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  ABSTRAK 
 
 
Jovan Riza Zakariya.2015. Pengembangan Model Permainan “Vosal Soccer 
Hand Ball” dalam Pembelajaran Permainan Bola Voli pada Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 5 Batang Tahun Ajaran 2015/2016.Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Dr. Hary Pramono, M.Si. 
 
Kata kunci: Pengembangan, Bola voli, Permainan Vosal Soccer Hand Ball. 
 

Latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran bola 
voli yang diberikan guru sudah baik dan variatif. Untuk menambah variasi 
pembelajaran, membutuhkan berbagai bentuk permainan dengan media yang 
dimodifikasi agar pemilihan metode lebih banyak, dan supaya siswa semakin 
tertarik dan bersemangat saat melakukan kegiatan materi pembelajaran yang 
diberikan guru perjasorkes. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pengembangan model pembelajaran bola voli melalui permainan 
vosal soccer hand ball bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Batang. Tujuan 
penelitian ini adalah menghasilkan produk pengembangan model pembelajaran 
bola voli melalui permainan vosal soccer hand ball yang efektif bagi siswa SMP 
kelas VIII. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dari Borg and 
Gall, jika diterapkan dalam permainan ini yakni: (1) melakukan analisis 
kebutuhan yang akan dikembangkan, didapat dari hasil mengumpulkan 
informasi, termasuk observasi lapangan, wawancara, angket prapenelitian, dan 
kajian pustaka, (2) mengembangkan model pembelajaran bola voli berupa 
permainan vosal soccer hand ball, (3) evaluasi dari ahli bola voli dan ahli 
penjasorkes, serta uji coba skala kecil, kemudian dianalisis, (4) revisi produk 
pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba skala 
kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk yang dibuat oleh 
peneliti, (5) uji coba lapangan skala besar, (6) revisi produk akhir yang akan 
dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan, (7) hasil akhir berupa permainan 
vosal soccer hand ball yang telah diujicobakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 
5 Batang. 
 Dari data yang dikumpulkan, diketahui melalui uji ahli (penjas dan 
pembelajaran) yang dilakukan sebanyak 2x, diperoleh hasil I dengan persentase 
sebesar 84,43% (baik) dan hasil II dengan rata-rata 91,11% (sangat baik). Dari 
uji coba skala kecil (N=10), diperoleh hasil dengan rata-rata persentase 75,73% 
(baik) dan uji lapangan skala besar (N=37) diperoleh hasil dengan persentase 
84,64% (baik). 
 Berdasarkan hasil data yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
permainan pengembangan model pembelajaran bola voli melalui permainan 
vosal soccer hand ball dinilai layak diterapkan kepada siswa kelas VIII SMP 
karena siswa mampu mempraktikan dengan baik bersemangat dan aktif. Saran 
bagi guru penjasorkes untuk menjadikan permainan vosal soccer hand ball 
sabagai referensi tambahan model pembelajaran baru, selain itu diharapkan guru 
memberi penjelasan pada siswa mengenai peraturan dan cara bermain agar 
permainan tetap aman dan jauh dari resiko cidera. 
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kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap (Q.S 

Al-Insyirah : 6-8). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penjasorkes merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Hal 

tersebut ditujukan karena penjasorkes bukan sebagai dekorasi yang ditempel 

pada program sekolah sebagai alat untuk membuat siswa menjadi sibuk, tetapi 

penjasorkes adalah bagian penting dari pendidikan. Melalui penjasorkes yang 

diarahkan dengan baik, siswa-siswa akan mengembangkan keterampilan yang 

berguna bagi pengisian waktu senggang, terlibat dalam aktifitas yang kondusif 

untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial, dan 

menyumbangkan pada kesehatan fisik dan mentalnya (H.J.S. Husdarta, 

2009:17). 

Pendidikan jasmani adalah wahana untuk mendidik anak. Para ahli 

sepakat, bahwa pendidikan jasmani merupakan media untuk membina anak 

agar kelak mereka mampu membuat keputusan terbaik tentang aktivitas 

jasmani yang dilakukan dan menjalani pola hidup sehat di sepanjang hayatnya. 

Tujuan ini akan tercapai melalui penyediaan pengalaman langsung dan nyata 

berupa aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani itu dapat berupa permainan atau 

olahraga yang terpilih. Penjasorkes merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, perseptual, 

kognitif, sosial, dan emosional (Abdulkadir Ateng, 1992:4). 

Penjasorkes disekolah mempunyai banyak sekali cabang-cabang olahraga 

yang dipelajari baik dalam Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu cabang penjasorkes 
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di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu permainan bola voli. Permainan 

bola voli merupakan salah satu permainan bola besar yang dilakukan secara 

beregu yang berhadapan dan dipisahkan oleh net, dimana jumlah anggota 

masing-masing regu 6 orang. Dalam permainan bola voli kita mengenal teknik 

passing, servis, smash dan block. Permainan bola voli adalah permainan 

dengan biaya relatif murah baik dari segi alat maupun dari segi perlengkapan, 

oleh karena itu permainan ini berkembang dengan pesat disekolah-sekolah 

khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik sekolah Negeri maupun 

Swasta, dengan berkembangnya permainan bola voli  disekolah-sekolah, 

permainan bola voli ini berkembang juga di SMP Negeri 5 Batang. 

Untuk mencapai hasil pembelajaran bola voli yang baik sesuai dengan 

kriteria ketuntasan yang ingin dicapai oleh guru penjasorkes dalam proses 

pembelajaran penjasorkes dapat menerapkan model-model pembelajaran yang 

variatif agar minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran tetap tinggi. Model-

model pembelajaran dan permainan bola voli yang variatif dapat dihasilkan dari 

sebuah pengembangan, yaitu: pengembangan sarana prasarana, 

pengembangan alat, pengembangan cara bermain. Untuk mendapat hasil 

apakah pengembangan ini dapat diterapkan pada siswa diperlukan pengujian 

terhadap model yang dikembangkan tersebut melalui pengujian skala kecil dan 

skala besar. 

Pengembangan  model pembelajaran dalam penjasorkes penting untuk 

meningkatkan minat belajar siswa karena dalam penjasorkes materi yang 

diberikan kepada siswa memiliki kesulitan yang berbeda di tiap tingakatan kelas 

agar siswa tidak jenuh. Pengembangan model pembelajaran menjadi pilihan 

untuk diterapkan pada siswa SMP karena di usia itu siswa memasuki masa 
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remaja, minat mereka terhadap sesuatu selalu berubah, mereka gampang 

terpengaruh dengan hal-hal yang baru sebab itulah pengembangan model 

pembelajaran sangat membantu untuk kegiatan pembalajaran di tingkat 

sekolah menengah pertama. 

Pendidikan jasmani sekolah menengah pertama pada hakekatnya 

mempunyai arti, peran, dan fungsi yang penting dan strategi dalam upaya 

menciptakan suatu masyarakat yang sehat. Karena peserta didik di sekolah 

menengah pertama adalah kelompok yang sedang dalam masa pubertas, ingin 

merasa senang dengan sesuatu yang baru dan memiliki kerawanan yang 

memerlukan bimbingan dan pembinaan.(Soegianto dan Sudjarwo, 1993 : 155). 

Dari penjelasan di atas  menunjukkan pentingnya proses pembelajaran 

penjasorkes yang variatif bagi siswa sekolah menengah pertama, dilihat dari 

karakteristik siswa  yang memasuki masa remaja. 

Dari beberapa fakta yang didapat peneliti tertarik untuk melakukan 

observasi awal disalah satu sekolah menengah pertama mengenai 

pengembangan model pembelajaran pada kelas VIII. SMP Negeri 5 Batang 

adalah salah satu dari 9 SMP Negeri di Kota Batang. Letak SMP Negeri 5 

Batang berada di Jalan R.E. Martadinata No.138 Kelurahan Karangasem 

Selatan Kecamatan Batang. Dari hasil pengamatan dan peneliti mengenai 

sarana dan prasarana didapatkan bahwa sarana dan prasarana olahraga di 

SMP N 5 Batang cukup baik, SMP N 5 mempunyai lapangan basket dan 

lapangan voli. Hampir semua materi penjasorkes dilakukan dilapangan 

tersebut. Dan dari hasil wawancara mengenai kegiatan pembelajaran 

penjasorkes di SMP N 5 Batang ternyata juga sudah baik, guru penjasorkes 

sudah menerapkan variasi model pembelajaran dan permainan kepada siswa. 
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Akan tetapi dalam pembelajaran bola voli, siswa cenderung ingin memainkan 

permainan bola voli tanpa melakukan pemanasan. Untuk menambah minat 

anak terhadap kegiatan pembelajaran perlu adanya inovasi yang mampu 

memberikan banyak pilihan bagi siswa agar minat siswa terhadap 

pembelajaran penjasorkes tetap tinggi, dan konsentrasi mereka pada kegiatan 

pembelajaran juga tetap terjaga. 

Adang Suherman (2000:1) menyatakan bahwa “Modifikasi merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses 

pembelajaran dapat mencerminkan Developmentally Appropriate Practice 

(DAP)”. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan 

materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar 

yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini 

dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan siswa yang 

sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, yang sebelumnya kurang terampil menjadi 

terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari 

aktivitas  pembelajarannya yang diberikan guru mulai awal hingga akhir 

pelajaran. Selanjutnya guru-guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui 

apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi serta tahu bagaimana cara 

memodifikasinya. 

Permainan vosal soccer hand ball adalah permainan bola voli yang 

dikombinasi permainan futsal namun permainan ini lebih didominasi permainan 

bola voli, sedangkan yang diambil untuk modifikasi permainan ini dari futsal 

yaitu gawang, jumlah pemain dan sedikit peraturan permainan yang sama 

dengan permainan futsal. Arti dari Vosal Soccer Hand Ball yaitu Vosal diartikan 

voli dan futsal, sedangkan Soccer Hand Ball yaitu dimaksudkan sebagai 
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pelengkap permainan tangan dan kaki seperti yang dimaksud dengan voli sama 

dengan permainan bola dengan tangan dan futsal permainan bola kaki dengan 

salah satu ciri yang sangat kental dengan gawang dan kipper, maka dari itu 

permainan ini dinamakan vosal soccer hand ball. Modifikasi ini dibuat dengan 

kemasan yang berbeda pada materi yang sering diajarkan oleh guru 

penjasorkes. Selain itu modifikasi permainan yang dibuat dapat menjadi 

pedoman oleh para guru sehingga berkesan menyenangkan dan materi dapat 

disampaikan dengan baik. Permainan ini dibuat dengan harapan siswa lebih 

menguasai teknik dasar bola voli melalui modifikasi permainan vosal soccer 

hand ball tersebut, dengan harapan siswa memiliki keterampilan dalam bermain 

secara tenang, percaya diri, konsentrasi, dan fokus pada target akan membantu 

seorang anak menganggap dirinya mampu serta akan membuat seorang anak 

merasa positif dan yakin akan kemampuan dirinya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan 

model pembelajaran penggabungan permainan bola voli dengan peraturan yang 

sudah dimodifikasi yang lebih menyenangkan, kreatif dan inovatif dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Model Permainan Vosal Soccer Hand 

Ball dalam pembelajaran Bola Voli di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 

Batang Tahun Pelajaran 2015/2016” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang akan 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana pengembangan 

model permainan vosal soccer hand ball dalam pembalajaran permainan bola 

voli bagi siswa kelas VIII Sekolah Menengah pertama?.” 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan 

produk pengembangan bola voli berupa permainan “vosal soccer hand ball” yang 

sesuai dengan karakteristik siswa agar lebih aktif bergerak dan menimbulkan 

motivasi yang tinggi dalam pembelajaran penjasorkes khususnya bola voli pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Batang. 

 

1.4 Manfaat Pengembangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu yang dijadikan obyek penelitian. Manfaat penulis harapkan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi Siswa 

Dengan adanya pengembangan model pembelajaran permainan bola voli 

melalui vosal soccer hand ball, siswa merasa senang dan gembira dengan 

permainan yang dilakukan. 

2. Bagi Guru Penjasorkes 

a. Bahan masukan bagi guru bidang studi Penjasorkes dalam upaya 

perbaikan kualitas pembelajaran khususnya pada permainan bola voli 

b. Mengembangkan modifikasi model permainan bola voli. 

3. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat meningkatkan kreativitas dalam pengembangan model 

modifikasi permainan bola voli untuk siswa SMP. 

4. Bagi Sekolah 

a. Memberikan konstribusi positif dalam peningkatan proses pembelajaran 

penjasorkes. 
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b. Memberikan masukan untuk inovasi pembelajaran dengan model 

permainan “Vosal Soccer Hand Ball” bola voli. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Bahan masukan bagi peneliti lain mengenai model modifikasi permainan bola 

voli. 

 

1.5 Spesifikasi Produk 

Produk yang akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 5 Batang berupa model pembelajaran permainan 

bola voli yang sudah dimodifikasi, yang dapat mengembangkan siswa baik dari 

segi kognitif, afektif  dan psikomotor, serta siswa dapat melakukan olahraga 

dengan senang, aktif bergerak tanpa rasa jenuh, serta dapat meningkatkan 

intensitas fisik sehingga kebugaran jasmani dapat terwujud, serta dapat 

mengatasi kesulitan dalam pembelajaran bola voli. 

 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

Ketidak sesuaian peralatan dan kondisi di sekitar lapangan yang ada di 

sekolah tidak seharusnya menjadi penghalang dalam pembelajaran, karena 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus 

disesuaikan dengan perangkat pembelajaran dengan patokan Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). Pengembangan model pembelajaran dalam 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan perlu dilakukan oleh seorang guru 

pendidikan jasmani. Selain guru harus menguasai materi, kreativitas guru 

dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang menghalangi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 
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Pengembangan model pembelajaran melalui modifikasi permainan vosal 

soccer hand ball bagi siswa SMP Negeri 5 Batang ini perlu dilakukan sebagai 

upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran khususnya materi 

bola voli yang nantinya vosal soccer hand ball ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai alternatif bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 

materi bola besar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Gerak 

 Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak 

manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai 

perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, gerak (motor) 

ruang lingkupnya lebih luas dari pada psikomotor. (Amung Ma’mun dan Yudha 

M. Saputra, 2000:20). 

2.1.1  Belajar Gerak 

Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:3), belajar gerak 

merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan 

menyempurnakan keterampilan gerak (motor skill). Keterampilan gerak sangat 

terikat dengan latihan dan pengalaman individu yang bersangkutan. Belajar 

gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi 

belajar pada gerak manusia. 

Ada tiga tahapan dalam belajar gerak (motor learning) yaitu :  

1. Tahapan verbal kognitif  

Tahapan verbal kognitif mempunyai peran yaitu memberikan pemahaman 

secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai 

pemula, mereka belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak 

itu dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal kognitif sangat mendominasi 

tahapan ini. 
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2. Tahapan gerak (motorik) 

Tahapan gerak memiliki focus untuk membentuk organisasi pola gerak 

yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Biasanya yang belum dikuasai 

pertama kali oleh siswa dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi 

sikap berdiri serta rasa percaya diri. 

3. Tahapan Otomatisasi  

Tahapan otomasi dilakukan setelah siswa melakukan banya latihan, 

secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi. Disini kemampuan 

motorik siswa sudahberkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak 

dalam waktu singkat. Siswa sudah menjadi lebih terampil dan setiap gerakan 

yang dilakukan lebih efektif dan efisien. 

Pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya 

hasil tertentu, hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan keterampilan. 

