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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi
jangka panjang dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia
Indonesia, hasil yang diharapkan itu akan dapat di capai dalam waktu cukup
lama. Oleh karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga terus ditingkatkan
dan dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan. Pendidikan jasmani dan
olahraga merupakan salah satu jenis mata pelajaran yang diberikan pada
peserta didik dasar. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah
adalah membantu peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan
kesehatannya melalui pengenalan dan penanaman sikap positif, kemampuan
gerak dan berbagai aktivitas jasmani agar :
1. Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani khususnya tinggi
dan berat badan secara harmonis.
2. Terbentuknya sikap dan perilaku seperti; displin, kejujuran, kerjasama
serta mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyenangi aktivitas jasmani yang dapat di pakai untuk mengisi waktu
luang serta kebiasaan hidup sehat.
4. Tersalurnya hasrat untuk bergerak dan tercapainya gerakan yang benar.
5. Meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, dan ketrampilan gerak
dasar.
Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, terlihat bahwa bagi peserta didik
untuk tingkat sekolah menengah pertama, penekanannya adalah penguasaan
gerak-gerak dasar yang dimiliki oleh manusia, seperti penguasaan tubuh,
koordinansi dan lain sebagainya. Hal ini tentu diperlukan suatu tindakan
yang mendukung terciptanya pembelajaran yang kondusif.
Permainan menjadi ciri khas dan bagian integral dari kebutuhan hidup
manusia, sebab dalam permainan terkandung unsur-unsur gerak yang sangat
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berperan dalam meningkatkan ketrampilan dasar, sehingga apabila
permainan yang dilakukan oleh peserta didik itu terarah dan dilakukan
dengan

mengikuti

prinsip-prinsip

latihan

maka

diperkirakan

akan

memberikan perubahan yang positif terhadap perkembangan kemampuan
gerak dasar. Salah satu ciri permainan yang disenangi oleh peserta didik
pada usia sekolah adalah permainan yang beregu yang beraneka ragam.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
3.1 Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar
sederhana dan atau tradisional
4.1 Mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar
sederhana dan atau tradisional

KOMPETENSI
DASAR
KD PENGETAHUAN
NO

3.1 Memahami
gerak spesifik
dalam berbagai
permainan bola
besar sederhana
dan atau
tradisional

TARGET KD

3.1.1 Menjelaskan sikap awal

KELAS
VII

passing bawah dan dan
passing atas
3.1.2 Menjelaskan
pelaksanaan passing
bawah dan passing atas
3.1.3 Menjelaskan sikap akhir
passing bawah an
passing atas

KD KETERAMPILAN

4.1
Mempraktikkan
gerak spesifik
dalam berbagai
permainan bola
besar
sederhana dan

4.1.1 Mendemonstrasikan

VII

sikap awal passing
bawah dan passing atas
4.1.2 Mendemonstrasikan
pelaksanaan passing
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bawah dan passing atas

atau tradisional
5

4.1.3 Mendemonstrasikan

6

sikap akhir passing

7

bawah dan passing

8

atas

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
Pengetahuan

Keterampilan

3.1.1 Mengidentifikasi sikap awal 4.1.1
dan passing bawah passing

Mengikuti sikap awal passing
bawah dan passing atas

atas
3.1.2 Mengidentifikasi

4.1.2

Mengikuti

pelaksanaan

pelaksanaan passing bawah

passing bawah dan passing

dan passing atas

atas

3.1.3 Mengidentifikasi

sikap 4.1.3

Mengikuti

sikap

akhir

akhir passing bawah dan

passing bawah dan passing

passing atas

atas
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Indikator Kunci
Pengetahuan
3.1.1 Menjelaskan

