Sanjaya (2006) dapat di klasifikasikan
menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya:
1.

Dilihat dari sifatnya media pembelajaran dibagi kedalam dua bagian : (1)
media auditif, (2) media visual.
1) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media
yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara.
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2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja tidak ada
mengandung unsur suara. Yang termasuk kedalam media ini adalah film
slide, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang
dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya.
3) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur
suara juga mengandung unsur gambar yang bias dilihat, misalnya
rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya.
Kemampuan media ini dianggap lebih menarik sebab mengandung kedua
unsur media yang pertama dan kedua.
2.

Dilihat dari kemampuan jangkauannya media pembelajaran dapat pula
dibagi kedalam dua bagian :
1) Media yang memiliki daya input yang luas dan serentak seperti radio dan
telivisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadiankejadian yang actual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan
khusus.
2) Media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh ruangan dan waktu
seperti film slide, film video, dan lain sebagainya.

3.

Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya media dapat dibagi kedalam :
1) Media yang di proyeksikan seperti film, slide, film strip, tranparansi, dan
lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi
khusus seperti film projector untuk memproyeksikan film, slide proyektor
untuk

memproyeksikan

film

slide,

operhead

projector

untuk

memproyeksikan tranparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam
ini, maka media semacam ini tidak berarti apa-apa.
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2) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar foto, lukisan, radio, dan
lain sebagainya.
Jenis-jenis dan karakteristik media diatas sekitarnya patut menjadi
perhatian dan pertimbangan bagi guru ketika akan memilih dan mempergunakan
media dalam pengajaran. Karakteristik media yang mana yang di anggap tepat
untuk menunjang pencapaian tujuan pengajaran, itulah media yang dipakai.
Anjuran agar menggunakan media dalam pengajaran terkadang sukar
dilaksanakan, disebabkan dana yang terbatas untuk membelinya, menyadari hal
tersebut disarankan untuk tidak memaksakan diri membelinya, tetapi cukup
membuat media pendidikan yang sederhana selama bisa menunjang tercapainya
tujuan pengajaran. Tercapainya tujuan pendidikan tidak mesti dilihat dari
kemahalan suatu media, yang sederhana juga bisa mencapai tujuan pendidikan,
tergantung sejauh mana guru dapat berinovasi dan memodifikasi media
pembelajaran sebagai penyalur informasi dari bahan yang akan disampaikan dan
diberikan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar yang menyenangkan
dan aktif bergerak tanpa adanya rasa bosan yang berarti. Sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai. Bahkan mungkin di dalamnya juga muncul hal baru
yang bermanfaat baik bagi guru itu sendiri maupun bagi peserta didik yang
mampu menimbulkan motifasai.

2.1.3.2 Pengertian Video
Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam Andi Prastowo (2013),
video diartikan sebagai rekaman gambar hidup atau program televise lewat
tayangan pesawat televise. Atau, dengan kata lain video merupakan tayangan
gambar bergerak yang disertai dengan suara.
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Sebagai bahan ajar noncetak video kaya informasi dan lugas untuk
dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat sampai kehadapan
peserta didik secara langsung. Selain itu video menambahkan suatu dimensi
baru terhadap pembelajaran. Peserta didik dapat melihat gambar dari bahan ajar
cetak dan suara dari program audio. Tetapi, didalam video, peserta didik dapat
memperoleh keduanya yakni gambar gerak dan suara yang menyertainya.
Sehingga, peserta didik seperti berada disuatu tempat yang sama dengan
program yang ditayangkan dalam video. Segala sesuatu yang memungkinkan
sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial
dapat digolongkan sebagai video. (Belawati, dkk dalam buku Andi Prastowo,
2013).
Video termasuk dalam kategori bahan ajar audio-visual atau bahan ajar
pandang dengar. Bahan ajar audio visual merupakan bahan ajar yang
mengkombinasikan dua materi yaitu materi visual dan materi auditif. Materi
auditif ditujukan untuk merangsang indra pendengaran sedangkan materi visual
untuk merangsang indra penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini,
pendidikan dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas,
karena komunikasi berlangsung secara lebih efektif.
Hal itu berdasarkan pandangan bahwa peserta didik cenderung akan
lebih mudah mengingat dan memahami suatu pelajaran jika mereka tidak hanya
menggunakan satu jenis indra saja, apalagi jika hanya indra pendengaran.
Seperti kata Confucius yaitu pa yang saya dengar saya akan lupa, apa yang
saya lihat saya akan ingat, apa yang saya lakukan saya akan paham.
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Saat ini penggunaan video adalah media paling menarik karena isi
didalamnya tidak monoton, siswa dengan karakteristiknya menyukai media yang
bersifat tontonan yang lebih menyenangkan.

2.1.3.3 Kelebihan dan Keterbatasan Video Pembelajaran
Beberapa kelebihan dan keterbatasan video menurut beberapa ahli yaitu :

2.1.3.3.1 Kelebihan dan Keterbatasan Video Menurut

American

Hospital Association
Dari hasil penelitian American Hospital Assosiation dalam buku Andi
Prastowo (2013), ditemukan bahwa bahan ajar video memiliki sejumlah
kelebihan dan keterbatasan tertentu. Adapun kelebihan-kelebihannya antara lain
bermanfaat untuk menggambarkan gerakan, keterkaitan, dan memberikan
dampak terhadap topic yang dibahas dapat diputar ulang. Selain itu, gerakan
mulut dapat direkam dengan video; dapat dimasukkan tknik film lain, seperti
animasi; dapat dikombinasikan antara gambar diam dengan gerakan; dan
proyektor standar dapat ditemukan dimana-mana.
Sedangkan keterbatasannya adalah ongkos reproduksi relative mahal
dan tidak kompatibel untuk beragam format video. Namun, untuk dua
keterbatasan ini, kalau kita amati dari kondisi sekarang, kelihatannya sudah tidak
relevan lagi. Sebab saat ini kita bisa menemukan berbagai alt perekam video
dengan harga murah, misalnya dengan menggunakan peralatan telekomunikasi
Tu peralatan multimedia player. Dari sisi format videonya, untuk saat ini juga
nlebih kompatibel, bahkan dengan peralatan dan software yang tersedia
dipasaran maupun di internet, kita bisa mengubah-ubah formatnya ke berbagai
jenis format video yang kita inginkan. Caranya yakni dengan menjalankan
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software konversi video yang kita inginkan. Beberapa contol format video digital,
antara lain mpeg, avi, flv, 3gp dan sebagainya.

2.1.3.3.2 Kelebihan dan Keterbatasan Video Menurut Anderson
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Anderson dalam buku Andi
Prastowo (2013). Ia mengatakan bahwa video sebagai bahan ajar, meskipun
memiliki sejumlah keunggulan disbanding bahan ajar cetak ataupun bahan ajar
audio, ternyata masih juga memiliki keterbatasan. Kelebihan video menurut
Anderson antara lain :
1. Dengan video yang disertai suara atau tidak, kita dapat menunjukkan kembali
gerakan

tertentu.

Gerakan

yang

ditunjukkan

tersebut

dapat

berupa

rangsangan yang serasi atau berupa respon yang diharapkan dari peserta
didik. Semisal, program pendek yang memperlihatkan interaksi orang-orang.
Dengan melihat program ini, pesrta didik dapat melihat apa yang harus atau
tidak dilakukan, sehingga pesrta didik dapat merespon.
2. Dengan video, penampilan peserta didik dapat segera dilihat kembali untuk
dikritik atau dievaluasi. Caranya yaitu dengan merekam kegiatan yang
berhubungan dengan perkembangan kemampuan interpersonal, seperti teknik
mewawancarai, memimpin sidang, memberi ceramah, dan sebaemua ini
dimaksudkan untuk memantapkan penguasaan peserta didik terhadap suatu
keterampilan sebelum terjun kearena yang sesungguhnya.
3. Dengan menggunakan efek tertentu, dapat memperkokoh proses belajar
maupun nilai hiburan dari penyajian tersebut. Beberapa jenis efek visual yang
bisa didapat dengan video antara lain penyingkatan atau perpanjangan waktu,
gambaran dari beberapa kejadian yang berlangsung bersamaan split atau
multiple screen imagine (pada layar terlihat dua atau tiga kejadian),
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perpindahan yang lembut dari satu gambar atau babak ke gambar atau babak
berikutnya, dan penjelasan gerak (diperlambat atau dipercepat).
4. Dengan video, kita akan mendapatkan isi dan susunan yang masih utuh dari
materi pelajaran atau latihan, yang dapat digunakan secara interaktif dengan
buku kerja, buku petunjuk, buku teks, serta alat atau benda lain yang biasanya
digunakan dilapangan.
5. Dengan video, informasi dapat disajikan secara rentak pada waktu yang sama
dilokasi (kelas) yang berbeda dan dengan jumlah penonton (peserta) yang
tidak terbatas. Caranya yaitu dengan menempatkan monitor dikelas-kelas.
6. Pembelajaran dengan video merupakan suatu kegiatan pembelajaran mandiri,
dimana siswa belajar dengan kecepatan masing-masing individu.
Berikut beberapa keterbatasan Video menurut Anderson yaitu :
1. Ketika akan digunakan, perlatan video tentu harus sudah tersedia ditempat
penggunaan serta harus cocok ukuran dan formatnya dengan pita video atau
piringan video yang akan digunakan.
2. Menyusun naskah atau scenario bukanlah pekerjaan yang mudah,
disamping menyita banyak waktu.
3. Biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit orang yang mampu
mengerjakannya. Akan tetapi keterbatasan ini tampaknya sudah tidak
relevan lagi dengan perkembangan teknologi digital dan informasi yang
begitu pesat saat ini.
4. Apabila gambar pada pita video ditransfer ke film, hasilnya tidak bagus.
5. Layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton, kecuali jaringan
monitor dan system proyeksi video diperbanyak.
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6. Jumlah grafis pada garis untuk video terbatas, yakni separuh dari jumlah
huruf grafis untuk film atau gambar diam.
7. Perubahan yang pesat dalam teknologi menyebabkan keterbatasan sistem
video menjadi masalah yang berkelanjutan.