Keterampilan siswa yang tergambarkan dalam kemampuannya menyelesaikan 

tugas gerak tertentu akan terlihat mutunya dari seberapa jauh siswa tersebut 

mampu menampilkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. 

Semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tersebut 

maka semakin baik keterampilan siswa tersebut (Amung Ma’mun, 2000:57). 

2.1.2 Prinsip Gerak 

Prinsip gerak adalah pengelompokkan konsep secara meluas yang 

memasukkan prinsip-prinsip yang mengatur efisiensi dan efektivitas gerak. 

Gagasan tentang (1) hubungan antara pemindahan berat atau gerak lanjut dan 

penghasilan daya, dan (2) pengaruh putaran cepat (top spin) pada sudut naik 

suatu benda, juga ide yang dikaitkan dengan keseimbangan dan stabilitas, 

semuanya merupakan prinsip gerak yang menjadi isi utama dari pembelajaran 



11 
 

 
 

ini. Siswa akan belajar prinsip -prinsip mekanika gerak secara dini, yang 

berhubungan dengan titik berat badan srta sumber-sumber daya dan hukum-

hukum yang menunjang sekaligus membatasinya. 

2.1.3 Pengaruh Gerak 

Pengaruh gerak menjadi sebuah konsep yang harus dipelajari, tujuannya 

adalah agar siswa mampu menerapkan konsep itu pada pengalaman baru. Jika 

siswa sepenuhnya mengerti pengaruh dari kegiatan fisik yang hebat pada denyut 

jantung, mereka harus mampu menggambarkan dan merancang jenis kegiatan 

yang memiliki potensi untuk menurunkan denyut jantung istirahat. 

 Proses yang dilibatkan dalam prinsip pengajaran gerak adalah suatu yang 

dimulai dari mendenifisikan konsep dan membantu siswa mengerti prinsip yang 

terlihat. Dari proses tersebut, kemudian diikuti dengan membantu siswa 

menggeneralisasikan prinsip tersebut pada seluruh situasi yang memungkinkan 

(Samsudin, 2008:28). 

2.1.4 Perkembangan Gerak  

Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M.Saputra (2000:20), kemampuan 

gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna 

meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3, yaitu 

(1) kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan meloncat, (2) 

kemampuan non lokomotor, dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang 

memadai, contohnya mendorong dan menarik, (3) kemampuan manipulatif lebih 

banyak melibatkan kemampuan tangan dan kaki. 
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2.1.5 Perkembangan Gerak Anak Sekolah Menengah Pertama 

2.1.5.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Anak Usia Remaja (Adolesensi) 

Masa remaja (Adolesensi) merupakan masa transisi antara masa kanak-

kanak  menuju masa dewasa. Masa ini berlangsung antara umur 12 sampai 18 

tahun. Adolesensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum 

mencapai kematangan seksual, kemudian tumbuh fase perlambatan, dan 

berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa 

dewasa. 

Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum 

adolesensi adalah kecil, meskipun kecenderungan anak laki-laki sedikit lebih 

tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan pada awal 

masa adolesensi anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari anak 

laki-laki. Akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan 

yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolesensi. Anak laki-laki 

mengejar dan mengungguli tinggi dan berat badan anak perempuan, ukuran-

ukuran yang lain, seperti tinggi togok, panjang tungkai, lebar bahu, lebar 

pinggul, ukuran lengan dan sebagainya mengikuti pertumbuhan tinggi dan berat 

badan yang berlangsung dengan cepat. Pada masa adolesensi antara laki-laki 

dengan perempuan makin jelas perbedaan ukuran dan bentuk tubuhnya. 

Perubahan fisik selama adolesensi menunjukkan beberapa indikasi 

terhadap komposisi tubuh. Perubahan komposisi selama masa adolesensi 

terutama bervariasi pada sumbu kegemukan dan kekurusan. Anak laki-laki 

meningkat ke arah bentuk ramping dan berotot terutama pada anggota badan, 

sedangkan anak perempuan meningkat ke arah keduanya, ke arah bentuk 

ramping dan gemuk. Peningkatan tersebut untuk anak laki-laki berlangsung 
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dengan cepat terutama menjelang dewasa, sedangkan untuk anak perempuan 

berlangsung secara bertahap (Soegianto dan Sudjarwo, 1993: 138). 

2.1.5.2 Perkembangan Motorik Anak Remaja (Adolesensi) 

 Perubahan-perubahan dalam penampilan motorik pada masa adolesensi 

cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan dan 

fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan keterampilan motorik 

dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki 

menunjukkan peningkatan yang terus berlangsung, sedangkan anak perempuan 

menunjukkan peningkatan yang tidak berarti, bahkan menurun setelah umur 

menstruasi. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlangsung 

sejalan dengan bertambahnya umur kronologis, sedangkan anak perempuan 

sudah tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun.  

Masa kanak-kanak merupakan waktu untuk belajar keterampilan dasar, 

sedangkan masa adolesensi adalah waktu yang digunakan untuk 

penyempurnaan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi 

keterampilan motorik. Akan tetapi pada kenyataannya banyak anak-anak yang 

tidak memperoleh kesempatan untuk mempelajari keterampilan dasar sampai 

masa adolesensi (Soegianto dan Sudjarwo, 1993: 147). 

2.1.5.3 Karakteristik Anak Sekolah Menengah Pertama 

1) Karakteristik Fisiologis dan Fungsional  

Otot-otot panjang akan lebih berkembang lagi dari usia sebelumnya, 

semakin menyadari tentang keadaan tubuhnya sendiri, permainan-permainan 

aktif lebih disukai baik oleh siswa laki-laki maupun perempuan, masa usia ini 

bukan masa bertambahnya tinggi dan berat badan dan reaksi geraknya makin 

membaik. 
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2) Karakteristik Psikologis 

Minat terhadap cabang olahraga permainan yang lebih kompleks makin 

besar, rasa kepahlawanannya kuat, lingkup perhatiannya lebih luas lagi,merasa 

bangga atas keterampilannya sendiri (Nadisah 1992:117-128). 

3) Karakteristik Sosial 

Proses pematangan jasmaniah tidak selalu dibarengi dengan pematangan 

emosional, siswa perempuan mulai tertarik pada siswa laki-laki, emosinyapun 

mudah meledak (Nadisah,1992:49). 

 

2.2 Pengertian Bermain 

Permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama 

dengan tujuan penjasorkes. Meningkatkan kualitas manusia atau membentuk 

manusia indonesia seutuhnya dengan sasaran segala aspek pribadi manusia 

adalah tujuan penjasorkes yang ingin dicapai. Bermain merupakan fenomena 

masyarakat dari anak remaja, orang dewasa, laki-laki, perempuan dan seluruh 

lapisan masyarakat diseluruh pelosok dunia. Anak-anak bermain sepanjang hari, 

sepanjang masa dan diseluruh dunia. Dengan demikian setiap anak yang 

bermain akan melakukan dengan sungguh-sungguh yang mengandung nilai-nilai 

positif yang ditinjau dari segi fisik maupun mental (Sukintaka, 1992:11). 

2.2.1 Fungsi Permainan Dalam Pendidikan 

 Permainan dalam dunia pendidikan mempunyai nilai-nilai positif yang 

ditinjau dari berbagai aspek. Tinjauan nilai tersebut : 

2.2.1.1 Nilai Mental 

 Nilai mental merupakan nilai-nilai yan menyangkut kejiwaan masing-

masing individu. Sebuah permainan berkelompok melibatkan pertemuan 
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berbagai individu yang berbeda-beda. Setiap individu akan mengukur dan 

membandingkan tingkat kepandaiannya, ketangkasannya, tanggung jawabnya 

dan kerjasamanya. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri pada masing-masing 

individu. Rasa percaya diri yan timbul selanjutnya akan mempengaruhi tingginya 

semangat atau moril siswa baik dalam permainan ataupun dalam masyarakat 

(Soemitro:1992:4). 

 Melihat pentingnya permainan dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan nilai mental pada diri individu, maka seorang guru penjasorkes 

sewaktu menyajikan permainan harus mengusahakan agar setiap siswa 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensinya. 

 2.2.1.2 Nilai Fisik 

Nilai fisik berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

individu, di mana nilai-nilai fisik ini banyak terkandung dalam sebuah permainan. 

Ketika  anak bermain hampir seluruh anggota badannya bergerak dan gerakan-

gerakan dalam sebuah permainan akan berpengaruh terhadap peredaran darah 

dan pernapasan. Peredaran darah akan dipercepat yang berarti kerja jantung 

menjadi tambah kuat dan frekuensinya makin cepat. Disamping itu, pernapasan 

menjadi lebih dalam dan cepat. Hal ini mengakibatkan paru-paru yang 

berhubungan dengan udara menjadi semakin luas, sehingga memungkinkan 

pengambilan oksigen yang lebih banyak. 

2.2.1.3 Nilai Sosial 

Nilai sosial berkaitan dengan suatu cara individu dalam bergaul atau 

berhubungan dalam masyarakat. Dalam sebuah permainan, seorang individu lain 

yang berbeda-beda. Ketika siswa sedang bermain, mereka belajar mengukur 

kekuatan, kemampuan, kepandaian, keuletan dirinya dan orang lain. Keunggulan 
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lawan dan kekurangan diri sendiri diakui mereka secara sadar ketika bermain 

maupun setelah bermain (Soemitro:5). 

 

2.3 Definisi Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktifitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara 

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, 

jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa (Samsudin, 2008:2). 

 Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 

menggunakan aktifitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. 

Sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan, penjasorkes 

merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, 

neuromaskular, intelektual, dan sosial (Abdul Kadir, 1992:4). 

2.3.1 Faktor-faktor penunjang pembelajaran pendidikan jasmani 

Mendapatkan hasil yang baik dalam pencapaian penjasorkes, maka perlu 

diperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam mencapai tujuan dalam program pempelajaran adalah : 

2.3.1.1 Ranah Jasmani 

Ranah ini dimaksudkan sebagai sasaran untuk meningkatkan 

kemampuan berfungsi normalnya sistem yang ada dalam tubuh sehingga 

individu yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan untuk menghadapi 
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lingkungan sasaran dari ranah ini adalah kekuatan otot, daya tahan, dan 

fleksibilitas atau kelentukan (Nadisah, 1992:51) 

2.3.1.2 Ranah Psikomotor 

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran-sasaran yang 

berupa perpaduan atau koordinasi untuk menghasilkan niat, terdiri dari : 

1) Kemampuan gerak-perseptual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengenal menginterprestasikan, dan merespon suatu stimulus (rangsangan) 

untuk melakukan suatu jenis tugas atau gerak. Termasuk pada bagian ini 

adalah keseimbangan, kinestesis, diskriminisasi visual, diskriminisasi auditis, 

dan koordinasi visual-motorik. 

2) Keterampilan-keterampilan gerak fundamental yaitu keterampilan-

keterampilan manipulatif yang meliputi manipulasi tubuh sendiri atau suatu 

objek. Termasuk dalam bagian ini adalah keterampilan manipulasi tubuh, 

keterampilan manipulasi benda, dan keterampilan olahraga (Nadisah). 

2.3.1.3 Ranah Kognitif 

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran-sasaran yang 

bersifat intelektual dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan mengingat, 

memproses, dan mengambil keputusan secara jitu dan tepat, terdiri dari : 

1) Pengetahuan, yaitu menyangkut segala sesuatu yang dapat 

mengembangkan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan, seperti 

pengetahuan tentang permainan, etika bermain dan bertanding, istilah-istilah 

dalam olahraga, dan fungsi-fungsi tubuh. 

2) Kemampuan dan keterampilan intelektual. Termasuk dalam sasaran ini 

adalah penggunaan strategi, pemecahan masalah-masalah yang muncul 

melalui gerakan, pengetahuan dari dampak langsung dari aktifitas olahraga, 
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dan pengetahuan tentang dampak panjang dari aktifitas olahraga 

(Nadisah,1992: 53). 

2.3.1.4 Ranah Afektif 

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran-sasaran yang 

berkenaan dengan pengembangan sikap dan pribadi untuk tetap langgeng dalam 

penyesuaian dirinya dengan masyarakat dan budaya lingkungannya, terdiri dari : 

1) Sikap respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. Termasuk dalam 

kelompok ini adalah pengembangan reaksi positif dalam keberhasilan atau 

kegagalan dalam beraktivitas, menjadi penonton yang menghargai 

penampilan yang luar biasa dalam olahraga, dan kemampuan untuk 

melakukan aktivitas olahraga. 

2) Perwujudan diri yaitu yang mencakup sasaran-sasaran menyadari akan 

kemampuan tubuh apa yang bisa dilakukan dalam saat-saat tepat, 

pengetahuan tentang kemampuan-kemampuan apa yang dapat diterima 

orang lain sehubungan dengan kapasitas dan potensi-potensi orang itu, dan 

kemampuan untuk menentukan tingkat aspirasi yang berbeda dalam 

jangkauan dan motivasi mencari tingkat itu. 

3) Harga diri yaitu persepsi diri yang merujuk pada keyakinan individu itu 

secara utuh tentang dirinya atas dasar pengalaman-pengalaman yang lalu. 

Sasaran pengembangan harga diri adalah pengembangan persepsi individu 

tentang pengetahuan umum jasmani atau penampilan jasmani dalam suatu 

aktifitas yang spesifik (Nadisah, 1992: 54). 
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2.4 Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Menurut Adang Suherman (2000 : 23), Secara umum pendidikan jasmani 

dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 1) Perkembangan fisik. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang 

melibatkan kemampuan-kemampuan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang 

(physical fitness). 2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan 

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

(skilfull). 3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan 

jasmani ke dalam lingkungannya 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.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan dari mata 

pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, adalah: 1) Kelompok mata pelajaran 

jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk 

meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup 

sehat. 2) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan pada 

SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta 

membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. 3) Kelompok mata 

pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 

dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap 

sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.  
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Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat 

yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti 

keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, 

demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah. 

 

2.5 Model Pembelajaran  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman 

bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang 

akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta 

tingkat kemampuan peserta didik (Trianto, 2010: 52).  

 Dalam mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu, tidak ada satu 

model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. 

Berarti untuk setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep 

yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu 

model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, seperti materi 

pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan 

belajar, dan fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan tercapai.  

Untuk mengetahui kualitas model pembelajaran harus dilihat dari dua 

aspek, yaitu proses dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran 

mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan (joyful learning) serta 
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mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Aspek produk mengacu 

apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan 

kemampuan siswa kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan atau 

kompetensi yang ditentukan. Dalam hal ini sebelum melihat hasilnya, terlebih 

dahulu aspek prosessudah dapat dipastikan berlangsung baik. 

 

2.6 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

 Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, “Developmentally 

Appropriate Practice (DAP)". Hal tersebut mengandung makna bahwa tugas ajar 

yang diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan siswa dan dapat 

membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar 

tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang sedang belajar. 

Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan 

perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan 

yang lebih baik. 

 

2.7 Konsep Pengembangan 

Pengembangan merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh 

para guru agar pembelajaran mencerminkan “Developmentally Appropriate 

Practice” DAP. Oleh karena itu, DAP termasuk didalamnya “body scalling” atau 

ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan prinsip utama dalam pengembangan 

pembelajaran penjasorkes. Esensi Pengembangan adalah menganalisa 

sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara menurunkannya dalam 

bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat memperlancar siswa dalam 
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belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan 

membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang 

tadinya rendah menjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi (Suherman dan 

Bahagia, 2000:1). 