Keterampilan

sikap

awal 4.1.1

Mendemonstrasikan

sikap

passing bawah dan passing

awal passing bawah dan

atas

passing atas

3.1.2 Menjelaskan

pelaksanaan 4.1.2

Mendemonstrasikan

passing bawah dan passing

pelaksanaan passing bawah

atas

dan passing atas

3.1.3 Menjelaskan

sikap

akhir 4.1.3

Mendemonstrasikan

sikap

passing bawah dan passing

akhir passing bawah dan

atas

passing atas

Indikator Pengayaan
Pengetahuan
3.1.1 Mengurutkan

Keterampilan
rangkaian 4.1.1

Menyempurnakan

gerakan

gerakan passing bawah dan

passing bawah dan passing

passing atas mulai sikap

atas

awal sampai sikap akhir
3.1.2 Menyimpulkan

rangkaian 4.1.2

Menggabungkan

gerakan

gerakan passing bawah dan

passing bawah dan passing

passing atas mulai sikap

atas

awal sampai sikap akhi
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A. Permainan Bolavoli
Permainan bolavoli pada awal ide dasarnya adalah permainan memantulmantulkan bola (to volley) oleh tangan atau lengan oleh dua regu yang
bermain di atas lapangan yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Untuk
masing-masing regu, lapangan dibagi dua sama besar oleh net atau tali yang
dibentangkan di atas lapangan dengan ukuran ketinggian tertentu. Salah satu
pemain tidak boleh memantulkan bola dua kali secara berturut-turut. Prinsip
permainan bolavoli adalah menjaga bola agar jangan sampai jatuh di
lapangan sendiri dan berusaha menjatuhkan bola di lapangan lawan atau
mematikan bola di lapangan lawan. Peraturan dasar yang digunakan adalah
bola harus dipantulkan oleh tangan, lengan, atau bagian depan badan dari
anggota badan. Bola harus diseberangkan ke lapangan lawan melalui atas
net.
Tujuan orang bermain bolavoli berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif,
kemudian berkembang ke arah tujuan-tujuan lain seperti untuk mencapai
prestasi yang tinggi, meningkatkan prestasi diri atau bangsa dan negara,
memelihara

dan

meningkatkan

kesehatan

dan

kebugaran

jasmani,

memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi, bahkan saat ini ada sebagian
pemain yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Di lingkungan
sekolahan permainan bolavoli digunakan sebagai salah satu sarana atau alat
untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
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Gambar 1. Permainan bolavoli
Sumber: https://mediacenter.malangkota.go.id/2015/02/kejuaraan-bola-voli-mini-disambutantusias/

Sesuai dengan kedudukan dan fungsi pendidikan jasmani dalam konteks
pendidikan secara keseluruhan, maka kedudukan dan fungsi permainan
bolavoli dalam pendidikan jasmani adalah sebagai alat atau sarana
pendidikan.
Menurut Piaget, tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan
individu menjadi individu-individu yang kreatif, berdaya-cipta, dan yang
dapat menemukan atau discover. Pendapat lain yang hampir sama
menyebutkan

bahwa

pendidikan

itu

adalah

proses

menolong,

membimbing, mengarahkan, dan mendorong individu agar tumbuh dan
berkembang sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya,sehingga
mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masa sekarang
dan di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa guru harus mendidik
anak menjadi orang yang mampu melakukan hal-hal baru dan tidak hanya
sekedar mengulang apa yang telah dilakukan generasi sebelumnya.
Sebagai salah satu sarana pendidikan, penguasaan keterampilan bermain
bolavoli bukan merupakan satu satunya tujuan yang hendak dicapai
dalam proses pembelajarannya, namun ada tujuan-tujuan pendidikan lain
yang harus ditumbuh kembangkan. Tujuan-tujuan pendidikan tersebut
adalah pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia baik
yang melibatkan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, maupun sosial
dalam pengertian yang lebih luas.
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Sebagai contoh, mari kita perhatikan tiga tugas ajar di bawah ini, yang
masing-masing

mementingkan

peningkatan

keterampilan

teknik,

mementingkan peningkatan keterampilan berpikir sekaligus dengan
keterampilan

motorik,

dan

yang

mementingkan

peningkatan

keterampilan sosial.
a. Yang mementingkan peningkatan keterampilan teknik.
Tugas ajar

:

Secara berpasangan, lakukan passing atas sebanyak
20 kali.

Aktivitas peserta :

peserta

berlatih

passing

atas

masing-masing

sebanyak 20 kali
Hasilnya

:

Peserta

yang

memiliki

kemampuan

dapat

melakukan, dan peserta yang tidak memiliki
kemampuan tidak dapat atau gagal melakukan.
b. Yang mementingkan pengembangan berfikir dan keterampilan motorik
Tugas ajar

:

secara berpasangan, operkan bola keteman anda,
hingga

teman

anda

dengan

mudah

dapat

menerimanya. Lakukan 20 kali
Aktivitas peserta :

peserta berlatih mengoperkan bola dengan berbagai
cara termasuk dengan cara yang telah mereka
kuasai.

Hasilnya

:

semua peserta bereksplorasi mencoba berbagai cara
yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki
berbagai

pengalaman

belajar

cara

mengoper

keteman seregu.
c. Yang mementingkan pengembangan keterampilan sosial
Tugas ajar

:

sebelum bola disebrangkan kelapangan lawan,
mainkan bola tiga kali di lapangan sendiri
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Aktivitas peserta :

Peserta berlatih mengoper-operkan bola tiga kali
dilapangan sendiri, baru disebrangkan kelapangan
lawan

Hasilnya

:

semua peserta bekerja sama, peserta yang kurang
memiliki kemampuan berpeluang sama dengan yang
memiliki kemampuan dalam memainkan bola.