2.1.3.4 Pemanfaatan Program Video Dalam Kegiatan Pembelajaran
Menurut Mell Silberman (dalam Andi Prastowo 2013:302) yang
mengungkapkan suatu hasil penelitian bahwa dengan menambahkan visual pada
pelajaran, dapat menaikkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Penelitian ini juga
menunjukkan adanya perbaikan hingga 200% ketika kosakata diajarkan dengan
menggunakan alat visual.Bahkan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan
konsep berkurang sampai 40% ketika visual digunakan untuk menambah
presentasi herbal.
Selain itu ada pula sejumlah manfaat lain yang kita peroleh dari
pemanfaatan program video dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya sebagai
berikut :
1. Memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada peserta didik, misalnya
dengan cara memperagakan proses sirkulasi darah yang sangat kompleks.
2. Memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa
dilihat.
3. Jika dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan, dapat
mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu.
4. Menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang
dapat memacu diskusi peserta didik.
5. Menunjukkan cara menggunakan alat atau perkakas kelas.
6. Memperagakan keterampilan yang akan dipelajari.
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7. Menunjukkan tahapan prosedur.
8. Menghadirkan penampilan drama atau music.
9. Menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu.
10. Menyampaikan objek tiga dimensi.
11. Memperlihatkan diskusi atau interaksi antara dua atau lebih orang.
12. Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu
keadaan tertentu, contohnya keadaan digaladak kapal, di dalam lapangan
dan sebagainya.
13. Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang harus diteliti
dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan. Setelah dicermati dari latar
belakang tersebut di atas seperti penyelenggaraan pendidikan jasmani
disekolah saat ini belum dikelola sebagaimana mestinya, sesuai dengan
tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif,
afekif

maupun motorik. Guru sering mengajarkan cabang olahraga

sesungguhnya tanpa adanya modifikasi atau variasi, sehingga siswa
cenderung cepat bosan. Oleh karena itu, untuk membuat siswa menjadi aktif
bergerak, merasa senang dalam mengikuti pembelajaran pendidikan
penjasorkes (khususnya pembelajaran bola voli) dan mengatasi kebosanan
siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa menunjukkan
ketekunan,

antusiasme

serta

penuh

penuh

partisapasi,

peneliti

mengembangkan media pembelajaran permainan bola voli melalui media
video pembelajaran passing dalam permainan bola voli. Agar dapat
membantu guru menyampaikan materi ke peserta didik.

2.1.3.5 Langkah-langkah Membuat Video
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Seperti halnya program audio (radio), video juga merupakan alat bantu
yang didesain sebagai bahan ajar. Program video biasanya disebut alat pandang
dengar atau audio visual. Umumnya, program video telah dibuat dengan
rancangan lengkap, sehingga setiap akhir dari penayangan video peserta didik
dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Baik tidaknya program video
tentu saja terhantung desain awalnya, mulai analisis kurikulum, penentuan
media, skema yang menunjukkan sekuensi (dikenal dengan skenario) dari
sebuah program video atau film, skrip, pengambilan gambar, dan proses
pengeditannya. (Andi Prastowo, 2013 :310)
Menurut Andi Prastowo (2013:311) dalam rangka memproduksi video,
maka peneliti juga perlu memperhatiikan beberapa pertimbangan berikut ini jika
hendak memproduksi video :
1. Video didesain terutama untuk gambar bergerak, bukan gambar diam.
2. Kalau digarap dengan benar, gambar bergerak amat baik untuk tujuan afektif
(mempengaruhi peserta didik untuk mengubah sikap).
3. Untuk kepentingan pengajaran, sebaiknya gambar bergerak digunakan
berdasarkan hubungan langsung dengan pribadi penonton. Beberapapun
besarnya kelompok peserta didik yang menonton, peran yang dijabarkan
dalam naskah hendaklah memperhitungkan peserta didik sebagai pribadi.
4. Suara yang mengiringi gambar harus sesuai dengan isi gambar.
5. Narasi tidak boleh menceritakan apa yang terlihat dilayar kecuali untuk
menginterpretasikan, memperjelas, atau menekankan hal yang penting.
6. Semua media gambar gerak harus mengandung isi yang sudah di lakukan,
serta harus disunting dan diujicobakan sebelum dipergunakan dalam
kegiatan pengajaran.

29

7. Karena video sebetulnya adalah media gambar bergerak, narasinya
hendaklah dikembangkan berdasarkan naskah visual yang didesain oleh
penulis.
8. Ingatlah bahwa penonton tidak terikat, ia bisa saja mengalihkan perhatian
pada hal-hal lain jika tontonan tersebut tidak menarikbagi mereka. Oleh
karena itu dalam perencanaan naskah media ini, harus dipertimbangkan
juga sikap penonton, latar belakang, budaya, usia, jenis kelamin serta
gagasan dan harapan mereka.
9. Gambar yang diambil hendaknya bervariasi dan diambil dari sudut pandang
yang berbeda sehingga penonton tidak cepat bosan. Usahakan lama masa
putarnya seminim mungkin.
10. Memproduksi bahan ajar gerak adalah produksi yang rumit. Kegiatan ini
melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin serta teknisi yang terampil.
Langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk menyusun sebuah
program video, menurut Diknas (dalam Andi Prastowo 2013:313) adalah berikut:
1. Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan
banyak sedikitnya materi.
2. Pembuatan sinopsis yang menggambarkan secara singkat dan jelas tentang
materi yang akan dibahas dalam sebuah program video.
3. Informasi pendukung dijelaskan secara gambling, padat, dan menarik dalam
bentuk story board atau naskah. Kita bisa memperkuat sumber belajar untuk
memperkaya materi misalnya buku, majalah, dan internet. Sebuah story
board biasanya ditulis dalam dua kolom, dimana kolom pertama berisi
gambaran atau bagan yang dilengkapi oleh perintah pengambilan gambar,
sedangkan kolom kedua berupa narasi yang menjelaskan gambar.
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Kejelasan story board akan memudahkan dalam memproduksi sebuah
program video.
4. Pengambilan gambar dilakukan atas dasar story board. Agar hasilnya
maksimal sebaiknya dikerjakan oleh orang yang menguasai alat rekam.
5. Proses editing dilakukan oleh orang yang mengetahui alat edit didampingi
oleh orang yang menguasai substansi atau isi materi video.
6. Agar hasilnya memuaskan, sebelum digandakan sebaiknya dilakukan
penilaian terhadap program secara keseluruhan.
7.

Program video biasanya tidak interaktif, namun tugas-tugasnya dapat
diberikan pada akhir penayangan melalui presenter. Tugas-tugas dapat juga
ditulis dalam lembar kertas lain, misalnya berupa tugas praktik yaitu
mempraktikan apa yang telah dilihat dalam program video.

8. Penilaian dapat dilakukan terhadap jawaban tertulis dalam program video
dari tugas yang diberikan.
Menurut Arif dan Napitupulu (dalam Andi Prastowo 2013:314) secara
sistmatis menjelaskan langkah-langkah utama untuk memproduksi video terbagi
menjadi empat fase yaitu perencanaan, produksi, kegiatan tidak lanjut, serta
penilaian dan kesimpulan.
1. Fase Perencanaan
Fase ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
1) Penentuan topik.
2) Pemilihan strategi. Dalam memilih strategi, kita gunakan berbagai metode,
teknik, dan taktik untuk memanipulasi komponen kata, tulisan, serta visual
sambil memperhatikan prinsip-prinsip belajar yang sudah ada. Kita harus
menjelaskan kepada diri sendiri tentang gagasan atau permasalahan
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sebelum dapat berbagi kepada orang lain. Pada waktu gagasan sudah
jelas, maka kita harus mengaitkannya satu dengan yang lain dengan arah
yang jelas dan terperinci. Setelah itu, yang merupakan gagasan pokok.
3) Penentuan seluk beluk atau profil para penerima.
4) Penentuan gagasan pokok. Gagasan pokok kita sajikan dalam bentuk
tunggal, lengkap, serta kalimat yang menyimpulkan hakikat atau inti sari
pesan. Suatu gagasan pokok dapat berbentuk definisi formal, proses atau
kepercayaan.
5) Penetapan tujuan kegiatan.
6) Pengembangan gagasan pokok menjadi satu garis besar.
7) Penegasan strategi atau bentuk program. Dalam hal ini, banyak format
program untuk dipilih, seperti narasi, dokumentasi, wawancara, diskusi
peran, majalah, demonstrasi atau peragaan, dan dramatisasi. Tujuan
produksi bukan hanya untuk menyampaikan isi materi tetapi juga untuk
melibatkan penonton dalam menyusun pengalaman yang memnuntun
mereka untuk menarik kesimpulan yang sama dengan kita. Prrogram
berisikan serangkaian tuntutan yang memerlukan pembuktian. Tuntutan
dinyatakan secara lisan atau ditujukan dalam suatu rangkaian visual.
Gunakan berbagai sumber pengetahuan untuk menetapkan strategi,
seperti pengalaman, wewenang, penalaran induktif dan deduktif, serta
pendekatan ilmiah.
8) Pembuatan papan cerita atau menulis naskah. Papan cerita merupakan
suatu alat untuk merencanakan penyajian visual dan audio visual. Paparan
cerita menawarkan suatu cara untuk mengatur apa yang akan kita
pertunjukkan kepada peserta didik dan apa yang akan kita ceritakan
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kepada mereka. Paparan cerita merupakan urutan dari panel gambar,
dimana setiap panel atau susunan kerangka papan cerita menggambarkan
titik kunci dalam materi visual yang diusulkan. Gambar-gambar umumnya
berupa sketsa atau gambar jadi, tetapi dapat juga berupa foto. Gambargambar dapat diperbaiki, ditata kembali, atau dihilangkan sampai
ditemukan suatu cerita visual yang kuat dan memikat.
9) Penyiapan jadwal pengambilan gambar rekaman, penyuntingan, dan
sebagainya.
2. Fase Produksi
Fase ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
1) Pengambilan gambar dan grafik.
2) Perekaman narasi dan efek.
3) Sinkronisasi atau penyuntingan.
3. Fase Kegiatan Tindak Lanjut
Fase ini meliputi langkah-langkah sebagi berikut:
1) Penyiapan cara menggunakan atau petunjuk bagi pemakai atau pendidik.
2) Penilaian program. Untuk menilai program, secara sedrhana kegiatannya
adalah

menerjemahkan

tujuan-tujuan

kedalam

instrumen

evaluasi.

Penilaian atau evaluasi dilakukan terhadap isi atau materi serta strategi
yang digunakan dalam penyusun program (belum mengenai tingkat
keefektifan media).
4. Fase Penilaian dan Kesimpulan
Fase ini merupakan bagian paling akhir dari suatu proses produksi video.
Dalam fase terakhir inilah, video dievaluasi ulang untuk penyempurnaan baru
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kemudian masuk ke kesimpulan. Kesimpulan disini merupakan intisari dari
bahan video yang dibuat.