 Minimnya sarana dan prasarana penjasorkes yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut Guru Penjasorkes untuk lebih kreatif dalam memberdayakan 

dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Guru yang 

kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru, atau mengembangkan 

yang sudah ada tetapi disajikan dengan lebih menarik, sehingga siswa merasa 

senang untuk mengikuti pelajaran penjasorkes yang diberikan. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mendukung kelancaran jalannya pembelajaran penjasorkes. 

Melakukan pengembangan sarana dan prasarana tidak akan mengurangi 

aktivitas siswa dalam melaksanakan pelajaran penjasorkes. Bahkan sebaliknya, 

karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, melalui pendekatan 

bermain dalam suasana riang gembira. Karena sejalan dengan pendapat 

Samsudin (2008:27) bahwa kata kunci dari penjasorkes adalah “Bermain-

Bergerak-Ceria”. 

 

2.8 Tujuan Pengembangan 

Lutan (1988) menyatakan bahwa pengembangan dalam mata pelajaran 

penjasorkes diperlukan dengan tujuan agar : 

1) Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran  

2) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpatisipasi 

3) Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar 
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 Pendekatan Pengembangan menurut Lutan ini, dimaksudkan agar materi 

yang terdapat didalam kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Menurut Aussie 

pengembangan di Australia dilakukan dengan pertimbangan :  

1) Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang 

dewasa. 

2) Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dikembangkan akan 

mengurangi cidera pada anak. 

3) Olahraga yang dikembangkan akan mampu mengasah keterampilan anak 

lebih cepat disbanding dengan peralatan standar untuk orang dewasa. 

4) Olahraga yang dikembangkan menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan 

pada anak-anak dalam situasi kompetitif. 

 Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan pengembangan 

dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran penjasorkes, 

karena pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan 

karakteristik siswa, sehingga siswa akan mengikuti pelajaran penjasorkes 

dengan senang dan gembira. 

 Guru penjasorkes akan lebih mudah menyajikan materi pembelajaran 

yang sulit menjadi mudah dan disederhanakan tanpa takut kehilangan makna 

dan apa yang akan diberikan. Anak akan lebih banyak bergerak dalam berbagai 

situasi dan kondisi yang dikembangkan (Samsudin, 2008:71). 
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2.9 Aspek Analisis Pengembangan Pembelajaran 

 Pengembangan pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

pembelajaran. Adapun pengembangan pembelajaran memiliki beberapa 

klasifikasi yaitu sebagai berikut : 

1) Peralatan  

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara pengembangan peralatan yang digunakan untuk skill itu. 

Misalnya, berat-ringannya, besar-kecilnya, tinggi-rendahnya, panjang-pendeknya 

peralatan yang digunakan. 

2) Penataan Ruang Gerak Dalam Berlatih 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara menata ruang gerak siswa dalam berlatih. Misalnya 

dribbling, passing bawah, lempar-tangkap di tempat, bermain diruang kecil atau 

besar. 

3) Jumlah Siswa Yang Terlibat 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat 

dalam melakukan tugas ajar. Misal, belajar passing bawah sendiri, berpasangan, 

bertiga, berempat, dan seterusnya. 

4) Organisasi atau Formasi Berlatih 

Formasi belajar juga dapat dikembangkan agar lebih berorientasi pada curahan 

waktu aktif belajar. Usahakan agar informasi formasi tidak banyak menyita waktu, 

namun masih tetap memperhatikan produktivitas belajar dan tingkat 

perkembangan belajar siswanya. Formasi formal, kalau belum dikenal siswa, 

biasanya cukup menyita waktu sehingga waktu belajarnya berkurang. Formasi 
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berlatih ini banyak ragamnya tergantung kreativitas guru (Adang Suherman dan 

Bahagia, 2000:7-8). 

 

2.10 Sarana Pendidikan Jasmani 

 Sarana pendidikan jasmani ialah segala sesuatu yang dapat digunakan 

atau dimanfaatkan didalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. Termasuk didalamnya peralatan (aparatus), yaitu segala sesuatu 

yang dapat digunakan dan dimanfaatkan para siswa untuk melakukan kegiatan di 

atasnya, di dalamnya atau di bawahnya, sedangkan perlengkapan (device) 

adalah segala sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana. 

 Sebenarnya untuk pembelajaran penjasorkes guru dapat berbuat banyak 

dan lebih leluasa dalam menggunakan, memanfaatkan bahkan mengembangkan 

atau pengembangan sarana yang akan digunakan. Dengan upaya tersebut 

diharapkan siswa akan mempunyai pengalaman gerak yang banyak serta 

beragam, sehingga ia pun akan menjadi siswa yang kaya gerak dan bisa 

membina serta menimbulkan konsep-konsep gerak yang variatif. 

 Pengembangan sarana penjasorkes artinya melengkapi yang sudah ada 

dengan jalan mengadakan, memperbanyak dan membuat alat-alat yang 

sederhana. Tujuannya adalah untuk memberdayakan siswa, agar siswa bisa 

lebih banyak bergerak dalam situasi yang menarik dan gembira tanpa adanya 

kehilangan esensi penjasorkes itu sendiri (Samsudin, 2008:78). 

 

2.11 Karakteristik Permainan Bola Voli 

 Permainan bola voli adalah merupakan cabang olahraga permainan bola 

besar yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 6 
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orang. Permainan ini adalah permainan kontak tidak langsung, sebab masing – 

masing regu bermain dalam lapangannya sendiri yang dibatasi oleh jaring atau 

net. Prinsip bola voli adalah memvoli (memantulkan dengan tangan) dan 

berusaha menjatuhkan kedalam bidang permainan lawan dengan 

menyeberangkan bola melewati jaring atau net, dan mempertahankan bola agar 

tidak jatuh dibidang pertahanan sendiri. 

 Bola harus benar-benar dipukul tidak boleh ditangkap, dipegang dan 

dilempar. Setiap regu diperbolehkan memantulkan bola sebanyak tiga kali 

sebelum melewati net. Selama permainan pemain tidak diperkenankan untuk 

memegang jaring atau net dan melewati garis tengah masuk kedaerah 

pertahanan lawan. 

2.11.1 Teknik Dasar Permainan Bola voli 

Permainan bola voli memiliki gerak dasar yang memuat keterampilan : 

servis, mengoper (passing), memukul (spiking), mengumpan (setting), dan 

membendung (blocking). Keterampilan melakukan servis, mengumpan pada 

teman sesama tim, dan usaha mengembalikan bola ke tim lawan dalam usaha 

terjadinya relly  dalam bermain adalah aktivitas permainan bola voli yang dapat 

dimainkan di tingkat SMP. 

Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian 

secara praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti 

pada cabang bola voli. Adapun teknik-teknik dasar permainan bola voli terdiri dari 

servis, passing, set-upper, smash dan block (M. Yunus, 1992:62). 

1) Servis  

 Dalam permainan bola voli unsur utama yang paling penting adalah 

servis, karena servis merupakan pembukaan permainan, hal ini sesuai dengan 
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pendapat (M. Yunus, 1992:137) bahwa ”servis merupakan permulaan untuk 

memulai pertandingan”. 

 

  Gambar 2.1. Servis bawah 

 

 Gambar 2.2. Servis atas 

http://3.bp.blogspot.com/-Ric3jUZ74Hw/T1vmWJSL0UI/AAAAAAAAAE0/UK8uQ8cPlPI/s1600/SERVIS+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Ric3jUZ74Hw/T1vmWJSL0UI/AAAAAAAAAE0/UK8uQ8cPlPI/s1600/SERVIS+1.jpg
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2) Passing  

Passing adalah mengoper bola kepada teman satu regu dengan suatu 

teknik tertentu, sebagai langkah pertama untuk menyusun pola serangan kepada 

lawan (M. Yunus, 1992:97). Macam-macam pasing bawah dan atas : 

 

 

 

 

 

  

  Gambar 2.3. Pasing bawah 

 

 

3) Umpan (set-upper) 

Umpan adalah menyajikan kepada teman dalam satu regu, yang 

kemudian diharapkan bola tersebut dapat diserangkan kedaerah lawan dalam 

bentuk smash. Umpan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yakni : 

( 1 ) Bola harus melambung diatas jaring dengan tenang didaerah serang 

lapangan sendiri. 

( 2 ) Bola harus berada diatas jaring-jaring dengan ketinggian yang cukup agar 

dapat di smash oleh smasher. 

( 3 ) Jarak umpan dengan net sesuai dengan tipe serangan yang diinginkan. 

Pada umpan normal jarak bola dengan net berkisar 20-50 cm. 
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  Gambar 2.4. Pasing atas 

4) Smash (spike) 

Smash adalah tindakan memukul bola yang lurus kebawah sehingga bola 

akan bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas jaring menuju lapangan 

lawan akan sulit menerimanya. Dalam permainan bola voli, smash berguna 

sebagai alat penyerangan yang paling mematikan seperti yang dikatakan oleh 

(M. Yunus, 1992:108), smash merupakan pukulan yang utama dalam 

penyerangan sebagai usaha mencapai kemenangan. 

5) Bendungan / block 

Bendungan adalah tindakan membentuk benteng pertahanan untuk 

menangkis serangan lawan dan dapat dikatakan bahwa block merupakan 

pertahanan yang pertama bagi serangan dengan cara membendung smash 

tersebut di depan jaring (M. Yunus, 1992:119). 
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2.11.2 Sarana dan Prasarana Permainan Bola Voli 

 Setiap cabang olahraga memang secara khusus mempunyai fasilitas, 

alat-alat dan perlengkapan tertentu. Oleh karena itu kiranya perlu disajikan 

macam-macam alat perlengkapan yang telah diatur dalam peraturan permainan 

bola voli. Uraian berikut berisi mengenai hal-hal tersebut diatas. 

 

 

   Gambar 2.5 : Lapangan bola voli 

 

1) Lapangan  

 Lapangan bola voli berbentuk persegi panjang, dimainkan di atas 

lapangan dengan ukuran 18 meter dan lebar 9 meter. Di tengah lapangan di beri 
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net yang membagi dua panjang tersebut. Lebar jaringan net 90 cm dengan 

ketinggian 2,43 meter bagi putra dan 2,24 meter bagi pemain putri. 

 Masing-masing bagian lapangan permainan itu di bagi menjadi dua 

daerah lagi, yaitu daerah serang sebatas 3 meter dari net, dan selebihnya 

sebagai daerah pertahanan bagian belakang. Para pemain berputar menurut 

arah jarum jam setiap permulaan servis. 

2) Bola  

Bola yang di pakai, biasanya terbuat dari kulit lunak dengan garis lingkar 

antara 25-27 inchi, dengan berat 8-9 ons. Tekanan dalam dari bola tersebut 

sekitar 0,30 hingga 0,325 kg/cm². 

 

 

   Gambar 2.6. Bola voli 

3) Net  

Net dalam olahraga bola voli mempunyai ukuran dengan ketentuan 

ketinggian. Adapun ukuran tinggi net untuk pemain putra 2,43 meter dan untuk 

pemain putri 2,24 meter. 

4) Perlengkapan Pemain 

Umumnya para pemain mengenakan pakaian olahraga yang longgar agar 

tidak mengganggu gerakan. Di dalam pertandingan, mereka mengenakan 

pakaian seragam masing-masing, tetapi sebagian besar terbuat dari bahan kaos 

dan celana pendek dengan sepatu karet untuk menjaga keseimbangan badan 
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agar tidak mudah terguling. Pemain mempunyai tingkat kebugaran badan yang 

berbeda. Dalam hal ini perlu menggunakan perlengkapan, guna mendukung 

penampilan dan menghindar cidera. Adapun perlengkapan yang digunakan oleh 

pemain voli yaitu : deker jari, deker tangan, deker kaki, korset. 

 

2.12 Pengertian Permainan Vosal Soccer Hand Ball 

Vosal Soccer Hand Ball adalah permainan bola voli yang dikombinasi 

permainan futsal namun permainan ini lebih didominasi permainan bola voli, 

sedangkan yang diambil untuk modifikasi permainan ini dari permainan futsal 

yaitu gawang, jumlah pemain dan sedikit peraturan permainan yang sama 

dengan permainan futsal. Vosal diartikan voli dan futsal, sedangkan Soccer Hand 

Ball dimaksudkan sebagai pelengkap permainan tangan dan kaki seperti yang 

dimaksud dengan voli sama dengan permainan bola dengan tangan dan futsal 

permainan bola kaki dengan salah satu ciri yang sangat kental dengan gawang 

dan kipper, maka dari itu permainan ini dinamakan vosal soccer hand ball. 

Permainan ini terbagi menjadi 2 tim/regu, permainan ini dimainkan 5 pemain di 

lapangan dengan posisi pemain terdiri 1 kipper, dan 4 pemain yang bertugas 

merebut dan memasukkan bola kedalam gawang. Pertandingan dibagi menjadi 2 

tahap dengan waktu 15 menit setiap tahap permainan. Tujuan dari olahraga ini 

adalah untuk mencetak point sebanyak mungkin. Ketika pemain salah satu regu 

mencetak gol kedalam gawang, jumlah poin yang didapat sebanyak 1 point. 

Permainan ini difasilitasi dengan 2 gawang yang masing-masing berukuran lebar 

: 300cm, tinggi : 200cm, lebar kedalam : 100cm serta net dengan ukuran tinggi 

untuk putra 2,43m dan putri 2,24m. Dalam permainan vosal soccer hand ball 

menggunakan tiang yang dibuat dengan kayu dengan ukuran tinggi 2,50m. Kick 
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off permainan vosal soccer handball diawali dengan servis melalui penjaga 

gawang setelah wakil regu/tim melakukan suit yang diawasi oleh wasit, bola yang 

dipakai untuk permainan ini menggunakan bola voli. Permainan modifikasi ini 

termasuk dalam permainan bola besar yang merupakan pengembangan dari 

olahraga bola voli, hanya yang diubah adalah ukuran lapangan, jumlah pemain 

dan peraturan permainan. 

Berikut adalah tabel berbedaan antara bola voli baku dan vosal soccer 

hand ball. Seperti yang tertera dalam tabel 1. 

Perbedaan Bola Voli Baku Dengan Vosal Soccer Hand Ball 

  Tabel 2.1 : Perbedaan vosal soccer hand ball bola voli dengan bola voli baku 

Bola Voli Baku Vosal Soccer Hand 

Ball 

Keterangan  

 

6 pemain tiap tim 5 pemain tiap tim Diputuskan menjadi 5 

pemain karena 

memasukkan unsur 

permainan futsal yang 

berjumlah 5 pemain 

diantaranya 1 kipper dan 4 

pemain diffent dan offent. 

Ukuran lapangan panjang 18m 

dan lebar 9m  

Ukuran lapangan 

panjang 20m dan lebar 

9m 

Ukuran lapangan yang 

dipilih ini hampir sama 

dengan ukuran bola voli 

baku, hanya saja ditambah 

2m untuk tempat gawang 

agar tidak memakan 

banyak tempat sehingga 

siswa bergerak dengan 

leluasa.  