2.1.4 Karakteristik Anak Sekolah Menengah Atas
Anak usia Sekolah Menengah Atas, kira-kira berumur antara usia 16-18
tahun mempunyai karakteristik yang berbeda dengan anak-anak sekolah yang
lain dan merupakan usia penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak
untuk menemukan jatidiri. Karakteristik yang di miliki anak Sekolah Menengah
Atas antara lain adalah sebagai berikut :
1. Dari segi perkembangan jasmani:
1) Kekuatan otot dan daya tahan otot berkembang dengan baik.
2) Senang kepada keterampilan yang baik dan bahkan sudah mengarah
kepada gerak akrobatik.
3) Anak laki-laki keadaan jasmaninya sudah cukup matang.
4) Anak putrid proporsi tubuhnya makin menjadi baik.
5) Mampu membangun kemauan dengan sangat mengaggumkan.
2. Dari segi perkembangan psikis atau mental:
1) Banyak memikirkan dirinya sendiri.
2) Mental menjadi stabil dan matang.
3) Membutuhkan banyak pengalaman dari segala segi.
4) Sangat senang terhadap hal-hal ideal dan senang sekali bila memutuskan
masalah-masalah sebagai berikut: pendidikan, pekerjaan, perkawinan,
peristiwa dunia dan politik, kepercayaan.
3. Dari segi perkembangan sosial:
1) Sadar dan peka terhadap lawan jenis.
2) Lebih bebas.
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3) Berusaha lepas dari lindungannya orang dewasa atau pendidik.
4) Senang kepada masalah perkembangan sosial.
5)

Senang kepada kebebasan diri dan berpetualang

6) Sadar untuk berpenampilan dengan baik dan cara berpakaian rapi dan
bersih
7) Tidak senang kepada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kedua
orang tuanya.
8) Pandangan kelompoknya sangat menentukan sikap pribadinya.
4. Dari segi perkembangan motorik:
Anak telah mencapai pertumbuhan dan perkembangan menjelang masa
dewasanya, keadaan tubuh pun akan menjadi lebih kuat dan lebih baik, maka
kemampuan motorik dan psikisnya juga telah siap untuk menerima latihan-latihan
peningkatan keterampilan gerak menuju prestasi olahraga yang lebih tinggi. Oleh
karena itu mereka telah siap dilatih secara intensif diluar jam pelajaran.
(Sukintaka, 1992:46)

2.1.5 Sejarah Permainan Bola Voli
Bola voli sudah dikenal sejak abad pertengahan turutama dinegaranegara Romawi. Pada tahun 1893 di Jerman permainan ini dikenal dengan nama
“fraust ball”. Dia tahun kemudian yakni pada tahun 1895 William G.Morgan
seorang guru pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association (YMCA)
dikota Hollioke, Massachussette mecobakan permainan sejenis fraust ball yang
mula-mula olahraga rekreasi dalam lapangan tertutup (indoor). Pada saat itu
sedang popular olahraga basket tetapi banyak para usahawan yang berlatih
basket sudah mencapai usia lanjut merasakan permainan basket terlalu
menguras tenaga. Pada tahun 1806 setelah melihat bahwa dasar permainan
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Mintonette adalah menvoli bola hilir mudik melewati net maka Prof.H.T Halsted
dari Springfield,Massachussette, U.S.A, mengusulkan nama permainan ini
menjadi volley ball. Pada tahun 1928 lahir induk organisasi bola voli Amerika
Serikat (The United States Volley Ball) dan pada tahun itu juga kejuaraan
nasional Amerika yang pertama. Cara dan peraturan permainan dimasingmasing Negara, wilayah dan beberapa daerah sering berbeda-beda. Tahun 1984
pada Olimpiade Los Angeles tim putera USA untuk pertamakali menduduki
peringkat pertama pada kompetisi puncak F.I.V.B setelah menundukkan brasil.
Regu puteri China mendapatkan medali emas dan berada diatas USA maupun
Jepang (Herry Koesyanto 2003:1-3).
Permainan bola voli di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1928, dibawa
oleh guru-guru Belanda yang mengajar disekolah-sekolah lanjutan (H.B.S dan
A.M.S) namun pada waktu itu belum popular dikalangan masyarakat. Setelah
Indonesia merdeka, bekas Angkatan Perang Belanda yang bergabung dengan
TNI, ikut mempopulerkan bola voli.
Sejak PON II di Jakarta pada tahun 1951, sampai sekarang bola voli
termasuk salah satu cabang olahraga resmi yang dipertandingkan. Pada tanggal
22 Januari 1955 di Jakarta diresmikan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia
(PBVSI). PBVSI disahkan oleh K.O.I (Komite Olahraga Indonesia) pada bulan
maret 1995 sebagai induk organisasi bola voli yang tertinggi di Indonesia.
perkembangan permainan bola voli nampak maju sejak persiapan menghadapi
Asian Games IV dan Ganefo di Jakarta (Herry Koesyanto, 2003:7-9).

2.1.5.1 Teknik Dasar Permainan Bola Voli
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Dalam permainan bola voli, ada beberapa teknik dasar yang harus
dimengerti atau dikuasai oleh siswa antara lain sebagai berikut : (1) servis. (2)
passing. (3) umpan. (4) smash. (5)bendungan.

2.1.5.1.1Servis
Sebuah tindakan awal untuk memulai suatu permainan dalam bola voli.
walaupun pada dasarnya dalam tindakan ini tidak hanya sekedar untuk memulai
sebuah permainan, tapi bias merupakan serangan awal yang cepat dan
mematikan yang pertama kali dilakukan oleh pemain dalam sebuah regu yang
melakukan servis.
1. Sikap Permulaan : berdiri diarea servis menghadap kelapangan, kaki kiri
didepan bola dipegang pada tangan kiri, tekuk lutut dan berat badan berada
ditengah.
2. Gerak Pelaksanaan : bola dilambungkan kedepan pundak kanan, setinggi 5060 cm, pada servis saat bersamaan lengan tangan kanan ditarik ke atas
belakang kemudian diayunkan kearah depan atas dan permukaan telapak
tangan mengenai bagian belakang bawah bola kemudian tangan terayun
kedepan diluruskan untuk mendorong bola ketempat yang diinginkan agar
bisa menjadi serangan pertama dalam permainan bola voli.
3. Gerak Lanjutan : setelah memukul diikuti memindahkan berat tubuh kedepan
dengan memindahkan kaki kanan kedepan, tangan kembali pada posisi rilek
disampin badan dan segera masuk ke dalam lapangan, posisi dengan sikap
siap normal untuk menerima pengembalian atau serangan lawan yang
menuju kelapangan permainan sendiri (Nuril Ahmadi, 2007:20-22).

2.1.5.1.2 Passing
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Passing terbagi menjadi dua yaitu passing bawag dan passing atas,
berikut langkah melakukan passing :
1. Passing bawah adalah upaya seorang pemain dengan menguunakan teknik
tertenrtu untuk mengoperkan bola menggunakan lengan sisi bagian dalam untuk
dimainkannya kepada teman seregu dilapangan sendiri.
1) Sikap Permulaan : ambil sikap siap dalam permainan bola voli : Kedua lutut
ditekuk dengan badan sedikit dibongkokkan kedepan, berat badan
menumpu

pada

kedua

kaki

bagian

depan

untuk

mendapatkan

keseimbangan labil agar lebih mudah dan lebih cepat bergerak ke segala
arah.
2) Gerak Pelaksananan : ayunkan kedua lengan kearah bola, dengan sumbu
gerak pada persendian bahu dan sikubetul-betul dalam keadaan lurus.
Perkenaan bola pada bagian prosimal dari permukaan lengan, di atas dari
pergelangan tangan dan pada waktu lengan membentuk sudut sekitar 45
derajat dengan badan, lengan di anyunkan dan di angkat hamper lurus.
3) Gerak Lanjutan : setelah ayunan lengan tangan mengenai bola, kaki
belakang melangkah ke depan untuk mengambiol posisi siap kembali dan
ayunan lengan untuk passing bawah kedpan tidak melebihi sudut 90
derajat dengan bahu atau badan.
2. Passing atas adalah upaya seorang pemain dengan mengunakan teknik
tertentu untuk mengoperkan bola menggunakan jari-jari kedua tangan untuk
dimainkannya kepada teman seregu dilapangan sendiri.
1) Sikap permulaan : ambil sikap siap yaitu: kedua kaki berdiri selebar dada,
berat badan menumpuk pada tapak kaki bagian depan, tempatkan badan
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secepat mungkin dibawah bola, dengan kedua tangan lebih tinggi dari dahi
dan bersiap menerima bola yang datang.
2) Gerak pelaksanaan : tepat saat bola berada diatas dan sedikit di depan
dahi, lengan diluruskan dengan gerakan agak eksplosif untuk mendorong
bola. Perkenaan bola pada permukaan telapak tangan yang didominasi
empat jari tangan, kemudian diikuti dengan gerakan pergelangan tangan
agar bola dapat melayang dengan baik.
3) Gerak lanjutan : setelah bola melayang dengan baik, lanjutkan dengan
meluruskan lengan kedepan atas sebagai suatu gerakan lanjutan, diikuti
dengan

gerakan

memindahkan

berat

badan

kedepan

dengan

melangkahkan kaki belakang ke depan dan mengambil sikap siap dalam
posisis normal kembali (Nuril Ahmadi, 2007:25-26).

2.1.5.1.3 Umpan (Set Up)
Umpan adalah menyajikan bola kepada teman dalam satu regu, yang
kemudian diharapkan bola tersebut dapat diserang kedaerah lawan dalam
bentuk smash. Teknik mengumpan pada dasarnya sama dengan teknik passing,
letak perbedaannya hanya pada tujuan dan kurve jalannya bola. Teknik
mengumpan dapat dilakukan baik dengan passing bawah maupun passing atas,
namun ditinjau dari segi keuntungan pelaksanaannya tentu akan menguntungkan
jika teknik mengumpan dilakukan dengan teknik passing atas. Mengumpan
dengan teknik passing atas akan lebih menjamin ketepatan sasaran jika
dibandingkan dengan teknik umpan passing bawah. Umpan yang baik harus
memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : (1) bola harus melambung
dengan tenang didaerah serang dilapangan sendiri. (2) bola harus berada diatas

39

jarring dengan ketinggian yang cukup agar dapat di smash oleh smasher. (3)
jarak umpan dengan net sesuai dengan tipe serangan yang diinginkan sesuai
kemampuan dan kemauan perindividu sehingga menghasilkan umpan yang baik
(Nuril Ahmadi, 2007:29-30).

2.1.5.1.4Smash(spike)
Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan, usaha
mencapak kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam
melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan kemampuan meloncat
yang tinggi. Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan komplek
yang terdiri dari : (1) langkah awal. (2) Tolakan untuk meloncat. (3) Memukul bola
saat melayang diudara. (4) Saat mendarat kembali setelah memukul bola.
Proses gerakan keseluruhan dalam smash dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Sikap pemulaan : berdiri sorong kurang lebih 45 derajat dengan jarak 3-4
meter dari net.
2. Gerak pelaksanaan : langkahkan kaki kiri kedepan dengan langkah biasa,
kemudian diikuti dengan langkah kaki kanan yang panjang, diikuti dengan
segera oleh kaki kiri yang diletakkan disamping kaki kanan( ujung kaki kiri
didepan kaki kanan), sambil menekuk lutut rendah, kedua tangan yang
berada dibelakang badan segera melakukan tolakan sambil mengayunkan
lengan kedepan atas. Pada saat loncatan tertinggi segera meraih dan
memukul bola setinggi-tingginya di atas net.
3. Gerak lanjutan : menjaga keseimbangan badan agar tidak menyentuh dan
menabrak net dan mendarat kembali dengan menumpu pada dua kaki sambil
mengeper dan mengambil sikap siap (Nuril Ahmadi, 2007:31-33).
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2.1.5.1.5 Bendungan (blok)
Blok merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis
serangan lawan. Jika ditinjau dari teknik gerakan, blok bukanlah merupakan
teknik yang sulit, namun keberhasilan suatu blok persentasenya sangat kecil
karena bola smash yang akan di blok, arahnya dikendalikan oleh lawan (lawan
selalu menghindari blok tersebut) mencoba membuat pola serangan yang bias
terbebas dari blok
1. Sikap permulaan : berdiri menghadap kejaring atau net, jarak kedua kaki
selebar pundak, lutut ditekuk dan kedua lengan tangan siap didepan dada,
pandangan mengawasi jalannya bola dan memperhatikan smasher yang
akan melakukan pukulan.
2. Gerak pelaksanaan : dengan menolakkan kedua kaki sambil membawa
kedua lengan keatas, kemudian menghadapkan telapak tangan kearah bola
yang akan dipukul oleh smasher dengan tujuan mengenai bola dan
menghadang bola kedaerah permainan sendiri agar tidak mudah di serang
oleh lawan.
3. Gerak lanjutan : segera mendarat dengan kedua kaki mengeper dan
mengambil posisi siap kembali untuk mengahadapi situasi permainan
selanjutnya untuk menerima serangan dari lawan yang mengarah padanya
atau tim (Nuril Ahmadi, 2007:30-31).

2.2 Kerangka Berfikir
Pembelajaran yang masih menggunakan pembelajaran konvensional,
yaitu pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah dan guru
mendominasi kegiatan pembelajaran. Siswa akan cenderung menjadi pasif
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karena segala inisiatif berasal dari guru. Aktifitas anak terbatas pada
mendengarkan, mencatat, kurang terbangunnya kerjasama positif antar siswa
dalam memahami konsep pembelajaran penjasorkes. Siswa hanya berfikir
menurut apa yang digariskan oleh guru, proses belajar seperti ini tidak
mendorong siswa berfikir dan beraktivitas secara luas, yang tentunya kurang
sesuai dengan hakekat siswa sebagai subjek belajar. Selain itu permasalahan
kurang berkembangnya proses pembelajaran juga disebabkan pembelajaran
penjasorkes disekolah terbatas oleh sarana prasarana yang baik secara
kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu, seiring berkembangnya teknologi,
muncullah berbagai macam bentuk media baru yang canggih, mulai dari media
cetak, media audio, hingga media audio-video serta media interaktif dengan
computer. Permasalahan tersebut semakin mendalam dan berpengaruh secara
signitikan terhadap proses pembelajaran penjasorkes, karena kurang didukung
oleh tingkat kemampuan, kreativitas, dan inovasi para guru penjasorkes selaku
pelaksana khususnya dalam pengembangan model pembelajaran.
Tujuan

pembelajaran

pendidikan

jasmani

akan

terwujud

apabila

pembelajaran pendidikan jasmani diajarkan melalui metode, model dan
pendekatan yang sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga
akan menjadi kendala terhadap keberhasilan proses pembelajaran pendidikan
jasmani itu sendiri jika hal ini tidak diantisipasi oleh guru itu sendiri. Disini guru
dituntut untuk berinovasi sebaik mungkin agar apa yang menjadi tujuan
pembelajaran dapat terlaksana dengan baik tanpa menghilangkan unsur apapun
didalamnya.
Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan jasmani
olahraga dan kesehatan di sekolah menengah atas, siswa diharapkan mampu
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untuk mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga
beregu bola besar. Pembelajaran bola voli dengan menggunakan video
pembelajaran

merupakan

bentuk

pembelajaran

yang

bertujuan

untuk

mengembangkan kemampuan gerak siswa agar lebih termotifasi dan terbantu
dalam meningkatkan hasil belajar baik segi kognitif, afektif dan psikomotor pada
siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Sematang Tahun 2014/2015.

Prosedur Pengembangan Kerangka Berfikir

Latar Belakang
seiring berkembangnya teknologi,
muncullah berbagai macam
bentuk media pembelajaran baru
yang semakin canggih
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Rumusan Masalah
Guru di tuntut untuk berinovasi
sebaik mungkin agar apa yang
menjadi tujuan pembelajaran dapat
terlaksana.

Kemampuan Dasar
Profesional Guru
1. Mengenal,
memilih dan
menggunakan
media
2. Membuat alat-alat
bantu pelajaran
sederhana

Kompetensi Dasar
Dalam Kurikulum
Pendidikan
Jasmani
Siswa dapat
mempraktikkan
salah satu teknik
dasar permainan
dan olahraga
beregu bola besar

Karakteristik Anak
Usia SMA
1.Kekuatan dan
daya tahan otot
berkembang baik
2. Membutuhkan
banyak
pengalaman

Pemecahan Masalah
Dengan mempertimbangkan karakteristik program pendidikan jasmani,
kompetensi dasar dalam kurikulum dan dasar dalam kurikulum
pendidikan jasmani serta karakteristik anak usia Sekolah Menengah
Atas maka pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran dapat
menjadi salah satu alternatif yang dapat mempermudah penyampaian
materi guru ke siswanya
Tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah
Membantu siswa meningkatkan kemampuan gerak, pemahaman
kognitif, dan sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang kelak akan
menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani serta berkepribadian
mantap

Gambar 2.2 Prosedur Pengembangan Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENGEMBANGAN

3.1 Model Pengembangan
Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk
menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.
Penelitian dan Pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis
penelitian (research-based development) merupakan jenis penelitian yang
sedang meningkat penggunaannya dalam pemecahan masalah praktis dalam
dunia penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran.
Sugiyono (2009:412) mengungkapkan bahwa dalam bidang pendidikan,
produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya
banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan
misalnya keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan,
buku ajar, modul, dll.

Sugiyono (2009:409) mengemukakan langkah-langkah

penelitian pengembangan, yaitu: (1) menganalisis potensi dan masalah, (2)
mengumpulkan data, (3) mendesain produk, (4) melakukan validasi produk, (5)
melakukan uji coba skala kecil, (6) melakukan revisi, (7) melakukan uji coba
lapangan, dan (8) diseminasi/produk massal. Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan yang bertujuan menghasilkan produk berupa pengembangan
model video pembelajaran passing dalam permainan bola voli bagi siswa kelas
XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang.
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Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkahlangkah penelitian atau pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan
penelitian produk yang dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan
temuan-temuan tersebut. Melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar
dimana produk tersebut akan dipakai dan melakukan revisi terhadap hasil uji
lapangan dalam

model pengembangan yang

digunakan adalah model

pengembangan prosedural, karena model ini bersifat deskriptif, yaitu suatu
prosedur yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam
menghasilkan produk.

3.2 Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan pada model video ini dilakukan melalui
tahapan,yaitu

Analisis Kebutuhan
Observasi dan Wawancara

Kajian pustaka

Pembentukan produk awal (draft)

Uji coba kelompok kecil

Tinjauan Ahli Penjas dan Ahli
pembelajaran
Revisi Produk Pertama
Uji Lapangan

Revisi Produk Akhir

Produk Akhir

Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan (sumber: Borg & Gall dalam
Sugiyono)
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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 video pembelajaran
permainan bola voli dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan
observasi langsung di SMA Negeri 15 Semarang tentang pelaksanaan olahraga
bola voli dengan cara melakukan pengamatan lapangan tentang proses
pembelajaran dan aktivitas siswa serta ketertarikan siswa terhadap materi bola
voli

yang sedang disampaikan oleh guru

selama mengikuti pembelajaran

penjasorkes.

3.2.2 Pembuatan Produk Awal
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya
adalah pembuatan produk awal model video pembelajaran passing dalam
permainan bola voli. Dalam pembuatan produk awal

ini, peneliti membuat

produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli penjas
dan dua ahli pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA
Negeri 15 Semarang Kota Semarang.

3.2.3 Uji Coba Kelompok Kecil
Setelah membuat produk pengembangan model video pembelajaran
passing, langkah selanjutnya adalah produk di uji cobakan kepada siswa kelas XI
SMA Negeri 15 Semarang dengan sampel 10 siswa. Pengambilan siswa sebagai
sampel dilakukan secara random dan sampling dengan tujuan semua siswa
memperoleh kesempatan yang sama sebagai sampel.
Pertama siswa diputarkan media video pembelajaran passing lalu
mempraktekkan langkah-langkah dalam video pembelajaran. Kedua, setelah
melakukan

uji

coba

siswa

diminta

mengisi

kuesioner

tentang

produk
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pengembangan media video pembelajaran passing. Tujuan uji coba skala kecil
ini adalah mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan.

3.2.4 Revisi Produk Pertama
Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari
evaluasi ahli penjas (dosen bola voli Unnes) dan ahli pembelajarana (Guru SMA)
dan uji coba skala kecil sebagai perbaikan dari produk yang telah diujicobakan
berulang-ulang dan dapat diuji cobakan ke ujicoba lapangan.

3.2.5 Uji Coba Lapangan
Setelah mengetahui hasil analisis uji coba skala kecil serta revisi produk
pertama. Selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan
dengan sampel 25 siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang.
Pertama siswa diputarkan media video pembelajaran passing lalu
mempraktekkan langkah-langkah dalam melakukan passing. Setelah uji coba
siswa diminta mengisi kuesioner tentang produk pengembangan model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli. Tujuan uji coba lapangan ini
adalah mengetahui respon siswa terhadap pengembangan model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli pada siswa kelas XI SMA
Negeri 15 Semarang Kota Semarang.

3.2.6 Revisi Produk Akhir
Revisi produk dari hasil dari uji lapangan dapat di jadikan produk
pengembangan model video pembelajaran passing dalam permainan bola voli
kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015.