Satu set terdiri dari 25 point 1 point apabila bola 

masuk ke dalam 

Penambahan point ini sama 

dengan permainan futsal,  
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gawang 

Menggunakan teknik dasar 

baku (pasing atas,pasing 

bawah,smash,block) 

Selain menggunakan 

teknik dasar baku, 

menggunakan 

tangkapan 

Tangkapan dalam 

permainan untuk bantuan 

bola yang berasal dari 

umpan teman agar bola 

tidak liar 

Di pimpin oleh dua orang wasit  Di pimpin oleh satu 

orang wasit dan dibantu 

2 siswa 

2 siswa untuk membantu 

wasit untuk mengamati 

jalannya pertandingan 

Servis dari luar garis belakang Servis dari kipper Agar tidak lepas dari 

permainan bola voli yang 

sebenarnya 

Menggunakan peraturan bola 

voli yang baku 

Menggunakan 

peraturan yang sudah 

dimodifikasi dengan 

sedikit peraturan 

permainan futsal 

Agar terlihat perpaduan 

antara permainan bola voli 

dan permainan futsal 

3 kali pantulan 4 kali pantulan Agar siswa lebih bisa 

memaksimalkan permainan 

Bola tidak boleh 

dipegang/ditangkap 

Bola boleh 

dipengang/ditangkap 

Memegang/menangkap 

bola dibatasi waktu 5 detik 

Jatuhnya bola kebawah/lantai  Bola masuk ke dalam 

gawang 

Perolehan point permainan 

vosal soccer hand ball ini 

apabila bola masuk 

kedalam gawang, lain 

dengan bola voli baku yaitu 

jatuhnya bola ke 

bawah/lantai untuk 

mendapatkan point 
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2.12.1 Sarana dan Prasarana Vosal Soccer Hand Ball 

1) Lapangan 

Lapangan yang digunakan adalah lapangan persegi panjang yang mempunyai P 

= 25 m dan L = 15 m, sesuai dengan lapangan futsal. 

 

 

Gambar 2.7 Lapangan yang digunakan pada permainan Soccer Hand 

Ball 

Keterangan : 

 

     

A 

A 

A 

A 

A 

B B 

B B 

B 
 

 
 

300cm 

 

200cm 

 

25m 

 15m 

A 
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  :siswa      

     

: Gawang       

 

  : Bola       

 : wilayah 2 pemain 

  : Area Terlarang 

2) Bola   

Bentuk bola harus berbentuk bulat, bagian luarnya terbuat dari kulit atau dari 

karet atau bahan sintetis lainnya.  

 

 Gambar 2.8 Bola yang digunakan pada permainan vosal soccer hand ball 

3) Gawang 

Dalam sasaran utama mencetak point yaitu dengan melakukan smash ke dalam 

gawang yang telah dijaga oleh penjaga gawang/kipper. 

 A B 
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Gambar 2.9 gawang yang digunakan pada permainan vosal soccer 

hand ball  

Panjang   : 3 meter 

Tinggi     : 2 meter 

Lebar Kedalaman  : 1 meter 

 

 

4) Net  

Dalam permainan vosal soccer hand ball ini menggunakan net seperti permainan 

bola voli sebenarnya,tinggi net yaitu 2,24m untuk putri dan 2,43m untuk putra. 

 

  
 

3m 

2m 

1m 
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Gambar 2.10 net yang digunakan pada permainan vosal soccer hand ball 

5) Tiang 

Dalam permainan vosal soccer hand ball ini menggunakan tiang yang terbuat 

dari kayu untuk penyangga net yang dihentangkan dari tiang ke tiang. 

 

Gambar 2.11 tiang yang digunakan pada permainan vosal soccer hand ball 

6) Perlengkapan Pemain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau seragam 

olahraga, celana pendek, dan rompi olahraga. 

7) Peluit 

8) Kapur 

9) Jam dan stopwatch 

2.12.2 Peraturan dan cara bermain vosal soccer hand ball 

1. Pembagian kelompok 

1) Siswa dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan 

2. Waktu Permainan 
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Pelaksanaan permainan vosal soccer hand ball ini waktu yang diperlukan 

adalah 30 menit, yang terbagi menjadi 2 babak. Dalam permainan ini siswa 

diharapkan memperoleh komponen-komponen aktivitas kebugaran jasmani yang 

didapatkan dari aktivitas gerak yang mereka lakukan, serta siswa tidak merasa 

lelah dan senang melakukan permainan ini, sehingga siswa ingin memainkannya 

lagi. 

3. Pemain 

Vosal soccer hand ball dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim dengan 

jumah 8 pemain dan 5 pemain diantaranya 1 penjaga gawang dan 4 pemain 

yang bertugas merebut dan memasukkan bola kedalam gawang lawan. Pada 

saat bola mati, para pemain akan melakukan rotasi posisi (searah jarum jam) 

sehingga semua pemain merasakan posisi permainan yang berbeda-beda. 

4. Wasit 

1) Permainan dipimpin oleh 1 orang wasit 

2) Penentuan perolehan point dibantu oleh siswa yang tidak ikut bermain 

(pengawas permainan). 

5. Peraturan Permainan 

A. Cara memainkan bola adalah sebagai berikut. 

a. Pemain boleh menghentikan dan menangkap bola 

b. Mengumpan bola dengan cara passing atas/bawah dan tidak boleh 

dipegang sambil dibawa lari. 

c. Menahan bola paling lama 5 detik. 

d. Bola harus melewati net pada saat melakukan servis. 

e. Apabila bola keluar lapangan dianggap out, maka pemain berhak 

melakukan servis dari garis out tersebut. 
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f. Di babak kedua terjadi pergantian tempat. 

B. Terjadinya gol adalah sebagai berikut. 

a. Gol terjadi apabila pemain memasukkan bola ke dalam gawang. 

b. Apabila terjadi gol permainan dimulai dari posisi penjaga gawang. 

C. Pelanggaran sebagai berikut. 

a. Apabila pemain memegang bola lebih dari 5 detik maka pelanggaran. 

b. Apabila pemain melakukan body contact maka dianggap pelanggaran 

dan mendapatkan servis bebas / smash bebas 

c. Penalti atau smash bebas apabila pemain melakukan pelanggaran lebih 

dari 5 kali (pelanggaran dihitung akumulasi setiap regu) 

6. Point 

Jika pemain memasukkan bola kedalam gawang lawan, maka tim yang 

memasukkan bola tersebut mendapatkan point 1 dan seterusnya. 

 

2.13 Kerangka Berfikir 

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktifitas jasmani yang 

berguna untuk mengembangkan aspek yang ada dalam peserta didik secara 

keseluruhan yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara fisik. 

Pembelajaran yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan permainan 

vosal soccer hand ball yang sengaja diciptakan oleh penulis untuk pembelajaran 

permainan bola voli Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Batang. 

Melalui modifikasi diharapkan pembelajaran akan lebih menarik dan 

menyenangkan. Akan tetapi tidak lepas dari tujuan pendidikan jasmani itu sendiri. 

Diciptakan model permainan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menarik dan mudah dimainkan 
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Dengan permainan vosal soccer hand ball diharapkan pembelajaran lebih 

menarik karena permainan yang dimainkan bersifat pertandingan, selain itu 

permainan vosal soccer hand ball ini memadukan dua permainan yang 

berbeda yaitu bola voli dan futsal dengan kemasan yang berbeda dan dengan 

peraturan yang sudah dimodifikasi. 

2. Menyenangkan 

Diharapkan para siswa senang dalam memainkan permainan vosal soccer 

hand ball ini karena didalamnya terdapat permainan yang mudah dimainkan 

3. Menantang 

Melalui Permainan vosal soccer hand ball ini siswa harus bisa memasukkan 

bola pada target yang menuntut konsentrasi, ketenangan, fokus, akurasi yang 

tinggi dalam permainannya. 

 

Oleh karena itu, pembelajaran permainan vosal soccer hand ball ini dapat 

dijadikan pengalaman baru bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Batang, sehingga efektifitas siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes dapat tercapai. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan 

menghasilkan produk berupa model pembelajaran permainan “vosal soccer hand 

ball” bagi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut Borg dan 

Gall dalam Sugiyono (2010:9) penelitian dan pengembangan atau yang lebih 

dikenal dengan istilah Research and Development (R&D), merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-

produk yang digunakan dalam pendidikan. Selanjutnya disebut bahwa prosedur 

penelitian dan pengembangan pembelajaran pada dasarnya terdiri dari dua 

tujuan utama, yaitu: (1) pengembangan produk dan  menguji keefektifan produk, 

(2) menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan.  

Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu 

siklus, yaitu: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Termasuk 

observasi   lapangan dan kajian pustaka.  

2. Mengembangkan bentuk produk awal (berupa peraturan dan cara bermain 

vosal soccer hand ball). 

3. Evaluasi para ahli dengan menggunakan tiga ahli pembelajaran, serta uji 

coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi serta 

evaluasi yang kemudian dianalisis.  
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4. Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dan evaluasi ahli 

dari uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap 

produk awal yang dibuat oleh peneliti.  

5. Uji lapangan sekala besar.  

6. Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji lapangan. 

7. Hasil akhir model pembelajaran pemainan vosal soccer hand ball bagi 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

3.2  Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada model pembelajaran gerak dasar bola voli 

melalui permainan vosal soccer hand ball  ini dilakukan melalui beberapa tahap. 

Tahap-tahapan tersebut antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran Bola Voli 

Melalui Permainan Vosal Soccer Hand Ball 

Analisis Kebutuhan 

Kajian Pustaka Observasi Dan Wawancara 

Pembuatan Produk Awal 

 

Evaluasi Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran Penjas 

Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

10 siswa kelas VIII SMPN 5 Batang 

Revisi Produk 

 

Produk Akhir Permainan Vosal Soccer Hand Ball 

 

Uji Coba Lapangan Skala Besar 

37 siswa kelas VIII SMPN 5 Batang 
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3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran 

permainan vosal soccer hand ball ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini 

peneliti mengadakan observasi di SMP N 5 Batang tentang pelaksanaan 

pembelajaran penjas dan melakukan wawancara dengan guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan yang bersangkutan, serta pengamatan 

langsung mengenai sarana dan prasarana yang tersedia. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya  

adalah pembuatan produk model permainan bola voli dengan vosal soccer hand 

ball. Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk 

berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli penjas dan dua 

guru penjas sebagai ahli pembelajaran.Subjek peneliti ini adalah siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Batang. 

3.2.3 Uji Coba I (Skala Kecil) 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 

1) Menetapkan desain uji coba produk  

2) Menentukan subjek uji coba  

3) Menyusun instrument pengumpulan data 

4) Menetapkan teknik analisis 

3.2.4 Revisi Produk Awal 

Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari 

evaluasi ahli dan uji coba lapangan skala kecil sebagai perbaikan dari produk 

yang telah diujicobakan. 
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3.2.5 Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas VIII SMP N 5  

Batangdengan jumlah subyek sebanyak 37 siswa.  

3.2.6 Revisi Produk Akhir  

Revisi produk dari hasil uji coba lapangan skala kecil yang telah 

diujicobakan siswa kelas VIII SMP N 5 Batang. 

3.2.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa model 

pembelajaran permainan vosal soccer hand ball melalui modifikasi peraturan, 

sarana dan prasarana. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji  coba  produk  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  

efektivitas, efisiensi  dan  manfaat  dari  produk.  Langkah-langkah   yang  

ditempuh  dalam pelaksanaan uji coba produk. 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

dan manfaat produk yang dikembangkan. 

3.3.2 Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan di uji cobakan kepada 

subjek, produk yang dibuat di evaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjasorkes 

Drs. Nasuha M.Kes adalah  dosen  di  FIK  UNNES  dan  dua ahli pembelajaran  

Waluyo S.Pd. dan Suharto S.Pd. dari  SMPN 5 Batang. Variabel  yang  

dievaluasi  ahli meliputi  fasilitas  dan  perlengkapan  pada  siswa  dalam  
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bermain, teknik dasar, dan gawang permainan.  Untuk menghimpun data dari 

para ahli digunakan kuesioner. Hasil evaluasi ahli dari para ahli  yang  berupa  

masukan  dan  saran  terhadap  produk  yang  telah  dibuat, digunakan sebagai 

acuan dasar pengembangan produk. 

3.3.3 Uji Coba I (Skala Kecil) 

Pada  tahap  ini  dilakukan  uji  coba  kelompok  kecil  terhadap  produk  

yang dikembangkan  dengan  menggunakan  subjek  uji  coba  siswa  kelas  VIII  

SMP  Negeri 05 Batang  yang berjumlah 10 siswa, yang  diambil  secara  acak.  

Pelaksanaan  uji  coba  kelompok  kecil  dilakukan melalaui beberapa tahapan 

yaitu: (1) menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subyek uji coba, (3) 

menyusun instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan analisis data. 

3.3.4 Revisi Produk Uji Coba I (Skala Kecil) 

Setelah  uji  coba  kelompok  kecil,  maka  dilakukan  revisi  produk  

pertama hasil  dari  evaluasi  Ahli  dan  uji  coba  kelompok  kecil  sebagai  

perbaikan  dari produk yang telah di uji cobakan. 

3.3.5 Uji Coba II (Skala Besar) 

Pada  tahap  ini  dilakukan  uji  coba  lapangan  terhadap  produk  yang 

dikembangkan  dengan  menggunakan  subjek  uji  coba  siswa  kelas VIII SMP 

Negeri 05 Batang yang  berjumlah  37 siswa.  Pertama-tama  siswa  diberi  

penjelasan  peraturan  permainan  vosal soccer hand ball yang  sudah  

dikembangkan  dan  telah  direvisi  dan  kemudian  melakukan  uji  coba 

permainan  vosal soccer hand ball.  Setelah  uji  coba  siswa  mengisi  kuesioner  

tentang permainan yang telah dilakukan. 
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3.3.6 Subyek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan dua ahli 

pembelajaran. 

2) Uji  coba  skala  kecil  yang  terdiri  dari  10  siswa  kelas  VIII  SMP 

Negeri  05 Batang dipilih secara acak. 

3) Uji  coba  lapangan  yang  terdiri  dari  37 siswa  kelas VIII  SMP  

Negeri  05 Batang 

 

3.4 Jenis Data  

Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang berupa kritik dan saran dari 

ahli penjas dan pakar pembelajaran penjasorkes SMP secara lisan maupun 

tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari kuesioner siswa. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengembangan produk menggunakan 

lembar evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun 

data dari ahli penjas dan ahli pembelajaran. Sedangkan kuesioner digunakan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan produk.Alasan memilih kuesioner adalah 

jumlah subyek yang relatif banyak. 

Lembar evaluasi yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang 

harus dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa 

kualitas model permainan Vosal soccer hand ball. Serta komentar dan saran 
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umum jika ada. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan 

“sangat baik” dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 

1. : Tidak baik  

2. : Kurang baik 

3. : Cukup baik 

4. : Baik 

5. : Sangat Baik 

 Berikut di bawah ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir yang akan 

digunakan pada kuesioner ahli : 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli 

No. Faktor Indikator Sub-Indikator Butir Item 

1 Kognitif Pemahaman 

Pemahaman 

siswa terhadap 

produk 

1, 2, 3, 8 

2 Psikomotor Pengalamiahan 
Pelaksanaan 

hasil produk 

4, 7, 9, 11, 

12, 13 

3 Afektif Respon 

Hasil produk 

terhadap sikap 

siswa 

5, 6, 10, 14, 

15 

 

Lembar pengamatan gerak siswa juga menjadi bahan dalam 

mengumpulkan data.Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menilai aspek 

psikomotor dan afektif siswa. Rentang nilai dimulai dari 1 sampai 5 yang 

disesuaikan dengan indikator yang sudah ditentukan. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Pengamatan Gerak 

No Faktor Indikator Sub-Indikator Jumlah Item 

1 Psikomotorik Pengalamiahan 

Servis bola 5 

Passing atas 5 

Passing bawah 5 

Smash 5 

Block 5 

2 Afektif Menanggapi 

Kerjasama 5 

Jujur  5 

Percaya diri 5 

Tanggungjawab 5 

Disiplin 5 

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan yang harus 

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

digunakan acuan berupa kenyamanan dalam penggunaan produk. Alasan 

memilih kuesioner adalah jumlah subyek yang relative banyak sehingga dapat 

diambil secara serentak dan dalam waktu yang singkat. 

  Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Penilaian pada Kuesioner 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 
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Berikut ini adalah kisi-kisi instrument untuk siswa: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen untuk Siswa 

Faktor Indikator Sub-Indikator Butir Item 

Kognisi Penerapan 

Belajar 1,2,3 

Menyenangkan 4,5 

Bermain 6,7 

Bergerak 8,9 

Mudah dijalankan 10 

 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut dibawah ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian pengembangan ini. Ada pun teknik yang digunakan oleh 

peneliti yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2008:220). Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk memperoleh 

data awal untuk memodifikasi permainan bola voli dalam pembelajaran 

penjas. 

2. Kuesioner 

Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan 

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab 

dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga 

disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus 



51 
 

 
 

dijawab atau direspon oleh responden (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2008:219). Data yang diperoleh dari kuesioner antara lain data aspek 

psikomotorik, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun 

dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Nana Syaodih 

Sukmadinata, 2008:221 – 222). 

 

3.6  Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk prosentase. Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif.  

 Dalam pengolahan data, prosentase diperoleh dengan rumus dari 

Mohamad Ali, (1987:184), yaitu: 

Np = 
 

 
  X 100% 

 

Keterangan : 

Np = Nilai dalam prosen 

n = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh data 

100% = Konstanta  
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Dari hasil prosentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 5 akan disajikan klasifikasi dalam 

presentase. 

Tabel 3.5 Klasifikasi Prosentase 

Prosentase Klasifikasi Makna 

0 – 20% 

20,1 – 40% 

40,1 – 70% 

70,1 – 90% 

90,1 – 100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan (bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

Sumber : Guilford (dalam Reza Sholah Hakim, 2011:34)     
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1 Hasil Studi Pendahuluan 

Sebelum produk dibuat, dilakukan studi pendahuluan dengan melakukan 

pengamatan di lapangan. Dijumpai bahwa guru dalam mengajarkan permainan 

bola voli kurang melakukan variasi modifikasi sehingga siswa kurang semangat 

dan malas bergerak. Dilanjutkan dengan wawancara kepada guru penjasorkes di 

SMP 5 Batang mengenai sarana dan prasarana. Didapatkan bahwa sarpras 

cukup memadahi untuk melakukan pembelajaran bola voli, namun untuk 

memodifikasi permainan guru jarang melakukannya. Berikut adalah kutipan 

wawancara peneliti dengan guru Penjasorkes SMP N 5Batang 

“Pembelajaran bola voli disini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan 
karena memang dari sarana dan prasarananya, kita cukup memadahi, kita 
punya lapangan, net, sama bola, tapi memang untuk modifikasi permainan 
dan lapangan jarang dilakukan. Sebenarnya kita ingin mencoba 
memodifikasi permainan dan lapangan, karena kesibukan untuk menyiapkan 
materi selanjutnya jadi kita tidak ada waktu untuk melakukan modifikasi.” 
 
Data yang didapat menunjukkan bahwa pembelajaran penjasorkes kurang 

optimal, sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan produk. 

 

4.2 Draf Produk Awal 

4.2.1 Deskripsi Draf Produk Awal 

Vosal Soccer hand ball adalah permainan bola voli yang dikombinasi 

permainan futsal namun permainan ini lebih didominasi permainan bola voli, 

sedangkan yang diambil untuk modifikasi permainan ini dari permainan futsal 

yaitu gawang, jumlah pemain dan sedikit peraturan permainan yang sama 

dengan permainan futsal. Vosal diartikan voli dan futsal, sedangkan Soccer 
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Hand Ball dimaksudkan sebagai pelengkap permainan tangan dan kaki 

seperti yang dimaksud dengan voli sama dengan permainan bola tangan dan 

futsal permainan bola kaki dengan salah satu ciri yang sangat kental dengan 

gawang dan kipper, maka dari itu permainan ini dinamakan vosal soccer 

hand ball. Permainan ini terbagi menjadi 2 tim/regu, permainan ini dimainkan 

5 pemain di lapangan dengan posisi pemain terdiri 1 kipper, dan 4 pemain 

yang bertugas merebut dan memasukkan bola ke dalam gawang. 

Pertandingan dibagi menjadi 2 tahap dengan waktu 15 menit setiap tahap 

permainan. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk mencetak poin sebanyak 

mungkin. Ketika pemain mencetak gol kedalam gawang, jumlah poin yang 

didapat sebanyak 1 point.  Permainan ini difasilitasi dengan 2 gawang yang 

masing-masing berukuran lebar : 3m, tinggi : 2m, lebar kedalam : 1m serta 

net dengan ukuran tinggi untuk putra 2,43m dan putri 2,24m. Dalam 

permainan vosal soccer hand ball menggunakan tiang yang dibuat dengan 

kayu dengan ukuran tinggi 2,50m. Kick off permainan vosal soccer hand ball 

diawali dengan servis melalui penjaga gawang setelah wakil regu/tim 

melakukan suit yang diawasi oleh wasit, bola yang dipakai untuk permainan 

ini menggunakan bola voli. Permainan modifikasi ini termasuk dalam 

permainan bola besar yang merupakan pengembangan dari olahraga bola 

voli, hanya yang diubah adalah ukuran lapangan, jumlah pemain dan 

peraturan permainan. 
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4.2.2  Sarana dan Prasarana 

Untuk bermain permainan vosal soccer hand ball dibutuhkan beberapa 

sarana prasarana sebagai berikut; 

1. Lapangan 

Lapangan yang digunakan adalah lapangan persegi panjang yang mempunyai P 

= 25 m dan L = 15 m, sesuai dengan lapangan futsal. 

 

Gambar 4.1 Lapangan yang digunakan pada permainan Vosal Soccer 

Hand Ball 

     

A 

A 

A 

A 

A 

B B 
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Keterangan :  

 : Siswa      : Bola 

  : wilayah 2 pemain  : Area 

terlarang 

 

: Gawang  

2. Bola   

Bentuk bola harus berbentuk bulat, bagian luarnya terbuat dari kulit atau dari 

karet atau bahan sintetis lainnya.  

 

4.2 bola yang dipakai dalam permainan Vosal Soccer Hand Ball 

3. Gawang 

 A B 

A 
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Dalam sasaran utama mencetak point yaitu dengan melakukan smash ke dalam 

gawang yang telah dijaga oleh penjaga gawang/kipper.  

 

4.3 Gawang yang digunakan dalam permainan Vosal Soccer Hand Ball 

Panjang   : 3 meter 

Tinggi     : 2 meter 

Lebar Kedalaman  : 1 meter 

4. Net  

Dalam permainan vosal soccer hand ball ini menggunakan net seperti permainan 

bola voli sebenarnya,tinggi net yaitu 2,24m untuk putri dan 2,43m untuk putra. 

 

4.4 net yang digunakan dalam permainan vosal soccer hand ball 

  
 

3m 

2m 

1m 
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5. Tiang  

Dalam permainan vosal soccer hand ball ini menggunakan tiang yang terbuat 

dari kayu untuk penyangga net yang di hentangkan dari tiang ke tiang. Untuk 

ukuran tinggi tiang 2,5 meter. 

 

4.5 Tiang kayu yang digunakan dalam permainan vosal soccer hand ball 

 

6. Perlengkapan Pemain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau seragam 

olahraga, celana pendek, dan rompi olahraga. 

7. Peluit 

8. Kapur 

9. Jam dan stopwatch 

4.2.3 Peraturan dan cara bermain vosal soccer hand ball 

7. Pembagian kelompok 

2) Siswa dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan 
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8. Waktu Permainan 

Pelaksanaan permainan vosal soccer hand ball  ini waktu yang diperlukan 

adalah 30 menit, yang terbagi menjadi 2 babak. Dalam permainan ini siswa 

diharapkan memperoleh komponen-komponen aktivitas kebugaran jasmani yang 

didapatkan dari aktivitas gerak yang mereka lakukan, serta siswa tidak merasa 

lelah dan senang melakukan permainan ini, sehingga siswa ingin memainkannya 

lagi. 

9. Pemain 

Vosal soccer hand ball dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim dengan 

jumah 8 orang, 3 pemain cadangan dan 5 pemain diantaranya 1 penjaga gawang 

dan 4 pemain yang bertugas merebut dan memasukkan bola kedalam gawang, 

para pemain ini akan melakukan rotasi posisi (searah jarum jam) sehingga 

semua pemain merasakan posisi permainan yang berbeda-beda. 

10. Wasit 

3) Permainan dipimpin oleh 1 orang wasit 

4) Penentuan perolehan point dibantu oleh siswa yang tidak ikut bermain yang 

(pengawas permainan). 

11. Peraturan Permainan 

D. Cara memainkan bola adalah sebagai berikut. 

g. Pemain boleh menghentikan dan menangkap bola 

h. Mengumpan bola dengan cara passing atas/bawah dan tidak boleh 

dipegang sambil dibawa lari. 

i. Menahan bola paling lama 5 detik. 

j. Bola harus melewati net pada saat melakukan servis. 
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k. Apabila bola keluar lapangan dianggap out, maka pemain berhak 

melakukan servis dari garis out tersebut. 

l. Di babak kedua terjadi pergantian tempat. 

E. Terjadinya gol adalah sebagai berikut. 

c. Gol terjadi apabila pemain memasukkan bola ke dalam gawang. 

d. Apabila terjadi gol permainan dimulai dari posisi penjaga gawang. 

F. Pelanggaran sebagai berikut. 

d. Apabila pemain memegang bola lebih dari 5 detik maka pelanggaran. 

e. Apabila pemain melakukan body contact maka dianggap pelanggaran dan 

mendapatkan servis bebas / smash 

f. Penalti apabila pemain melakukan pelanggaran lebih dari 5 kali 

(pelanggaran dihitung akumulasi setiap regu) 

12. Point 

Jika pemain memasukkan bola kedalam gawang maka tim yang memasukkan 

bola tersebut maka mendapatkan point 1 dan seterusnya. 

 

4.3 Validasi Ahli 

 Setelah pembuatan produk awal berupa permainan vosal soccer hand ball 

selesai, produk kemudian dilakukan validasi oleh ahli, dalam hal ini peneliti 

melibatkan satu ahli penjasyang juga sebagai dosen di FIK UNNES, yaitu Drs. 

Nasuha M.Kes. dan dua ahli bidang pembelajaran Penjasorkes, yakni Waluyo 

S.Pd. dan Suharto S.Pd. sebagai guru penjasorkes di SMP Negeri 5 Batang 

untuk memberikan penilaian. 

4.3.1 Validasi Draf Produk Awal 
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Para ahli diberikan draf produk awal hasil pengembangan berupa 

permainan vosal soccer hand ball serta penjelasan mengenai permainan, 

kemudian peneliti berkonsultasi dan berdiskusi kepada masing-masing ahli. 

Dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan awal mengenai produk terhadap 

kelayakannya jika diberikan kepada siswa kelas VIII SMP. 

4.3.2  Revisi Draf dari Validator 

 Dalam diskusi dan konsultasi yang didapat peneliti dari masing-masing ahli 

yaitu ahli permainan bola voli dan ahli pembelajaran penjasorkes, akan diketahui 

kekurangan serta kelemahan produk permainan. Hasil diskusi kemudian 

dijadikan pertimbangan dalam melakukan revisi/perbaikan. 

Setelah draf dibuat, kemudian ditunjukkan dan dijelaskan kepada validator 

mengenai permainan vosal soccer hand ball ini, selanjutnya ahli menyatakan 

kelayakannya untuk dilanjutkan dan mempersilahkan kepada peneliti untuk 

dilakukan uji coba pada permainan tersebut. 

 

 

4.4 Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Setelah diperbaiki dan dinyatakan layak, produk kemudian diuji cobakan 

kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Batang yang berjumlah 10 anak. 

Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling (sampel secara 

acak). Dalam uji coba tersebut diambil data melalui lembar pengamatan oleh 

guru penjasorkes terhadap gerak dan juga sikap siswa dalam bermain, 

dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh siswa yang telah selesai bermain.  

Selain itu penilaian dari ahli juga masih diperlukan untuk perbaikan-

perbaikan selanjutnya. Dalam uji coba ini, lembar evaluasi diberikan kepada ahli 
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sebagai evaluator agar nantinya produk tersebut benar-benar layak dan efektif 

jika diberikan kepada siswa. Lembar evaluasi tersebut terdiri dari tiga bagian, 

yaitu: 

1. Kuesioner 

Kuesioner berisi beberapa pertanyaan mengenai kelayakan produk jika 

diberikan kepada siswa. Diberikan rentang 1-5 untuk pemberian nilai terhadap 

setiap indikator yang diberikan. 

2. Komentar dan saran umum 

  Komentar dan saran sangat dibutuhkan sebagai bahan untuk merevisi 

kekurangan produk berupa lapangan, sarpras, penyajian permainan kepada 

siswa, dan kekurangan lain yang berhubungan dengan produk permainan 

terhadap siswa sebagai sasaran pengembangan. 

3. Kesimpulan 

   Dari penyajian draf produk awal tersebut diberikan 3 opsi yang bisa 

dijadikan kesimpulan sementara. Opsi tersebut adalah: 

 

a. Layak untuk digunakan/uji coba tanpa revisi 

b. Layak untuk digunakan/uji coba dengan revisi sesuai saran 

c. Tidak layak untuk digunakan/uji coba 

 Dalam uji coba skala kecil ini diperoleh data sebagai hasil dari pengamatan 

oleh guru penjasorkes dan hasil kuesioner yang diisi oleh siswa setelah 

mempraktikkan, juga diperoleh data hasil dari pengisian kuesioner oleh ahli 

penjasdan ahli pembelajaran. Data yang didapat sebagai berikut: 

4.4.1  Hasil Pengamatan Gerak dan Kuesioner Siswa 
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   Dari uji coba yang dilakukan dengan subjek sebanyak 10 siswa, diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

Faktor Indikator 
Hasil 

Kategori 
Jumlah Total Persentase 

Psikomotorik 

Servis 41/50 

196/250 78,40% 
 

Baik 

Passing 
atas 

36/50 

Passing 
Bawah 

43/50 

Smash 38/50 

Block 38/50 

Afektif 

Kerjasama 37/50 

187/250 74,80% Baik 

Jujur 38/50 

PD 38/50 

Tanggungj
awab 

37/50 

Disiplin 37/50 

Kognitif Penerapan 74/100 74/100 74,00% Baik 

Rata-Rata   75,73% Baik 

  

 Berdasarkan data pada tabel 4.1 hasil dari uji coba skala kecil diatas, yang 

diperoleh dari pengamatan di lapangan oleh guru penjasorkes dan juga 

pengisian kuesioner oleh siswa mengenai permainan vosal soccer hand ball, 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Faktor Psikomotorik 

 Data yang dikumpulkan dari 10 siswa yang telah bermain vosal soccer hand 

ball diketahui untuk indikator servis,passing atas, passing bawah, smash, 

dan block, hasil yang diperoleh yaitu 78,40%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori baik. 

b. Faktor Afektif 

 Data yang dikumpulkan dari 10 siswa yang telah bermain vosal soccer hand 

ball diketahui untuk indikator kerjasama, jujur, percaya diri, tanggungjawab, 



64 
 

 
 

dan disiplin, hasil yang diperoleh yaitu 74,80%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori baik. 

c. Faktor Kognitif 

Data yang dikumpulkan dari 10 siswa yang telah bermain vosal soccer hand 

ball diketahui untuk indikator penerapan, hasil yang diperoleh yaitu 74,00%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, angka tersebut masuk dalam 

kategori baik. 