3.2.7 Hasil Akhir
Hasil akhir produk pengembangan dari uji coba lapangan yang telah
diujicobakan berulang-ulang yang berupa model video pembelajaran passing
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dalam permainan bola voli pada siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang
Kota Semarang.
3.3 Uji Coba Produk
3.3.1 Desain Uji Coba
Penelitian ini menggunakan desain ekspremental. Uji coba
pengembangan menggunakan dua tahap yaitu tahap uji coba skala kecil
dan uji coba lapangan. Desain uji coba ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat keefektifan dan manfaat dari produk yang dikembangkan. Data
yang diperoleh adalah dengan pengamatan dan memberikan angket
terhadap siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang dalam mengikuti
pembelajaran penjasorkes materi bola voli terhadap model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli. Jadi, data yang akan
diperoleh berwujud deskriptif persentase.
3.3.2 Subjek Uji Coba
Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah :
1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan satu ahli
pembelajaran.
2. Uji coba skala kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas XI SMA Negeri 15
Semarang.
3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 25 siswa kelas XI SMA Negeri 15
Semarang.
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3.4

Cetak Biru Produk
Cetak

biru

(blueprint)

pengembangan dari uji coba

produk

merupakan

draft

model

pertama yang diperbaiki agar dapat

dilaksanakan pada tahap selanjutnya (uji coba lapangan) pada siswa
kelas XI SMA Negeri 15 Semarang.

Gambar 3.4.1 Tampilan Awal dan Judul Video Pembelajaran

49

Tabel 3.4.1 Cetak Biru Produk
No
1.

Garis Besar
Latar Belakang

Keterangan
Latar belakang penelitian ini adalah seiring
berkembangnya teknologi, muncullah berbagai
macam bentuk media pembelajaran baru yang
semakin canggih, mulai dari media cetak lalu
media audio hingga media interaktif dengan
komputer. Hal ini menunjukkan bahwa media
pembelajaran selalu mengikuti perkembangan

2.

Sasaran

atau teknologi dan pengetahuan.

Audiens.

Video pembelajaran ini ditujukan kepada siswa
kelas XI SMA pada mata pelajaran penjasorkes
materi bola voli.

3.

Tujuan Program
Setelah menyaksikan dan menyimak video ini,
siswa diharapkan dapat :
1).

Menjelaskan

langkah-langkah

dalam

melakukan passing bawah dan atas.
2). Mempraktikkan cara melakukan

passing

bawah dan atas dengan benar.
4.

Garis Besar Isi
Program.

Pengembangan

model

video

pembelajaran

passing ini berisikan materi dan praktik passing
bawah dan passing atas dengan langkah-langkah
yang benar dan kesalahan yang sering dilakukan
dalam pelaksanaan passing bawah dan passing
5.

Durasi.

atas.

Video pembelajaran passing berdurasi sekitar 11
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6.

Peraga.

menit.

Pelaku dalam video ini berjumlah empat orang,
yakni dua wanita dan dua lelaki. Satu wanita
7.

Pakaian.

menjadi penjelas dan satu menjadi peraga,
sementara dua lelaki menjadi peraga.
Wanita penjelas memakai baju berkerah dan
celana

8.

trening

panjang

serta

bersepatu,

Lokasi

sementara ketiga orang peraga memakai kaos

pengambilan

voli dan bersepatu.

gambar.
Lokasi pengambilan video di lapangan bola voli
9.

Alat

yang indoor Universitas Negeri Semarang.

dibutuhkan.

Alat yang digunakan dalam pengambilan video
adalah Camera digital untuk merekam, Tripot
untuk menyangga camera, Storyboard untuk
menulis naskah yang akan disampaikan dalam
10.

Urutan

video, Bola voli, Jasa perekam, Model atau

Pengambilan

peraga dan Laptop atau Komputer.

Adegan.
Urutan

pengambilan

gambar

sama

dengan

urutan pelaksanaan passing itu sendiri yaitu
persiapan, gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan
dimana penjelas akan menjelaskan lalu diikuti
oleh gerakan peraga. Dimulai dari yang benar
kemudian

gerakan

yang

salah

dan

sering

dilakukan. Lalu pengambilan adegan beberapa
variasi melakukan passing bawah dan passing
atas dan langkah-langkah kaki yang benar dalam
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melakukan passing bawah maupun passing atas.
Selanjutnya
11.

adalah

pengambilan

beberapa

Proses

bagian gerakan yang akan di-zoom atau di

Penggabungan

slowmotion baik itu passing bawah maupun

dan editing.

passing atas.

Proses

penggabungan

dilakukan

oleh

jasa

dan

editing

perekam

yang

dimulai

dari

pembuatan logo dan judul video pembelajaran
passing,
tulisan

kemudian
tentang

penambahan

penjelasan

beberapa

passing

bawah,

penggabungan teknik dasar passing bawah dan
passing atas yang benar dan salah serta contoh
melakukan passing bawah dan atas dengan bola,
menggabungkan

beberapa

variasi

cara

melakukan passing bawah dan passing atas
secara

berkelompok

dan

menggabungkan

langkah-langkah kaki dalam melakukan passing
bawah dan passing atas. Pembuatan cover dan
pemidahan dari format file ke kepingan CD
sebagai hasil akhir dari pembuatan produk video
pembelajaran passing.

3.5 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan
kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang
berupa kritik dan saran dari ahli penjas dan narasumber secara lisan maupun
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tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif
diperoleh dari kuesioner siswa terhadap penggunaan produk.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi ahli
adalah

berbentuk

kuesioner.

Kuesioner

menggunakan

instrument

digunakan untuk pengumpulan data dari eveluasi ahli dan uji coba.

yang
Alasan

memilih kuesioner adalah jumlah subjek yang relatif banyak sehingga dapat
diambil secara serentak, dalam waktu yang singkat. Kepada ahli dan siswa
diberikan kuesioner yang berbeda Kuesioner ahli di titik beratkan pada kenyaman
dalam menggunakan produk. Apakah siswa dapat menangkap materi yang
disampaikan dengan media yang berbeda.
Kuisioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus
dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan berupa kualitas model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli. Rentangan evaluasi dimulai
dari “sangat baik” hingga “sangat kurang” dengan cara memberi tanda “√” pada
kolom yang tersedia.

Tabel 3.6.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner
No
1

Faktor
Kualitas
Model

Indikator
Kualitas produk terhadap standar
kompetensi, keaktifan siswa, dan
kelayakan untuk diajarkan pada
siswa SMA kelas XI

Jumlah
13

Kuesioner yang digunakan untuk siswa berupa pertanyaan yang harus
dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang
digunakan dalam kuesioner meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif.

Tabel 3.6.2 Skor Jawaban Kuesioner “Ya” atau “Tidak”
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Alternatif jawaban

Keterangan

Jumlah Skor

Ya

Positif

1

Tidak

Negatif

0

Tabel 3.6.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner
Siswa
N

Faktor

Indikator

Jumlah

o
1

Psikimot

Kemampuan siswa mempraktekkan gerakan

or

dalam video pembelajaran permainan bola

5

voli
2

Kognitif

Kemampuan siswa dalam memahami materi

10

yang di sampaikan dalam model video
pembelajaran permainan bola voli
3

Afektif

Menampilkan sikap sportifitas, kerja sama,

5

saling menghargai, kejujuran
3.7 Teknik Analisis Data
Teknik

analisis

data

yang

digunakan

dalam

penelitian

pengembangan ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk
presentase. Sedangkan data yang berupa saran dan alasan menggunakan
teknik analisis kualitatif.
Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Muhamad Ali
(1987:184) yaitu :

NP = Nilai dalam %
n = Adalah nilai yang diperoleh
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N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data
Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk
memperoleh kesimpulan data. Pada tabel ini akan disajikan klasisfikasi dalam
persentase.
Tabel 3.7.1 Klasifikasi Persentase
Persentase

Kriteria

Klasifikasi

0-20%

Tidak Baik

Dibuang

20,1-40%

Kurang Baik

Diperbaiki

40,1-70%

Cukup Baik

Digunakan Bersyarat

70,1-90%

Baik

Digunakan

90,1-100%

Sangat Baik

Digunakan

(Sumber Muhamad Ali, dalam skripsi Bayu Wijiatmoko 2012:19)

BAB V
KAJIAN DAN SARAN

5.1 Kajian Proportipe Produk
Hasil akhir dari kegiatan penelitian ini adalah produk pengembangan
model pembelajaran passing dalam permainan bola voli yang berdasarkan pada
data saat uji coba skala kecil (N=10) dan uji coba skala besar (N=25) pada siswa
kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang.
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini,
maka dapat disimpulkan :
1. Produk pengembangan model video pembelajaran passing sudah dapat
dipraktekkan kepada subjek uji coba. Hali ini berdasarkan hasil analisis
data dari evaluasi ahli penjas didapat rata-rata ersentase 83%, hasil
analisis data dari ahli pembelajaran didapat rata-rata persentase 86%.
Data awal menunjukkan 81,5% dari

ahli penjas dan 83% dari ahli

pembelajaran. Perubahan ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dari
pengamatan ahli. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan untuk
menjadikan produk menjadi lebih baik lahi, yaitu menambahkan
keterangan-keterangan yang detail pada materi serta menambahkan
beberapa variasi materi agar durasi video tidak terlalu singkat.
Berdasarkan kriteria

penilaian

uji

ahli

yang

ada

maka

produk

pengembangan model video pembelajaran passing ini telah memenuhi
kriteria sangat baik sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan dapat
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dikatakan layak sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas XI SMA
Negeri 15 Semarang Kota Semarang.
2. Produk pengembangan model video pembelajaran passing sudah dapat
digunakan untuk siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota
Semarang. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil
didapat persentase 87 % dengan kriteria Baik dan hasil analisis data uji
coba lapangan didapat persentase 89,5% dengan kriteria Baik. Terjadi
beberapa penyesuaian dalam pengembangan ini sehingga siswa mampu
melakukan teknik dasar passing dengan benar. Adanya peningkatan
persentase, siswa sudah mulai memahami materi yang disampaikan.
Pengembangan

model

video

pembelajaran

ini

dibuat

dengan

memperhatikan keruntunan materi dan keterangan yang detail sehingga
siswa dapat dengan mudah memahami materi. Teknik dasar yang
diajarkan dicontohkan dengan tahapan yang benar dan ditambahkan
gerakan yang salah yang sering dilakukan sehingga siswa menjadi lebih
jelas. Berdasarkan kriteria yang ada maka pembelajaran melalui
pengembangan model video pembelajaran passing ini telah memenuhi
kriteria Baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga
dapat dikatakan layak dan dapat diterapkan di SMA Negeri 15 Semarang.
3. Faktor yang menjadikan pengembangan model video pembelajaran
passing dapat diterima oleh siswa kelas XI adalah semua aspek uji coba
yang ada. Sebagian besar siswa dapat memenuhi semua kriteria
penilaian baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. Pertemuan awal
saat perkenalan pengembangan model video pembelajaran passing
siswa sangat tertarik karena hal ini jarang mereka dapatkan, hal ini
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sangat membantu untuk pembelajaran berikutnya. Teknik dasar passing
disajikan langsung dipraktikkan oleh peraga dengan tahapan-tahapan
yang mudah, sehingga siswa mengetahui dengan detail langkah
melakukan passing dengan benar, selain itu terdapat juga beberapa
gerakan yang salah dan sering dilakukan. Dengan contoh-contoh gerakan
tersebut, siswa menjadi lebih mudah mengerti dan memahami langkahlangkah dalam melakukan passing bawah maupun passing atas.
Pengembangan media video pembelajaran passing juga menyajikan
beberapa

variasi

melakukan

passing

bawah

dan

passing

atas.