Dari data diatas dapat dilihat rata-rata dari ketiga faktor tersebut yakni faktor 

psikomotorik, afektif, dan kognitif adalah 75,73%, sehingga dalam kriteria yang 

telah ditetapkan dapat digolongkan dalam ketegori baik. 

 

Gambar 4.6 Diagram Perolehan pada Uji Coba Skala Kecil  

4.4.2 Hasil Kuesioner Ahli 

 Kuesioner yang diberikan kepada ahli berupa beberapa pertanyaan 

mengenai produk. Indikatornya yaitu: pemahaman, pengalamiahan/penerapan, 

dan respon siswa terhadap produk. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara 
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kognitif



65 
 

 
 

memberikan penilaian dengan rentang 1 sampai dengan 5, kemudian diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Kuesioner dari ahli 

No Evaluator Jumlah Persentase Klasifikasi 

1 

2 

3 

Ahli penjas 

Ahli Pembelajaran I 

Ahli Pembelajaran II 

60/75 

67/75 

63/75 

80% 

89,3% 

84% 

Baik 

Baik 

Baik 

Rata – Rata 190/225 84,43% Baik 

 Data kuesioner ahli penjasdan ahli pembelajaran diatas dimaksudkan untuk 

mengetahui tanggapan mengenai kelayakan produk permainan vosal soccer 

hand ball. Diketahui hasil kuesioner dari ahli penjas sebesar 80%, dapat 

diklasifikasikan dalam kategori baik. Ahli pembelajaran I sebesar 89,3%masuk 

dalam kategori baik dan ahli pembelajaran II sebesar 84% masuk dalam kategori 

baik juga. Sehingga dalam rata-ratanya diperoleh hasil sebesar 84,43%, angka 

tersebut masuk dalam kategori baik. 

4.4.3 Masukan/Revisi Ahli 

Selain menjawab kuesioner, ahli juga memberikan masukan dan juga 

saran perbaikan untuk kelayakan dan keefektifan produk. Masukan dan saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Ahli Penjas 

  Masukan dan saran 

 Peraturan permainan supaya diperjelas. 

 Alat perlengkapan juga dipertegas. 

b. Ahli Pembelajaran I 

Masukan dan saran 

 Ukuran lapangan terlalu luas untuk permainan vosal soccer hand ball. 
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 Penggunaan tiang lebih baik menggunakan tiang besi agar netnya tidak 

kendor. 

c. Ahli Pembelajaran II 

 Masukan dan saran 

 Fasilitas dan alat perlu disempurnakan 

 Ukuran lapangan perlu dipertimbangkan/dikurangi. 

 4.5 Hasil Uji Lapangan Skala Besar 

  Setelah uji coba skala kecil dilaksanakan dan didapatkan hasil, ternyata 

masih ditemukan kekurangan sehingga produk masih perlu untuk diperbaiki. 

Hasil perbaikan tersebut kemudian diuji cobakan lagi untuk skala yang lebih 

besar, dengan subjek sebanyak 37 siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Batang. 

 Dari uji lapangan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: 

4.5.1 Hasil Pengamatan Gerak dan Kuesioner Siswa 

Pengamatan dilaksanakan saat permainan berlangsung, dilakukan oleh guru 

penjasorkes. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh siswa, 

didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Lapangan (N=37) 

Faktor Indikator 
Hasil 

Kategori 
Jumlah Total Persentase 

Psikomotorik 

Servis 160/185 

780/925 84,32% Baik 

Passing atas 146/185 

Passing bawah 177/185 

Smash 151/185 

Block 146/185 

Afektif 

Kerjasama 165/185 

804/925 86,91% Baik 

Jujur 165/185 

PD 156/185 

Tanggungjawab 156/185 

Disiplin 162/185 

Kognitif Penerapan 306/370 306/370 82,70% Baik 

Rata-Rata   84,64% Baik 
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  Berdasarkan data pada tabel 4.3 hasil dari uji skala besar diatas, yang 

diperoleh dari pengamatan di lapangan oleh guru penjasorkes dan juga 

pengisian kuesioner oleh siswa mengenai permainan vosal soccer hand ball, 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Faktor Psikomotorik 

Data yang dikumpulkan dari 37 siswa yang telah bermain vosal soccer hand 

ball diketahui untuk indikator servis, passing atas, passing bawah, smash, dan 

block, hasil yang diperoleh yaitu 84,32%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori baik. 

b. Faktor Afektif 

Data yang dikumpulkan dari 37siswa yang telah bermain vosal soccer hand 

ball diketahui untuk indikator kerjasama, jujur, percaya diri, tanggungjawab, 

dan disiplin, hasil yang diperoleh yaitu 86,91%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori baik. 

c. Faktor Kognitif 

Data yang dikumpulkan dari 37 siswa yang telah bermain vosal soccer hand 

ball diketahui untuk indikator penerapan, hasil yang diperoleh yaitu 82,70%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, angka tersebut masuk dalam 

kategori baik. 

 Dari data diatas dapat dilihat rata-rata dari ketiga faktor tersebut yakni faktor 

psikomotorik, afektif, dan kognitif adalah 84,64%, sehingga dalam kriteria yang 

telah ditetapkan dapat digolongkan dalam ketegori baik. 



68 
 

 
 

 

Gambar 4.7 Diagram Perolehan pada Uji Coba Lapangan Skala Besar 

4.5.2 Hasil Kuesioner Ahli 

  Ahli menjadi evaluator dalam penyempurnaan produk yang dibuat, setelah 

dilakukan uji coba skala besar didapatkan data sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Kuesioner dari Ahli 

No Evaluator Jumlah Persentase Klasifikasi 

1 

2 

3 

Ahli penjas 

Ahli Pembelajaran I 

Ahli Pembelajaran II 

66/75 

70/75 

69/75 

88% 

93,33% 

92% 

Baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

Rata – Rata 205/225 91,11% Sangat baik 

 Data kuesioner ahli penjas dan ahli pembelajaran diatas dimaksudkan 

untuk mengetahui tanggapan selanjutnya mengenai kelayakan produk permainan 

vosal soccer hand ball. Diketahui hasil kuesioner dari ahli penjas sebesar 88%, 

dapat diklasifikasikan dalam kategori baik. Ahli pembelajaran I sebesar 93,33%, 

masuk dalam kategori sangat baik dan ahli pembelajaran II sebesar 92%, 
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masuk dalam kategori sangatbaik. Sehingga dalam rata-ratanya diperoleh hasil 

sebesar 91,11%, angka tersebut masuk dalam kategori sangat baik. 

4.5.3 Masukan/Revisi Ahli 

  Dalam uji skala besar, ternyata masih ditemukan kekurangan dalam hal 

pelaksanaannya, hal ini dapat diketahui dari komentar/saran yang dituliskan oleh 

ahli dalam kolom komentar/saran sambil menyaksikan permainan tersebut 

dilaksanakan. Komentar dan saran tersebut yakni: 

a. Ahli penjas 

  Komentar/saran: 

- Peraturan permainan dilengkapi serta time out dimunculkan. 

b. Ahli pembelajaran I 

Komentar/saran: 

- Permainan vosal soccer hand ball sangat cocok dimainkan oleh siswa-

siswi SMP, namun dalam menjelaskan skema dan peraturan permainan 

harus lebih jelas. 

 

c. Ahli pembelajaran II 

Komentar/saran  

- Modifikasi permainan vosal soccer hand ball cocok/baik digunakan dalam 

pembelajaran bola voli. 

 

4.6  Produk Jadi 

   Setelah dilakukan uji ahli dan uji coba lapangan, diketahui kekurangan dan 

kelemahan produk, sehingga untuk penyempurnaan produk perlu direvisi. 

Berikut ini adalah revisi atas dasar masukan dari ahli, yaitu: 
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Tabel 4.5 Revisi yang dilakukan 

AWAL REVISI AKHIR 

Ukuran lapangan 
panjang 25m dan lebar 
15m 

Terlalu luas dan 
kurang maksimal 
untuk siswa/siswi 
yang melakukan 
servis maupun 
smash 

Ukuran lapangan menjadi, 
panjang 20m dan lebar 9m 

Tiang 
menggunakan/berbahan 
kayu 
 

Hentangan net tidak 
maksimal (net 
kendor) 

Tiang diubah menggunakan 
besi/tiang voli sebenarnya 

Menggunakan kaos 
olahraga biasa 

Agar dapat 
membedakan 
kawan/lawan 

Menggunakan rompi/kaos 
yang berbeda 

  Setelah dilakukan uji coba dan revisi yang berulang-ulang, diharapkan 

produk permainan vosal soccer hand ball ini benar-benar efektif jika diberikan 

dalam pembelajaran khususnya untuk anak SMP kelas VIII. Hasil akhir 

permainan vosal soccer hand ball adalah sebagai berikut: 

4.6.1 Deskripsi Permainan Vosal Soccer Hand Ball 

 Vosal Soccer hand ball adalah permainan bola voli yang dikombinasi 

permainan futsal namun permainan ini lebih didominasi permainan bola voli, 

sedangkan yang diambil untuk modifikasi permainan ini dari permainan futsal 

yaitu gawang, jumlah pemain dan sedikit peraturan permainan yang sama 

dengan permainan futsal. Vosal diartikan voli dan futsal, sedangkan soccer hand 

ball dimaksudkan sebagai pelengkap permainan tangan dan kaki seperti yang 

dimaksud dengan voli sama dengan permainan bola tangan dan futsal 

permainan bola kaki dengan salah satu ciri yang sangat kental dengan gawang 

dan kipper, maka dari itu permainan ini dinamakan vosal soccer hand ball.  

Permainan ini terbagi menjadi 2 tim/regu, permainan ini dimainkan 5 pemain di 

lapangan dengan posisi pemain terdiri 1 kipper, dan 4 pemain yang bertugas 

merebut dan memasukkan bola ke dalam gawang. Pertandingan dibagi menjadi 
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2 tahap dengan waktu 15 menit setiap tahap permainan. Tujuan dari olahraga ini 

adalah untuk mencetak poin sebanyak mungkin. Ketika pemain mencetak gol 

kedalam gawang, jumlah poin yang didapat sebanyak 1 point.  Permainan ini 

difasilitasi dengan 2 gawang yang masing-masing berukuran lebar : 3m, tinggi : 

2m, lebar kedalam : 1m serta net dengan ukuran tinggi untuk putra 2,43m dan 

putri 2,24m. Kick off permainan vosal soccer hand ball diawali dengan servis 

melalui penjaga gawang setelah wakil regu/tim melakukan suit yang diawasi oleh 

wasit, bola yang dipakai untuk permainan ini menggunakan bola voli. Permainan 

modifikasi ini termasuk dalam permainan bola besar yang merupakan 

pengembangan dari olahraga bola voli, hanya yang diubah adalah ukuran 

lapangan, jumlah pemain dan peraturan permainan. 

4.6.2 Sarana dan Prasarana 

1. Lapangan 

Lapangan yang digunakan adalah lapangan persegi panjang yang mempunyai P 

= 20 m dan L = 9 m. Ukuran ini hampir sama dengan ukuran bola voli, hanya saja 

ditambah 2m untuk tempat gawang agar tidak memakan banyak tempat 

sehingga siswa bergerak dengan leluasa  
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 Gambar 4.8 Lapangan yang digunakan pada permainan vosal soccer hand ball 

(penelitian 2015) 

Keterangan : 

  

 :siswa     : bola 

     

: Gawang       

    : net 

 

 : Area terlarang  

 

6m 

     

A 

A 

A 

A 

A 

B B 

B B 

B  
 

300cm 

 

200cm 

 

20m 

 9m 
 

  

4m 

 

3m 

A 
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 : wilayah 2 pemain 

2. Bola   

Bentuk bola harus berbentuk bulat, bagian luarnya terbuat dari kulit atau dari 

karet atau bahan sintetis lainnya.  

 

Gambar 4.9 Bola yang digunakan pada permainan vosal soccer hand ball 

(penelitian 2015) 

3. Gawang 

Dalam sasaran utama mencetak point yaitu dengan melakukan smash ke dalam 

gawang yang telah dijaga oleh penjaga gawang/kipper. 

 A B 
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Gambar 4.10 Gawang yang digunakan pada permainan vosal soccer hand ball 

(penelitian 2015) 

 

4. Net  

Dalam permainan vosal soccer hand ball ini menggunakan net seperti permainan 

bola voli sebenarnya, tinggi net yaitu 2,24m untuk putri dan 2,43 untuk ukuran 

putra. 

  
 

3m 

2m 

1m 
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Gambar 4.11 Net yang digunakan pada permainan vosal soccer hand ball 

(penelitian 2015) 

5. Tiang  

Dalam permainan vosal soccer hand ball ini menggunakan tiang voli sebenarnya 

dengan ukuran 2,55m 

.  

Gambar 4.12 Tiang yang digunakan dalam permainan vosal soccer hand ball 

(penelitian 2015) 

6. Perlengkapan Permain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau seragam 

olahraga, celana pendek, dan rompi olahraga. 
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7. Peluit 

8. Kapur 

9. Jam dan stopwatch 

4.6.3 Peraturan dan Cara Permainan Vosal Soccer Hand Ball 

1. Pembagian kelompok 

- Siswa dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. 

2. Waktu Permainan 

Pelaksanaan permainan vosal soccer hand ball  ini waktu yang diperlukan 

adalah 30 menit, yang terbagi menjadi 2 babak. Dalam permainan ini siswa 

diharapkan memperoleh komponen-komponen aktivitas kebugaran jasmani yang 

didapatkan dari aktivitas gerak yang mereka lakukan, serta siswa tidak merasa 

lelah dan senang melakukan permainan ini, sehingga siswa ingin memainkannya 

lagi. 

3. Pemain 

Vosal soccer hand ball dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim dengan 

jumah 5 orang diantaranya 1 penjaga gawang dan 4 pemain yang bertugas 

merebut dan memasukkan bola kedalam gawang lawan. Pada saat bola mati, 

para pemain akan melakukan rotasi posisi (searah jarum jam) sehingga semua 

pemain merasakan posisi permainan yang berbeda-beda. 

4. Wasit 

1) Permainan dipimpin oleh 1 orang wasit 

2) Penentuan perolehan point dibantu oleh 2 siswa yang tidak ikut bermain 

(pengawas permainan). 

5. Peraturan Permainan 

A. Cara memainkan bola adalah sebagai berikut. 
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a. Pemain boleh menghentikan dan menangkap bola 

b. Mengumpan bola dengan cara passing atas/bawah dan tidak boleh 

dipegang sambil dibawa lari. 

c. Pemain diberi jarak 1 m antara pemain diffent dengan offent. 

d. Memegang bola maksimal 5 detik. 

e. Bola harus melewati net pada saat melakukan servis. 

f. Pemain tidak boleh melewati  pembatas garis yang sudah ditentukan.  

g. Apabila pemain memasukkan bola tapi melewati pembatas garis, maka 

tidak sah atau tidak mendapatkan point. 

h. Pemain memasukkan bola kedalam gawang boleh memakai heading 

maupun kaki. 

i. Pemain boleh mencetak point dari posisi belakang. 

j. Apabila bola keluar lapangan dianggap bola mati, maka pemain lawan 

berhak melakukan servis dari garis out tersebut. 

k. Di babak kedua terjadi pergantian tempat. 