Diharapkan hal itu dapat mempermudah siswa melakukan passing bawah
dan passing atas dengan benar secara berpasangan sehingga lebih
mudan dan menyenangkan. Secara keseluruhan pengembangan model
video pembelaran passing dapat dijadikan alternatif pembelajaran
penjasorkes yang inovatif, kreatif, bervariasi dan efektif. Dari uji coba
skala kecil maupun uji coba lapangan pengembangan ini digunakan
untuk siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang Kota Semarang.

5.2 Saran
Peneliti mempunyai beberapa saran untuk produk ini, antara lain :
1. Bagi Guru Penjas, pengembangan model video pembelajaran passing ini
dapat

digunakan sebagai alternatif

dalam menyampaikan materi

pembelajaran permainan bola voli.
2. Bagi guru penjasorkes, disarankan menggunakan pengembangan model
video pembelajaran passing karena mempunyai daya tarik sehingga
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dapat menambahkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran
penjasorkes.
3. Disarankan, agar pengembangan model video pembelajaran passing ini
dapat digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan dan mengembangan
media-media pembelajaran lainnya agar pembalajaran lebih kreatif,
inovatif, bervariasi dan efektif.
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USULAN TOPIK SKRIPSI

94

95

Lampiran 2
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING
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Lampiran 3
SURAT IJIN PENELITIAN
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Lampiran 5
SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN
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Lampiran 6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
: SMA Negeri 15 Semarang
Mata Pelajaran
: Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan
Kelas/Semester
: XI / 2 (dua)
Alokasi Waktu
: 2 x 45 menit (1 x pertemuan)
Standar Kompetensi
:
- Mempraktikkan berbagai keterampilan dasar dalam
permainan olahraga dengan teknik dan taktik, dan nilai-nilai
yang terkandung didalamnya.
Kompetensi Dasar
:
- Mempraktekkan keterampilan bermain salah satu permainan
olahraga bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran,
menghargai, percaya diri.
Indikator Pencapaian Kompetensi :
Melakukan latihan koordinasi teknik dasar passing bawah dan
passing
atas
(berpasangan
dan
berkelompok)
dengan
menggunakan koordinasi yang baik.

-

A. Tujuan Pembelajaran
-

Siswa dapat melakukan latihan koordinasi teknik dasar
passing bawah dan passing atas (berpasangan dan
berkelompok) dengan menggunakan koordinasi yang baik.

B. Materi Pembelajaran
-

Koordinasi teknik passing bawah dan passing atas
(berpasangan dan berkelompok) dalam permainan bola voli
dengan menggunakan koordinasi yang baik.

C. Metode Pembelajaran
-

Ceramah

-

Demonstrasi

-

Latihan

-

Tanya Jawab

D. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran
a) Kegiatan Awal
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Berdoa, presensi, apersepsi, motivasi dan penjelasan tujuan
pembelajaran.
- Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang permainan
bola voli secara umum.
- Menonton video pembelajaran passing dalam permainan bola voli
b) Kegiatan Inti
-

Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi :
-

Berbaris, Pemanasan secara umum

-

Berlari mengelilingi lapangan bola voli

-

Melakukan tanya jawab tentang materi yang disampaikan
dalam video pembelajaran passing dalam permainan bola voli
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi :

-

Melakukan latihan koordinasi teknik dasar passing bawah dan
passing atas (berpasangan dan berkelompok) dengan
menggunakan koordinasi yang baik.

Gambar teknik passing bawah

Gambar teknik passing atas
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Konfirmasi
Menyimpulkan hal-hal yang belum diketahui .
Menjelaskan hal-hal yang belum diketahui.

-

c) Kegiatan Akhir
1. Pendinginan, Berbaris kemudian duduk istirahat
2. Koreksi secara keseluruhan
3. Presensi
4. Berdoa
d) Alat dan Sumber Belajar
1. Alat Pembelajaran :
- Bola Voli
- Lapangan bola voli
- Peluit
- Komputer
- LCD
2. Sumber Belajar :
-

Media cetak : Buku referensi, Lembar Kerja Siswa, Buku bola voli.
Media elektronik : Audio/visual teknik dasar passing dalam
permainan bola voli.

Semarang, 16 Januari 2015
Praktikan

Jayanti
NIM. 6101410080
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Lampiran 7
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI PENJAS
EVALUASI MODEL VIDEO PEMBELAJARAN PASSING DALAM
PERMAINAN BOLA VOLI PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15
SEMARANG

Mata Pelajaran
Materi Pokok
Sasaran Program
Evaluator
Tanggal

: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
: Permainan Bola Voli
: Siswa SMA NegeriI 15 Semarang
: Drs. H. Tri Nurharsono, M.Pd
: 13 Januari 2015

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat
Bapak/Ibu, sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli yang efektif dan efisien
untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SMA yang kami
modifikasi. 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 video, komentar dan saran umum,
serta kesimpulan.
3. Rentangan evaluasi mulai dari “sangat baik” sampai dengan “tidak baik”
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang tersedia.
Keterangan :
1 : Tidak baik
2 : Kurang baik
3 : cukup baik
4 : Baik
5 : Sangat baik
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4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan
yang telah disediakan.

Tabel. Kualitas Model Video
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

13.

Aspek yang dinilai
Kesesuaian dengan kompetensi dasar.
Kejelasan gambar
Keruntutan materi
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran bagi siswa.
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran dengan karakteristik siswa.
Kesesuaian alat dan fasilitas yang
digunakan.
Mendorong perkembangan aspek fisik /
jasmani siswa.
Mendorong perkembangan aspek kognitif
siswa.
Mendorong perkembangan aspek
psikomotor siswa.
Mendorong perkembangan aspek afektif
siswa
Mendorong siswa aktif bergerak.
Meningkatkan minat dan motivasi siswa
berpartisipasi dalam pembelajaran Bola
voli.
Aman untuk diterapkan dalam
pembelajaran permainan Bola voli.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5
√
√
√
√

Koment
ar

√
√
√
√
√
√
√
√
√

A. Komentar dan saran umum
Keterangan yang detail sangat perlu diperhatikan agar siswa lebih jelas. Bisa
dengan menjelaskan pernarasi gerakan atau dengan menambahkan penjelasan
dengan menyentuh anggota tubuh peraga agar penjelasan dapat lebih rinci.
Ditambahkan slowmotion disetiap perkenaan bola.

B. Kesimpulan
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Model permainan ini dinyatakan:
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran
Tidak layak digunakan/uji coba skala kecil
(mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan)

Semarang, 13 Januari 2015
Evaluator

( Drs. H Tri Nurharsono, M.Pd)

√

105

Lampiran 8
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI PEMBELAJARAN
EVALUASI MODEL VIDEO PEMBELAJARAN PASSING DALAM
PERMAINAN BOLA VOLI PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15
SEMARANG

Mata Pelajaran
Materi Pokok
Sasaran Program
Evaluator
Tanggal

: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
: Permainan Bola Voli
: Siswa SMA NegeriI 15 Semarang
: Iswinardi, S.Pd, M.M
: 13 Januari 2015

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat
Bapak/Ibu, sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli yang efektif dan efisien
untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SMA yang kami
modifikasi. 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 video, komentar dan saran umum,
serta kesimpulan.
3. Rentangan evaluasi mulai dari “sangat baik” sampai dengan “tidak baik”
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang tersedia.
Keterangan :
1 : Tidak baik
2 : Kurang baik
3 : cukup baik
4 : Baik
5 : Sangat baik
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4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan
yang telah disediakan.

Tabel. Kualitas Model Video
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

13.

Aspek yang dinilai
Kesesuaian dengan kompetensi dasar.
Kejelasan gambar
Keruntutan materi
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran bagi siswa.
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran dengan karakteristik siswa.
Kesesuaian alat dan fasilitas yang
digunakan.
Mendorong perkembangan aspek fisik /
jasmani siswa.
Mendorong perkembangan aspek kognitif
siswa.
Mendorong perkembangan aspek
psikomotor siswa.
Mendorong perkembangan aspek afektif
siswa
Mendorong siswa aktif bergerak.
Meningkatkan minat dan motivasi siswa
berpartisipasi dalam pembelajaran Bola
voli.
Aman untuk diterapkan dalam
pembelajaran permainan Bola voli.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5
√
√
√
√

Koment
ar

√
√
√
√
√
√
√

√

C. Komentar dan saran umum
Durasi video masih terlalu singkat, sehingga bisa ditambahkan beberapa materi
lagi, misalnya dengan memberikan beberapa variasi melakukan passing bawah
dan passing atas secara berkelompok atau berpasangan sehingga siswa menjadi
lebih aktif bergerak dan dapat berdiskusi dengan teman terkait dengan materi yang
diajarkan.
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√
D. Kesimpulan

Model permainan ini dinyatakan:
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi
Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran
Tidak layak digunakan/uji coba skala kecil
(mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan)

Semarang, 13 Januari 2015
Evaluator

( Iswinardi, S.Pd, M.M)
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Lampiran 9
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI PENJAS
EVALUASI MODEL VIDEO PEMBELAJARAN PASSING DALAM
PERMAINAN BOLA VOLI PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15
SEMARANG

Mata Pelajaran
Materi Pokok
Sasaran Program
Evaluator
Tanggal

: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
: Permainan Bola Voli
: Siswa SMA NegeriI 15 Semarang
: Drs. H. Tri Nurharsono, M.Pd
: 28 Januari 2015

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat
Bapak/Ibu, sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli yang efektif dan efisien
untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SMA yang kami
modifikasi. 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 video, komentar dan saran umum,
serta kesimpulan.
3. Rentangan evaluasi mulai dari “sangat baik” sampai dengan “tidak baik”
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang tersedia.
Keterangan :
1 : Tidak baik
2 : Kurang baik
3 : cukup baik
4 : Baik
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5 : 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.