B. Terjadinya gol adalah sebagai berikut. 

a. Gol terjadi apabila pemain memasukkan bola ke dalam gawang 

menggunakan smash, passing, heading maupun kaki. 

b. Apabila terjadi gol permainan dimulai dari posisi penjaga gawang. 

 

 

C. Pelanggaran sebagai berikut. 

a. Apabila pemain memegang bola lebih dari 5 detik maka pelanggaran,  

dihitung foul 1 dan seterusnya. 
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b. Apabila pemain tidak memberi jarak 1m maka pelanggaran, dihitung foul 1 

dan seterusnya. 

c. Apabila pemain melakukan body contact maka dianggap pelanggaran dan 

mendapatkan servis bebas / smash 

d. Penalti atau smash bebas apabila pemain melakukan pelanggaran lebih 

dari 5 kali (pelanggaran dihitung akumulasi setiap regu) 

13. Point 

Jika pemain memasukkan bola kedalam gawang lawan, maka tim yang 

memasukkan bola tersebut mendapatkan point 1 dan seterusnya. Jika dalam 

suatu pertandingan terjadi point sama, maka ada exra time/perpanjangan waktu 

dengan tambahan waktu 5 menit tiap babak. 

14. Pergantian Pemain  

Vosal soccer hand ball dimainkan 2 tim. Masing-masing tim dengan jumlah 8 

orang, 5 pemain inti dan 3 pemain cadangan. Dalam permainan ini saat akan 

melakukan pergantian pemain, pemain harus menunggu bola mati/out. 

15. Time Out 

Di dalam permainan vosal soccer hand ball ini time out yang diberikan 2 

menit. Guna untuk mengatur strategi baru. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1 Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk hasil 

pengembangan model pembelajaran bola voli berupa permainan vosal soccer 

hand ball yang sudah diujikan di kelas VIII SMP Negeri 5 Batang. Berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data uji ahli, uji coba lapangan (skala 

kecil dan besar), dan kuesioner, permainan vosal soccer hand ball dapat 

dinyatakan layak atau diterima. 

Faktor yang menjadikan model permainan vosal soccer hand ball dapat 

diterima oleh siswa SMP adalah dari semua aspek uji coba yang ada, bahwa 

sebagian besar dari subjek uji coba, yaitu siswa kelas VIII dapat mempraktikkan 

permainan vosal soccer hand ball dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap 

permainan, penerapan sikap dalam bermain dan aktivitas gerak siswa. Secara 

garis besar, faktor yang dapat menjadikan permainan vosal soccer hand ball 

dapat diterima siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Batang adalah:  

1) Sebagian besar siswa kelas VIII mampu mempraktikkan permainan vosal 

soccer hand ball ini dengan baik.  

2) Dalam permainan vosal soccer hand ball ini, siswa lebih aktif bergerak.  

3) Persaingan tim dalam permainan vosal soccer hand ball, membuat siswa 

semakin bersemangat dalam bermain untuk mendapatkan poin terbanyak 

dan memenangkan timnya dalam permainan tersebut. Siswa merasa senang 

dan gembira, dengan peraturan dan alat yang sederhana dalam permainan 
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vosal soccer hand ball tersebut, siswa tidak merasa bosan dan ingin 

memainkannya lagi.  

Dengan demikian, baik dari uji ahli, uji coba skala kecil dan uji coba 

lapangan skala besar,  model permainan ini dapat digunakan untuk siswa SMP 

Negeri 5 Batang. 

5.2 Saran 

Agar hasil penelitian pengembangan berupa permainan vosal soccer hand 

ball ini lebih baik lagi, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Sebelum siswa mempraktikkan permainan vosal soccer hand ball, guru 

supaya memberikan penegasan instruksi kepada siswa terutama pada 

peraturan yang tidak boleh dilanggar, apabila terjadi kesalahan dapat 

diminimalisir. 

b. Memberi pengertian pada siswa agar tidak bermain bola voli diluar 

permainan vosal soccer hand ball atas pengarah dari guru penjaskes 

c. Dalam pelaksanaannya, diharapkan guru lebih detail dalam menjelaskan 

permainan vosal soccer hand ball agar siswa mampu memahami 

permainan dengan baik dan benar dan dapat mempraktikan sesuai dengan 

peraturan yang dijelaskan oleh guru. 
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Lampiran 6 

ANGKET OBSERVASI AWAL UNTUK SISWA 

I. PetunjukPengisianAngket 

1) Jawablahpertanyaaninidenganbenardansejujur-jujurnya. 

2) Berilahtandacontreng  (√) padasalahsatujawaban : Ya / Tidakpadakolom 

yang tersedia. 

3) Silahkanbertanyajikaadapertanyaan yang kurangjelas. 

4) Selamatmengerjakandanterimakasih. 

 

II. IndentitasResponden 

Nama  :  

JenisKelamin :  

Kelas  :  

Alamat  : SMP Negeri 5 Batang 

NO PERTANYAAN 
JAWABAN 

YA TIDAK 

1 Apakah anda 

menyukaipelajaranPenjasorkes? 

85% 15% 

2 Apakah anda senangdengancaramengajar 

guru Penjasorkes? 

92% 8% 

3 Apakah anda tahutentangpermainanbola voli? 100% 0% 

4 Apakah anda pernahdiajarkanmateribola 

volioleh guru Penjasorkes? 

100% 0% 

 

5 Apakah anda pernah bermain bola voli yang 

telah dimodifikasi? 

30% 70% 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

NamaSekolah : SMP N 5 Batang 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Kelas/Semester : VIII / 1 
AlokasiWaktu  :  2 x 45  menit 
TahunAjaran  : 2015 / 2016 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-

nilai yang terkandung didalamnya. 

B. KompetensiDasar 

1.1 Mempraktikkan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu 

bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baikserta nilai kerjasama, 

toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan. 

C. Indikator 

1. Ranah Kognitif 

Menyebutkan macam-macam teknik dasar dalam olahraga permainan 

beregu bola besar hasil modifikasi bola voli berupa permainan vosal 

soccer hand ball 

2. Ranah Psikomotor 

Mempraktikkan macam-macam teknik dasar dalam olahraga permainan 

beregu bola kecil hasil modifikasi bola voli berupa permainan vosal soccer 

hand ball 

3. Ranah Afeksi 

Membentuk karakter yang selalu diterapkan berupa kerjasama, toleransi, 

percaya diri, berani, dan disiplin dalam olahraga permainan beregu bola 

besar hasil modifikasi bola voli berupa permainan vosal soccer hand ball 

D. Materi Ajar 

Teknik dasar dalam vosal soccer hand ball yaitu servis, pasing atas, pasing 

bawah, smash dan block 

E. Metode Pembelajaran 

1. Penjelasan disertai dengan gambar 

2. Demonstrasi 
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3. Modeling 

4. Timbal balik. 

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Baris (disiapkan) 

- Sedikit penjelasan mengenai permainan bola voli 

- Berdoa 

- Lari keliling lapangan dilanjutkan dengan peregangan (streching)  

- Permainan besar sebagai pemanasan khusus 

Deskripsi Permainan: 

 Siswa baris sesuai dengan kelompok yang telah dibagi 

 Masing-masing kelompok saling berhadapan 

 Untuk baris pertama setiap kelompok maju beberapa langkah 

kedepan 

 Kemudian mencoba untuk mempraktikkan teknik servis, pasing, 

smash dan block dalam bola voli, mempraktikkan dilakukan 

secara bergantian sesuai urutan. 

 

Skema Pemanasan Khusus 

 
2. KegiatanInti 

 Eksplorasi 

- Guru menjelaskan secara umum mengenai permainan vosal soccer 

hand ball dan perbedaannya dengan bola voli 

- Guru menjelaskan macam-macam teknik yang dipakai dalam 

permainan bola voli 

- Guru memperagakan cara pasing memukul bola beserta langkah-

langkahnya. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai bola voli. 

 Elaborasi 
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- Guru membagi siswa menjadi dua kelompok berdasarkan hitungan 

ganjil dan genap 

- Siswa menempatkan diri pada posisi masing-masing sesuai instruksi 

yang diberikan 

- Siswa memainkan permainan vosal soccer hand ball dengan sportif 

dan sungguh-sungguh 

- Siswa yang tidak sedang menunggu giliran untuk bermain,  membuat 

barisan lagi untuk melatih teknik yang nantinya akan digunakan. 

 Konfirmasi 

- Guru mengumpulkan siswa kemudian memberikan evaluasi sekaligus 

membenarkan gerakan-gerakan siswa yang masih sering salah 

3. Kegiatan Penutup 

- Siswa dikumpulkan di tempat yang teduh sambil meluruskan kaki 

- Guru memberikan motivasi supaya siswa bersemangat dan sungguh-

sungguh dalam menuntut ilmu. 

- Presensi 

- Berdoa 

- Siswa dibubarkan 

G. Alat dan Sumber Belajar 

 Alat: 

1. Papan untuk menggambarkan skema permainan 
2. Bola voli 
3. Jam/Stopwatch 
4. Peluit 
5. net 
6. Gawang 
7. kapur 

 Sumber Belajar: 

1. Buku teks tentang permainan vosal soccer hand ball 

 
 
  Batang,    September 2015 

Guru Mata Pelajaran Praktikan 

 

Waluyo S.Pd         Jovan Riza Zakariya 

NIP. 1980999821002      NIM 6101411047 
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Lampiran 9 

A. Indikator Penilaian Aspek Psikomotor 

a. servis 

1. Nilai 1 jika posisi kaki terendah diletakkan didepan 

2. Nilai 2 jika posisi kaki terendah diletakkan didepan dan ditambah 

ayunan tangan  

3. Nilai 3 jika posisi kaki terendah diletakkan didepan dan ditambah 

ayunan tangan dan perkenaan bola pada lengan tangan 

4. Nilai 4 jika posisi kaki terendah diletakkan didepan dan ditambah 

ayunan tangan dan perkenaan bola pada lengan tangan, bola 

melambung melewati net 

5. Nilai 5 jika siswa dapat melakukan semua gerak dengan benar  

 

b. Passing Bawah 

1. Nilai 1 jika posisi kaki stand, kaki sejajar dengan bahu 

2. Nilai 2 jika posisi kaki stand, kaki sejajar dengan bahu, pandangan 

mata lurus kedepan 

3. Nilai 3 jika posisi kaki stand, kaki sejajar dengan bahu, pandangan 

mata lurus kedepan, tangan menggenggam lurus 

4. Nilai 4 jika posisi kaki stand, kaki sejajar dengan bahu, pandangan 

mata lurus kedepan, tangan menggenggam lurus, perkenaan bola 

diujung tangan 

5. Nilai 5 jika posisi kaki stand, kaki sejajar dengan bahu, pandangan 

mata lurus kedepan, tangan menggenggam lurus, perkenaan bola 

di lengan  

 

c. Passing Atas 

1. Nilai 1 jika membuka jemari tangan 
2. Nilai 2 jika membuka jemari tangan,lengan keatas sejajar dengan 

bahu 
3. Nilai 3 jika membuka jemari tangan,lengan keatas sejajar dengan 

bahu menerima bola diatas dahi 
4. Nilai 4 jika membuka jemari tangan,lengan keatas sejajar dengan 

bahu menerima bola diatas dahi, dorongan bola keatas  
5. Nilai 5 jika membuka jemari tangan,lengan keatas sejajar dengan 

bahu menerima bola diatas dahi, dorongan bola keatas dan 
perkenaan bola pada jari-jari tangan 

 
d. Smash 

1. Nilai 1 jika langkah kaki benar 
2. Nilai 2 jika langkah kaki benar, posisi tangan menjulur lurus 
3. Nilai 3 jikalangkah kaki benar, posisi tangan menjulur lurus, ada 

gerakan melompat 
4. Nilai 4 jika jika langkah kaki benar, posisi tangan menjulur 

lurus,ada gerakan melompat, perkenaan bola pada telapak tangan 
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5. Nilai 5 jika siswa dapat melakukan semua gerakan dengan benar 
 

e. Block 
1. Nilai 1 jika gerakan melompat 
2. Nilai 2 jika gerakan melompat ditambah dengan gerakan tangan 

menjulur keatas 
3. Nilai 3 jika gerakan melompat ditambah dengan gerakan tangan 

menjulur keatas, dengan posisi lompatan yang tinggi 
4. Nilai 4 jika gerakan melompat ditambah dengan gerakan tangan 

menjulur keatas, dengan posisi lompatan yang tinggi kemudian 
mengenai bola  

5. Nilai 5 jika siswa dapat melakukan semua gerakan dengan benar 
 
 

 

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 
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Lembar Pengamatan Gerak Saat Bermain Vosal Soccer Hand Ball 

Aspek Psikomotor 

 

No. 

 

Nama 

Siswa 

 

Jenis 

Kelamin 

Indikator 

Servis 

bola  

Passing 

Atas 

Passing 

Bawah 

Smash Block 
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Lampiran 10 

B. Indikator Penilaian Aspek Afektif 

1) Kedisiplinan  

a. Mentaati peraturan permainan vosal soccer hand ball 

1. Bermain dengan menggunakan teknik permainan vosal soccer 

hand ball 

2. Merebut bola dengan cara yang tidak kasar 

3. Mau bermain sampai waktu permainan selesai 

4. Tidak curang dalam bermain 

5. Berpakaian rapi memakai kaos olahraga 

b. Menerima keputusan wasit 

1. Tidak menentang keputusan wasit 

2. Menghormati keputusan wasit 

3. Tidak berkata kasar kepada wasit 

4. Menerima keputusan wasit 

5. Menyampaikan pendapat dengan sebenarnya 

c. Menghargai lawan jika timnya memenangkan pertandingan 

1. Tidak mengejek teman yang kalah 

2. Tidak sombong  

3. Menghormati tim yang kalah 

4. Tetap mau berteman dengan tim yang kalah 

5. Bersedia bersalaman dengan tim yang kalah 

d. Mengakui keunggulan lawan jika timnya kalah 

1. Tidak berkata kasar terhadap tim yang menang 

2. Menerima kekalahan dengan lapang dada 

3. Tidak marah jika timnya kalah 

4. Tidak merasa putus asa 

5. Bersedia bersalaman dengan tim yang menang 

2) Kerjasama  

a. Bekerja sama dalam bermain  

1. Dapat bekerja sama dengan teman satu tim 

2. Mau mengajari teman yang tidak bisa 

3. Menolong teman yang meminta bantuan 

4. Kompak saat melakukan permainan 

5. Dalam bermain tidak bersifat individu 

3) Kejujuran 

a. Mau mengakui kesalahan 

1. Berkata apa adanya 

2. Mengakui kesalahan yang diperbuat 

3. Menyampaikan pendapat sesuai dengan sebenarnya 

4. Tidak curang dalam melakukan permainan 

5. Tidak marah-marah ketika ditegur wasit 

4) Percaya diri 
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a. Berani menguasai bola 

1. Berani menguasai bola 

2. Tidak merasa malu ketika bermain 

3. Tidak merasa gugup dalam bermain 

4. Melakukan permainan dengan tenang 

5. Bermain dengan percaya diri 

5) 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 
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 : 

1:Sangat Kurang (apabila dapat melakukan 1 sikap dalam indicator 
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) 
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Lembar Pengamatan Sikap Saat bermain vosal soccer hand ball 

 

Aspek afektif 

 

No. 

 

Nama Siswa 

 

Jenis 

Kelamin 

Indikator 

Kerjasama  Jujur  PD Tanggung 

jawab 

Disiplin 
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Lampiran 11 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

MODEL PERMAINAN VOSAL SOCCER HAND BALL DALAM 

PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA VOLI PADA SISWA KELAS VIII 

SMP NEGERI 05 BATANG TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

jujurnya.  

2. Jawablah secara runtut dan jelas. 

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

sesuai dengan pilihanmu.  

4. Selamatmengerjakandanterimakasih. 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

NamaSekolah   : ........................................................................... 

NamaSiswa   : ........................................................................... 

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

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

JenisKelamin   : ........................................................................... 
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PERTANYAAN 

1.   Apakah anda tahu carabermain model pemainan vosal soccer hand ball? 

A. YA B.  TIDAK 

2. Apakah anda tahu tentang peraturan yang ada dalam permainan vosal soccer 

hand ball? 

A. YA B.  TIDAK 

3.  Apakah memainkan permainan vosal soccer hand ballperlu kerjasama satu 

tim? 

A. YA B.  TIDAK 

4.   Apakah dalam bermain anda bisa mematuhi peraturan permainan vosal soccer 

hand ball? 

A. YA B. TIDAK 

5.   Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan dalam permainan vosal soccer 

hand ball? 

A. YA B.  TIDAK 

6. Apakah anda tahu tugas wasit dalam permainan vosal soccer hand ball? 

A. YA B.  TIDAK 

7.  Apakah dalam permainan vosal soccer hand ball setiap tim harus selalu 

kompak? 

A. YA B.  TIDAK 

8.   Apakah permainan vosal soccer hand ball dapat dimainkan oleh semua orang ? 

A. YA B.  TIDAK 

9. Apakah anda tahu perbedaan permainan vosal soccer hand ball dengan 

permainan bola voli sesungguhnya? 

A. YA B.  TIDAK 

10. Menurut anda sulit tidak permainan vosal soccer hand ball? 

 A. YA B.  TIDAK  
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Lampiran 12 

Hasil Pengamatan Gerak saat BermainVosal Soccer Hand Ball 
Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

 
Aspek Psikomotor 

No. Nama Siswa/i Jenis 
Kelamin 

Indikator 

 
Servis  

Passing 
atas 

Passing 
bawah 

Smash Block 

 1 Mafthul R. L 4 4 4 4 4 
 

2 
M. 

Ferdiansyah 
L 4 3 5 4 4 

 3 Yogi Arif R. L 4 4 4 5 4 
 4 Nur Ridhlo M. L 4 4 5 3 3 
 5 Mahfudin L 4 3 4 4 4 
 6 Moh Ade P. L 4 4 4 3 4 
 7 Galang B. S. L 5 3 4 4 3 
 8 Hanif Afifi L 4 4 5 3 4 
 

9 
Tegar 

Amanda 
L 4 3 4 4 

4 
 10 Lukman A. L 4 4 4 4 4 
 JUMLAH 41 36 43 38 38 

 RATA-RATA 82,00% 72,00% 86,00% 76,00% 76,00% 78,40% 
 

Hasil Pengamatan Gerak/Aspek Psikomotor (N=10) 

No. Indikator Jumlah Persentase Kategori 

1 
2 
3 
4 
5 

Servis 
Passing Atas 
Passing Bawah 
Smash 
Block 

41/50 
36/50 
43/50 
38/50 
38/50 

82% 
72% 
86% 
76% 
76% 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

Rata-Rata 196/250 78,40% Baik 
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Lampiran 13 

Hasil Pengamatan Sikap saat Bermain Vosal Soccer Hand Ball 
Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

Aspek Afektif 

No. Nama Siswa/i Jenis 
Kelamin 

Indikator 

 Kerjasama Jujur PD Tanggungjawab Disiplin 

 1 Mafthul R. L 4 4 4 4 3 

 2 M. Ferdiansyah L 4 4 4 4 4 

 3 Yogi Arif R. L 3 4 3 3 4 

 4 Nur Ridhio M. L 4 3 4 4 4 

 5 Mahfudin L 4 4 4 4 4 

 6 Moh Ade P. L 3 3 4 4 3 

 7 Galang B. S. L 4 4 4 4 4 

 8 Hanif Afifi L 4 4 4 3 4 

 9 Tegar Amanda L 3 4 3 4 3 

 10 Lukman A. L 4 4 4 3 4 

 JUMLAH 37 38 38 37 37 
 RATA-RATA 74,00% 76,00% 76,00% 74,00% 74,00% 74,80% 

 

HasilPengamatan Sikap /Aspek afektif (N=10) 

No. Indikator Jumlah Persentase Kategori 

1 
2 
3 
4 
5 

Kerjasama 
Jujur 
PercayaDiri 
tanggungjawab 
Disiplin 

37/50 
38/50 
38/50 
37/50 
37/50 

74% 
76% 
76% 
74% 
72% 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

Rata-Rata 187/250 74,80% Baik 
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Lampiran 14 

Hasil Kuesioner Siswa Setelah BermainVosal Soccer Hand Ball 
Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

Aspek Kognitif 

No. Nama Siswa/i Janis 
Kelamin 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mafthul R. L 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

2 
M. 

Ferdiansyah 
L 

0 1 
1 

0 1 1 0 1 1 1 

3 Yogi Arif R. L 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

4 Nur Ridhio M. L 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

5 Mahfudin L 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

6 Moh Ade P. L 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

7 Galang B. S. L 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 Hanif Afifi L 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

9 Tegar Amanda L 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 Lukman A. L 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

  JUMLAH    7 8 7 7 8 8 7 6 8 8 

  RATA-RATA   70% 80% 70% 70% 80% 80% 70% 60,00% 80% 80% 
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Lampiran 15 

Hasil Pengamatan Gerak saat Bermain Vosal Soccer Hand Ball 
Uji Coba Lapangan (N=37) 

Aspek Psikomotor 

No. Nama Siswa/i 
Jenis 

Kelamin 

Indikator 

Servis 
Passing 

atas 
Passing 
bawah 

Smash Block 

1 
Dastirana Huda 
Pratama 

L 5 5 5 5 4 
2 Debby Gracelia Putri P 4 4 4 4 3 
3 Dedi Tabah Raharjo L 5 5 5 4 4 
4 Ermiana Yosi Saputri P 4 4 5 4 4 
5 Fatma Diah Argianti  P 4 3 5 4 3 
6 Fayi Aulia Rahma P 4 4 5 4 4 
7 Fike Wijayanti P 4 3 5 4 4 

8 
Fitrah Nebukat 
Nenjar 

L 5 4 5 5 4 
9 Fitrisya Nurul Arofah P 4 4 4 4 3 

10 
Galang Bagus 
Setiawan 

L 5 4 5 4 4 
11 Galih Friski Ardianto L 5 4 5 5 4 
12 Hanif Afifi L 5 5 5 5 4 
13 Hanifah P 4 4 5 4 3 
14 Kartika Wahyuningsih P 4 3 4 4 4 
15 Khaerunnisa P P 4 4 5 4 4 
16 Lailatul Chasanah P 4 3 4 4 3 

17 
Latifah 
Anindyaningrum 

P 4 3 5 4 4 
18 Lisa Manjika P 4 3 5 4 4 
19 Lukman Ardiyansyah L 5 5 5 5 4 
20 Mafthul Ramadhani L 5 4 5 4 4 
21 Mahfudin L 5 5 5 4 4 
22 Mela Dewi Ariyani P 4 4 4 4 4 

23 
Mohammad Ade 
Purwadi 

L 5 5 5 4 4 

24 
Muhammad 
Ferdiansyah 

L 4 4 5 4 4 

25 
Nova Natya Firda 
Yany 

P 3 4 5 4 4 
26 Nur Indah Istiqomah P 4 3 5 4 4 
27 Nur Laili Sania P 4 4 4 4 4 

28 
Nur Ridhlo 
Machfuddin 

L 5 4 5 5 5 

29 
Ria Putri 
Widarningsih 

P 4 4 4 4 4 
30 Siska Karoma Harum P 4 4 5 3 4 
31 Sri Musiyampi P 4 4 5 4 4 
32 Tegar Amanda Putra L 4 4 5 4 4 

33 
Wahyu Pratiwi 
Ardiani 

P 4 3 4 3 4 
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34 Wahyu Wijayanti P 4 4 5 3 4 
35 Yogi Arif Rahmawan L 4 4 5 4 4 
36 Daniel Prabowo L 5 4 5 4 5 
37 Tri Hardiansyah L 5 4 5 4 5 
  JUMLAH 160 146 177 151 146 
  RATA_RATA 86,48% 78,91% 95,67% 81,62% 78,91% 

 

 

Hasil Pengamatan Gerak/Aspek Psikomotor (N=37) 

No. Indikator Jumlah Persentase Kategori 

1 
2 
3 
4 
5 

Servis 
Passing Atas 
Passing Bawah 
Smash 
Block 

160/185 
146/185 
177/185 
151/185 
146/185 

86,48% 
78,91% 
95,67% 
81,62% 
78,91% 

Baik 
Baik 

Sangat Baik 
Baik 
Baik 

Rata-Rata 780/925 84,32% Baik 
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Lampiran 16 

Hasil Pengamatan Sikap saat Bermain Vosal Soccer Hand Ball 
Uji Coba Lapangan (N=37) 

Aspek Afektif 

No. Nama Siswa/i 
Jenis 

Kelamin 

Indikator 

Kerjasama Jujur PD Tangungjawab Disiplin 

1 
Dastirana Huda 
Pratama 

L 5 4 4 5 5 

2 Debby Gracelia Putri P 4 5 4 5 4 

3 Dedi Tabah Raharjo L 5 4 5 4 5 

4 Ermiana Yosi Saputri P 4 4 4 4 4 

5 Fatma Diah Argianti  P 4 5 4 4 4 

6 Fayi Aulia Rahma P 4 5 4 4 5 

7 Fike Wijayanti P 4 4 4 4 4 

8 Fitrah Nebukat Nenjar L 5 4 5 4 5 

9 Fitrisya Nurul Arofah P 5 4 4 4 4 

10 
Galang Bagus 
Setiawan 

L 4 5 5 4 5 

11 Galih Friski Ardianto L 5 4 5 4 4 

12 Hanif Afifi L 5 4 4 5 4 

13 Hanifah P 4 5 5 4 4 

14 Kartika Wahyuningsih P 4 4 5 4 4 

15 Khaerunnisa P P 5 4 4 3 4 

16 Lailatul Chasanah P 4 5 4 4 4 

17 Latifah Anindyaningrum P 4 4 4 4 5 

18 Lisa Manjika P 4 5 3 3 4 

19 Lukman Ardiyansyah L 5 5 5 5 5 

20 Mafthul Ramadhani L 5 5 4 4 4 

21 Mahfudin L 4 4 4 5 5 

22 Mela Dewi Ariyani P 5 5 3 4 4 

23 
Mohammad Ade 
Purwadi 

L 5 4 5 4 5 

24 
Muhammad 
Ferdiansyah 

L 4 4 4 4 4 

25 Nova Natya Firda Yany P 4 5 4 4 5 

26 Nur Indah Istiqomah P 4 5 4 5 4 

27 Nur Laili Sania P 4 4 3 4 4 

28 Nur Ridhlo Machfuddin L 5 5 4 5 5 

29 Ria Putri Widarningsih P 5 4 4 4 4 

30 Siska Karoma Harum P 4 5 3 4 4 

31 Sri Musiyampi P 4 4 4 4 4 

32 Tegar Amanda Putra L 5 4 5 5 5 

33 Wahyu Pratiwi Ardiani P 4 5 4 4 4 

34 Wahyu Wijayanti P 5 5 4 4 5 

35 Yogi Arif Rahmawan L 4 5 5 5 4 

36 Daniel Prabowo L 5 4 5 5 4 

37 Tri Hardiansyah L 5 4 5 4 5 

  JUMLAH 165 165 156 156 162 

 
RATA_RATA 89,18% 89,18% 84,32% 84,32% 87,56% 
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HasilPengamatan Sikap /Aspek afektif (N=37) 
 

No. Indikator Jumlah Persentase Kategori 

1 
2 
3 
4 
5 

Kerjasama 
Jujur 
PercayaDiri 
tanggungjawab 
Disiplin 

165/185 
165/185 
156/185 
156/185 
162/185 

89,18% 
89,18% 
84,32% 
84.32% 
87,56% 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

Rata-Rata 804/925 86,91% Baik 
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Lampiran 17 

Hasil Kuesioner Siswa Setelah Bermain Vosal Soccer Hand Ball 
Uji Coba Lapangan (N=37) 

Aspek Kognitif 

No. Nama Siswa/i 
Jenis 

Kelamin 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Dastirana Huda 
P 

L 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

2 
Debby Gracelia 
Putri 

P 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

3 
Dedi Tabah 
Raharjo 

L 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

4 
Ermiana Yosi 
Saputri 

P 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 
Fatma Diah 
Argianti  

P 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

6 
Fayi Aulia 
Rahma 

P 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

7 Fike Wijayanti P 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

8 
Fitrah Nebukat 
Nenjar 

L 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

9 
Fitrisya Nurul 
Arofah 

P 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

10 Galang Bagus S L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
Galih Friski 
Ardianto 

L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

12 Hanif Afifi L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Hanifah P 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

14 
Kartika 
Wahyuningsih 

P 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Khaerunnisa P P 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

16 
Lailatul 
Chasanah 

P 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

17 
Latifah 
Anindyaningrum 

P 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

18 Lisa Manjika P 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

19 
Lukman 
Ardiyansyah 

L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 
Mafthul 
Ramadhani 

L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

21 Mahfudin L 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

22 
Mela Dewi 
Ariyani 

P 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

23 
Mohammad 
Ade Purwadi 

L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

24 
Muhammad 
Ferdiansyah 

L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 
Nova Natya 
Firda Yany 

P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

26 
Nur Indah 
Istiqomah 

P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

27 Nur Laili Sania P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 
Nur Ridhlo 
Machfuddin 

L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 
Ria Putri 
Widarningsih 

P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 
Siska Karoma 
Harum 

P 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

31 Sri Musiyampi P 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

32 Tegar Amanda L 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
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Putra 

33 
Wahyu Pratiwi 
Ardiani 

P 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

34 
Wahyu 
Wijayanti 

P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 
Yogi Arif 
Rahmawan 

L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

36 Daniel Prabowo L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Tri Hardiansyah L 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

  JUMLAH   34 34 35 35 34 21 37 30 30 16 

 
RATA-RATA   91,89% 91,89% 94,59% 94,59% 91,89% 56,75% 100,00% 81,08% 81,08% 43,24% 
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Lampiran 18 

Foto Sebagai Dokumentasi 

 

 Peneliti dan guru penjasorkes saat observasi dan wawancara 

 

 Peneliti menyiapkan siswa kemudian berdoa dan presensi 



121 
 

 
 

 

 

 Peneliti memberi penjelasan permainan Vosal Soccer Hand Ball 

 

 Siswa melakukan pemanasan statis dan dinamis 
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 Siswa melakukan pendekatan pembelajaran Vosal Soccer Hand Ball 

 

 

 Siswa melakukan suit sebelum jalannya pertandingan 
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 Siswa melakukan permainan Vosal Soccer Hand Ball 

 

 

 Siswi melakukan permainan Vosal Soccer Hand Ball 
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 Siswa-siswi mengisi kuesioner penelitian 

 

 Peneliti beserta Guru Penjasorkes dan subjek penelitian siswa-siswi 

kelas VIII E SMP N 5 Batang 