Tabel. Kualitas Model Video
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

13.

Aspek yang dinilai
Kesesuaian dengan kompetensi dasar.
Kejelasan gambar
Keruntutan materi
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran bagi siswa.
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran dengan karakteristik siswa.
Kesesuaian alat dan fasilitas yang
digunakan.
Mendorong perkembangan aspek fisik /
jasmani siswa.
Mendorong perkembangan aspek kognitif
siswa.
Mendorong perkembangan aspek
psikomotor siswa.
Mendorong perkembangan aspek afektif
siswa
Mendorong siswa aktif bergerak.
Meningkatkan minat dan motivasi siswa
berpartisipasi dalam pembelajaran Bola
voli.
Aman untuk diterapkan dalam
pembelajaran permainan Bola voli.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5
√
√
√
√

Koment
ar

√
√
√
√
√
√
√

√

E. Komentar dan saran umum
Berikan kesempatan bertanya saat proses pembelajaran berlangsung.
Gerakan yang salah dan benar harap diberikan contoh pada saat melakukan
praktik.

110

√
F. Kesimpulan

Model permainan ini dinyatakan:
Layak untuk digunakan/uji coba lapangan tanpa revisi
Layak untuk digunakan/uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran
Tidak layak digunakan/uji coba lapangan
(mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan)
Semarang, 28 Januari 2015
Evaluator

( Drs. H. Tri Nurharsono, M.Pd)

111

Lampiran 10
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI PEMBELAJARAN
EVALUASI MODEL VIDEO PEMBELAJARAN PASSING DALAM
PERMAINAN BOLA VOLI PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15
SEMARANG

Mata Pelajaran
Materi Pokok
Sasaran Program
Evaluator
Tanggal

: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
: Permainan Bola Voli
: Siswa SMA NegeriI 15 Semarang
: Iswinardi, S.Pd, M.M
: 29 Januari 2015

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat
Bapak/Ibu, sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model video
pembelajaran passing dalam permainan bola voli yang efektif dan efisien
untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SMA yang kami
modifikasi. 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 video, komentar dan saran umum,
serta kesimpulan.
3. Rentangan evaluasi mulai dari “sangat baik” sampai dengan “tidak baik”
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang tersedia.
Keterangan :
1 : Tidak baik
2 : Kurang baik
3 : cukup baik
4 : Baik
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5 : 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.

Tabel. Kualitas Model Video
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

13.

Aspek yang dinilai
Kesesuaian dengan kompetensi dasar.
Kejelasan gambar
Keruntutan materi
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran bagi siswa.
Kesesuaian bentuk / model media
pembelajaran dengan karakteristik siswa.
Kesesuaian alat dan fasilitas yang
digunakan.
Mendorong perkembangan aspek fisik /
jasmani siswa.
Mendorong perkembangan aspek kognitif
siswa.
Mendorong perkembangan aspek
psikomotor siswa.
Mendorong perkembangan aspek afektif
siswa
Mendorong siswa aktif bergerak.
Meningkatkan minat dan motivasi siswa
berpartisipasi dalam pembelajaran Bola
voli.
Aman untuk diterapkan dalam
pembelajaran permainan Bola voli.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5
√
√
√
√

Koment
ar

√
√
√
√
√
√
√

√

G. Komentar dan saran umum
Siswa diberikan pengulangan tayangan video pada gerakan yang penting misalnya
perkenaan bola dan ayunan kaki serta tangan.
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√
H. Kesimpulan

Model permainan ini dinyatakan:
Layak untuk digunakan/uji coba lapangan tanpa revisi
Layak untuk digunakan/uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran
Tidak layak digunakan/uji coba lapangan
(mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan)
Semarang, 28 Januari 2015
Evaluator

( Iswinardi, S.Pd, M.M)
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Lampiran 11
VALIDASI VIDEO PEMBELAJARAN
Nama Program

: Pengembangan Model Video Pembelajaran
Passing dalam Permainan Bola Voli pada Siswa
Kelas XI SMA Negeri 15 Semarang.
Edisi/Tahun : 2014/2015
Versi Bahasa : Bahasa Indonesia
Pengembang : Jayanti
Nama Institusi
: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri
Semarang
Penelaah (Reviewers)
Nama
Basuki Sulistio, S.Pd, M.Pd

BidangKepakaran
Video Pembelajaran

Tanggal penelaah : 24 Februari 2015
TAHAP PENGEMBANGAN (VALIDASI AHLI)
AHLI VIDEO PEMBELAJARAN
No
Aspek
1.

Umum

2.

Tampilan

Indikator

1. Kejelasan identitas
2. Kejelasan penggunaan Bahasa
3. Kejelasan strukturisi
4. Kejelasan gambar
5. Kejelasan Suara
6. Kemenarikan tampilan awal
7. Kemenarikan tampilan inti
8. Kesesuaian desain background
9. Kesesuaian pilihan jenis huruf dan ukuran
10. Kesesuaian pilihan warna

Jmlh
Butir
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.

11. Kemenarikan suara
12. Kemenarikan video
13. Kemenarikan gambar
14. Kemenarikan desain cover
15. Kemenarikan informasi pada kemasan luar
Pemrograman 16. Kemudahan pemakaian program
17. Kemudahan memilih menu program
18. Kebenaran memilih kompetensi untuk
dipelajari
19. Kemudahan untuk berinteraksi dengan
program
20. Kemudahan keluar dari program
Jumlah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

Catatan Lain :
Bila ada hal lain yang dianggap penting sebagai bahan dasar
pertimbangan pembenahan dan penyempurnaan desain multimedia yang
telah dikembangkan, silahkan tulis pada bagian dibawah ini :

No Layar

Catatan Penting Untuk Diperhatikan

3.16

Format file video (rmvb) dipertimbangkan, lebih
baik ke format file video seperti VCD (MPEG,
DAT)

2.11

Pada saat variasi teknik dasar passing agar di
gunakan gambar /pola gambar yang sesuai
dengan gerakan sehingga siswa tidak bingung.
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Ringkasan telaah (pilih yang sesuai):
a. Perangkat pembelajaran tidak memerlukan pembenahan
b. Perangkat pembelajaran memerlukan pembenahan ringan/sedang/berat*)
*) Coret yang tidak diperlukan

Semarang, 24 Februari 2015
Penelaah (Reviewer) ke: 1

(Basuki Sulistio, S.Pd, M.Pd)
NIP. 198207282013030178
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Lampiran 12

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA
MODEL VIDEO PEMBELAJARAN PASSING DALAM PERMAINAN
BOLA VOLI PADA SISWA KELAS XI SAMA NEGERI 15 SEMARANG

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.
1. Jawablah secara runtut dan jelas.
2. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a
atau b sesuai dengan pilihanmu.
3. Selamat mengerjakan dan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama Siswa

:

...........................................................................
Umur
:
...........................................................................
Kelas
:
...........................................................................
Jenis Kelamin
:
...........................................................................
PERTANYAAN
A.

Aspek Kognitif

1.

Apakah kamu mengetahui cara bermain permainan Bola voli ?
a.

2.

Ya

b. Tidak

Apakah kamu mengetahui passing dalam permainan Bola voli?
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a.
3.

b. Tidak

Ya

b. Tidak

Apakah media video pembelajaran passing menyenangkan ?
a.

6.

Ya

Apakah kamu dapat melakukan passing atas dengan benar?
a.

5.

b. Tidak

Apakah kamu dapat melakukan passing bawah dengan benar ?
a.

4.

Ya

Ya

b. Tidak

Apakah gambar yang di tampilkan dalam media video pembelajaran
passing jelas ?
a.

7.

Ya

b. Tidak

Apakah setelah menonton media video pembelajaran passing kamu
mengetahui cara melakukan passing bawah dengan benar ?
a.

8.

Ya

b. Tidak

Apakah setelah menonton media video pembelajaran passing kamu
mengetahui cara melakukan passing atas dengan benar ?
a. Ya

9.

b. Tidak

Apakah kamu dapat menjelaskan tahapan melakukan passing
bawah dengan benar ?
a. Ya

10.

b. Tidak

Apakah kamu dapat menjelaskan tahapan melakukan passing atas
dengan benar ?
a. Ya

b. Tidak

Lampiran 13
LEMBAR PENILAIAN ASPEK AFEKTIF
B.Aspek Afektif
1) Kedisiplinan
a. Mentaati peraturan di dalam kelas saat menonton video
pembelajaran
1. Menonton dengan tenang
2. Tidak mengganngu teman
3. Tidak gaduh di dalam kelas
4. Tidak mengobrol sendiri
5. Tidak bermain bersama teman
2) Tekun
a. Sungguh-sungguh dalam menonton video pembelajaran
1. Menonton dengan bersungguh-sungguh
2. Tidak cepat bosan
3. Memperhatikan setiap teknik dengan baik
4. Memperhatikan prolog dalam video
5. Memperhatikan penjelasan dalam video
3) Kerjasama
a. Bekerja sama dan berdiskusi setelah menonton video
1. Dapat bekerja sama dan berduskusi dengan teman
2. Mau mengajari teman yang tidak bisa
3. Menolong teman yang meminta bantuan
4. Kompak saat melakukan diskusi
5. Dalam bekerjasama dan berdiskusi tidak bersifat individu
4) Berminat
a. Merasa senang
1. Menonton dengan gembira
2. Tersenyum ketika menonton
3. Tidak merasa jenuh
4. Tidak mencari kesibukan sendiri saat sedang menonton
5. Semangat dalam bermain
7) Tanggung Jawab
a. Melaksanakan tugas
1. Siswa taat terhadap peraturan
2. Siswa bersedia meminta maaf jika salah
3. Mengikuti pelajaran sampai selesai
4. Siswa bersedia mendapat hukuman jika salah

i

5. Melaksanakan pembagian tugas dari kesepakatan kelompok
PETUNJUK :
1) Cermatilah indikator aktivitas siswa.
2) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan indikator pengamatan.
3) Petunjuk skor penilaian :
4)
1 : Sangat Kurang (apabila dapat melakukan 1 sikap dalam indikator
tersebut)
2 : Kurang (apabila dapat melakukan 2 sikap dalam indikator
tersebut)
3 : Cukup (apabila dapat melakukan 3 sikap dalam indikator tersebut)
4 : Baik (apabila dapat melakukan 4 sikap dalam indikator tersebut)
5 : Sangat Baik (apabila dapat melakukan 5 sikap dalam indikator
tersebut)

ii

Lampiran 14
LEMBAR PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR
C.PSIKOMOTOR
1) Passing
a. Passing bawah bola voli
1. Nilai 1 jika siswa mempraktikan passing bawah dengan
teknik yang salah dan tidak akurat
2. Nilai 2 jika siswa mempraktikan passing bawah tanpa teknik
tetapi akurat
3. Nilai 3 jika siswa mempraktikan passing bawah dengan
teknik tetapi tidak akurat
4. Nilai 4 jika siswa mempraktikan passing bawah dengan
teknik benar dan akurat
5. Nilai 5 jika siswa mempraktikan passing bawah dengan
teknik benar dan akurat serta dapat mengoper ke teman
b. Passing atas bola voli
1. Nilai 1 jika siswa mempraktikkan passing atas dengan teknik
yang salah dan tidak akurat
2. Nilai 2 jika sisawa mempraktikkan passing atas tanpa teknik
tetapi akurat
3. Nilai 3 jika siswa mempraktikkan passing atas dengan teknik
tetapi tidak akurat
4. Nilai 4 jika siswa mempraktikkan passing atas dengan teknik
benar dan akurat
5. Nilai 5 jika siswa mempraktikkan passing atas dengan teknik
benar dan akurat serta dapat mengoper ke teman
PETUNJUK :
1) Cermatilah indikator aktivitas siswa.
2) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan indikator pengamatan.
3) Petunjuk skor penilaian :
1 : Sangat Kurang
2 : Kurang
3 : Cukup
4 : Baik
5 : Sangat Baik

iii

Lampiran 15

No

DAFTAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15 SEMARANG
KOTA SEMARANG
(SAMPEL UJI COBA SKALA KECIL)
Nama
Jenis Kelamin

1

Andreas Irfan S

L

2

Dewi Monica R

P

3

Dewi Sekarsari

P

4

Dimas AMP

L

5

Gabriel TJS

L

6

Gading Chandra

L

7

M Yusman F

L

8

Nicolas Kristianata

L

9

Oscar Vidi S

P

10

Tiara Cindy P

L

iv

Lampiran 16

TABEL HASIL KUESIONER SISWA DALAM UJI COBA
SKALA KECIL
No
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Aspek yang Dinilai
Jawaban
Aspek Kognitif
Apakah kamu mengetahui cara
Ya
bermain permainan bola voli ?
Apakah kamu mengetahui passing
Ya
dalam permainan bola voli ?
Apakah kamu dapat melakukan
Ya
passing bawah dengan benar ?
Apakah kamu dapat melakukan
Tidak
passing atas dengan benar ?
Apakah media video pembelajaran
Ya
passing mudah dimengerti ?
Apakah gambar yang ditampilkan
Ya
dalam media video pembelajaran
passing jelas ?
Apakah setelah menonton media
Ya
video pembelajaran passing kamu
mengetahui cara melakukan passing
bawah dengan benar ?
Apakah setelah menonton media
Ya
video pembelajaran passing kamu
mengetahui cara melakukan passing
atas dengan benar ?
Apakah ksmu dapat menjelaskan
Ya
tahapan melakukan passing bawah
dengan benar ?
Apakah kamu dapat menjelaskan
Ya
tahapan melakukan passing atas
dengan benar ?

v

%

Kriteria

90

Baik

100

Sangat
Baik
Baik

90
70
100
100

Cukup
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik

100

Sangat
Baik

100

Sangat
Baik

90

Baik

80

Baik

Lampiran 17

TABEL PENGAMATAN ASPEK AFEKTIF SISWA DALAM UJI
SKALA KECIL
No

Nama Siswa
Kedisipl
inan

1

Tingkat Kemampuan
Keteku Kerjasa Bermin
nan
ma
at

Tanggung
Jawab

Andreas Irvan S

5

5

4

5

5

Dewi Monica R

5

5

5

5

5

3

Dewi Sekarsari

4

5

5

4

5

4

Dimas AMP

5

5

4

5

5

5

Gabriel TJS

5

5

4

5

5

6

Gading C

4

5

5

4

5

7

M Yusman F

5

5

5

5

5

8

Nicolas K

5

5

4

5

5

9

Oscar Vidi S

5

5

5

4

5

10

Tiara Cindy P

5

5

5

4

5

Jumlah

48

50

46

46

50

Rata-rata

4.8

5.0

4.6

4.6

5.0

Persentase

96%

100%

92%

92%

100%

2

vi

Lampiran 18

TABEL PENGAMATAN ASPEK PSIKOMOTOR SISWA
DALAM UJI COBA SKALA KECIL
No

Nama Siswa

Tingkat Kemampuan
Passing Bawah

Passing Atas

1

Andreas Irfan S

4

3

2

Dewi Monica R

3

3

3

Dewi Sekarsari

3

4

4

Dimas AMP

5

4

5

Gabriel BJS

4

4

6

Gading Chandra

5

4

7

M Yusman F

4

3

8

Nicolas Kristiananta

4

4

9

Oscar Vidi S

4

4

10

Tiara Cindy P

3

3

Jumlah

39

34

Rata-rata

3,9

3,4

Persentase

78%

72%

vii

Lampiran 19

No

DAFTAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15 SEMARANG
KOTA SEMARANG
(SAMPEL UJI COBA LAPANGAN)
Nama
Jenis Kelamin

1

Aditya ISP

L

2

Adriel Imbi

L

3

Afrizal F

L

4

Alif F

L

5

Amy Mayadah H

P

6

Andreas Irfan S

L

7

Ayu Indasari S

P

8

Dewi Monica R

P

9

Dimas AMP

L

10

Fairus Azizah

P

11

Gabriel TJS

L

12

Gading Chandra

L

13

Idam Hafid

L

14

Isnanda F

P

15

Mega Ratna P

P

16

Meidika Widya A

P

17

M Yusman F

L

18

Nayla Putri W

P

19

Nicolas Kristianata

L

20

Novabella R

P

21

Oscar Vidi S

L

22

Ratih Ayu TA

P

23

Safa F

P

24

Siti Dyah HM

P

25

Vita Merah A

P

viii

Lampiran 20

TABEL HASIL KUESIONER SISWA DALAM UJI COBA
LAPANGAN
No
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

Aspek yang Dinilai
Aspek Kognitif
Apakah kamu mengetahui cara bermain
permainan bola voli ?
Apakah kamu mengetahui passing dalam
permainan bola voli ?
Apakah kamu dapat melakukan passing
bawah dengan benar ?
Apakah kamu dapat melakukan passing
atas dengan benar ?
Apakah media video pembelajaran
passing mudah dimengerti ?
Apakah gambar yang ditampilkan dalam
media video pembelajaran passing jelas ?
Apakah setelah menonton media video
pembelajaran passing kamu mengetahui
cara melakukan passing bawah dengan
benar ?
Apakah setelah menonton media video
pembelajaran passing kamu mengetahui
cara melakukan passing atas dengan
benar ?
Apakah ksmu dapat menjelaskan tahapan
melakukan passing bawah dengan benar
?
Apakah kamu dapat menjelaskan tahapan
melakukan passing atas dengan benar ?

ix

Jawaban

%

Kriteria

Ya

98

Ya

98

Ya

93

Sangat
Baik
Sangat
Baik
Baik

Tidak

78

Ya
Ya
Ya

Cukup
Baik
97 Sangat
Baik
100 Sangat
Baik
98 Sangat
Baik

Ya

98

Sangat
Baik

Ya

98

Baik

Ya

93

Baik
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TABEL PENGAMATAN ASPEK AFEKTIF SISWA DALAM UJI
COBA LAPANGAN
No

Nama Siswa
Kedisipl
inan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aditya ISP
Adriel Imbi
Afrizal F
Alif F
Amy Mayadah
Andreas Irvan S
Ayu Indasari S
Dewi Monica R
Dimas AMP
Fairus Azizah
Gabriel TJS
Gading C
Idam Hafid
Isnanda F
Mega Ratna P
Meidika Widya
M Yusman F
Nayla Putri W
Nicolas K
Novabella R
Oscar Vidi S
Ratih Ayu TA
Safa F
Siti Dyah HM
Vita merah A
Jumlah
Rata-rata
Persentase

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
122
4,8
97,6%

Tingkat Kemampuan
Keteku Kerjasa Bermin
nan
ma
at
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
123
4,9
98,4%

x

4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
119
4,7
95,2%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
122
4,8
97,6%

Tanggung
Jawab
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
120
4,8
96%
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TABEL PENGAMATAN ASPEK PSIKOMOTOR SISWA
DALAM UJI COBA LAPANGAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Siswa

Tingkat Kemampuan
Passing Bawah
Passing Atas
5
4
4
3
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
3
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
3
3
3
4
4
4
3
5
4
3
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
94
88
3,8
3,52
75,2%
70,4%

Aditya ISP
Adriel Imbi
Afrizal F
Alif F
Amy Mayadah H
Andreas Irfan S
Ayu Indasari S
Dewi Monica R
Dimas AMP
Fairus Azizah
Gabriel BJS
Gading Chandra
Idam Hafid
Isnanda F
Mega Ratna P
Meidika Widya A
M Yusman F
Nayla Putri W
Nicolas K
Novabella R
Oscar Vidi S
Ratih Ayu TA
Safa F
Siti Dyah HM
Vita Merah A
Jumlah
Rata-rata
Persentase

xi

Lampiran 23
DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Sosialisasi tentang media video pembelajaran passing (uji
coba skala kecil)

Gambar 2. Proses pembelajaran menggunakan video (uji coba skala
kecil)
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Gambar 3. Pengisian Kuesioner oleh siswa (uji coba skala kecil)

Gambar 4. Mempraktikkan Teknik Passing bawah yang benar (uji
coba skala kecil)
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Gambar 5. Mempraktikkan Teknik Passing Atas yang benar (uji coba
skala kecil)

Gambar.6 Sosialisasi tentang media video pembelajaran passing (uji
coba lapangan)

xiv

Gambar 7. Proses pembelajaran menggunakan video (uji coba
lapangan)

Gambar 8. Pengisian kuesioner oleh siswa (uji coba lapangan)

xv

Gambar 9. Mempraktikkan Teknik passing bawah (uji coba lapangan)

Gambar 10. Mempraktikkan Teknik Passing Atas yang benar (uji coba
lapangan)

xvi

Gambar 11. Siswa SMA Negeri 15 Semarang

Gambar 12. Siswa SMA Negeri 15 Semarang beserta Guru
penjasorkes

xvii