Dari tiga contoh tersebut diatas nampak, bahwa tugas ajar yang pertama
hanya memberikan satu pilihan dalam cara membuat keputusan, yaitu
melakukan passing atas, meskipun karakteristik bola yang akan dimainkan
mungkin bervariasi, baik dari segi arah, ketinggian, jarak, maupun kecepatan,
sehingga pada kondisi tertentu memungkinkan penggunaan passing atas
sudah tidak tepat lagi. Pada tugas ajar yang kedua memberikan kebebasan
pada peserta untuk menyesuaikan cara mengoperkan bola dengan
karakteristik bola yang akan dimainkan. Peserta diberi peluang untuk
memahami informasi (stimulus), mengolah, dan membuat keputusan. Artinya
pada tugas ajar yang kedua secara sekaligus peserta dilatih untuk
mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan motoriknya.
Sementara pada tugas ajar yang ketiga selain guru memberikan kebebasan
kepada semua peserta untuk membuat keputusan dalam hal cara memainkan
bola, namun nilai lain yang dikembangkan adalah kerjasama dalam saling
pengertian diantara anggota tim.
Pengembangan aspek kognitif tidak hanya cukup diarahkan pada
pemahaman peserta diklat terhadap peraturan, konsep, dan prinsip-prinsip
gerak dalam permainan bolavoli, namun harus dikembangkan pada
pengembangan fungsi seluruh struktur kognitif yang dimiliki. Begitu pula
seluruh potensi positif dalam aspek afektif, psikomotor, dan sosial harus
harus diaktualisasikan melalui proses pembelajaran bolavoli yang edukatif.
Melalui permainan bolavoli, seluruh potensi dari seluruh aspek tersebut
diyakini berpotensi untuk dapat ditumbuh kembangkan. Sampai batas-batas
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tertentu, secara inhern nilai-nilai pendidikan potensial dari seluruh aspek
tersebut ada dalam permainan bolavoli. Seperti misalnya, dengan berlatih
dan bermain bolavoli secara teratur selain dapat meningkatkan keterampilan
bermain bolavoli itu sendiri, juga dapat ditingkatkan keterampilan fisik,
kebugaran jasmani, kemampuan berfikir, keterampilan sosial, bekerjasama,
dan mengembangkan sikap positif dan fair play.
Permainan bolavoli menuntut para pelakunya untuk dapat bergerak secara
kuat dan cepat, tepat, terkoordinasi, seimbang, dan kedangkalan menuntut
untuk melakukan gerak lentur, halus, dan lembut dengan penuh tipu
muslihat. Disamping itu, meskipun permainan bolavoli dilaksanakan dalam
bentuk reli-reli pendek, namun secara keseluruhan peraturan permainan
menuntut para pelakunya untuk dapat bermain dalam waktu yang cukup
lama, karena untuk memenangkan suatu permainan atau pertandingan
setiap regu harus memenangkan set sebanyak dua atau tiga set. Oleh sebab
itu permainan bolavoli nenuntut juga kerja jantung, paru-paru, dan system
peredaran darah yang lebih tinggi dibandingkan kondisi istirahat.
Permainan bolavoli juga mengajarkan juga kepada pelakunya untuk dapat
mengantisipasi gerak bola, lawan, dan teman seregu untuk selanjutnya
memutuskan gerak dan perilaku apa yang harus ditampilkan saat bermain,
sehingga bola atau permainan tetap dapat dikontrol atau dikendalikan.
Permainan bolavoli melatih pelakunya untuk belajar menangkap dan
mengolah informasi, dan selanjutnya memutuskan. Dengan demikian
permainan bolavoli melatih keterampilan berfikir.
Cara-cara memainkan bola, memenangkan reli, memenangkan pertandingan,
sampai pada perlengkapan pertandingan diatur oleh peraturan permainan
yang sudah disyahkan oleh induk organisasi dan harus dipatuhi oleh seluruh
pemain dan regu. Dalam pelaksanaanya permainan dipimpin oleh wasit yang
keputusannya harus dipatuhi oleh seluruh pemain dan regu. Dengan
demikian permainan bolavoli mengajarkan kepada para pelakunya untuk
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berperilaku jujur dan sportif untuk mengakui kesalahan, menerima
kekalahan, atau mengakui dan menghargai kemenangan lawan sacara nyata.
Nilai pendidikan yang terdapat dalam permainan bolavoli seperti yang
dipaparkan diatas diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri para pelaku,
sehingga nilai-nilai tersebut dapat ditunjukan, bukan hanya pada saat
bermain bolavoli, tetapi juga dalam kehidupan kesehariannya di masyarakat.
Namun demikian, untuk mengimbangi dan mengantisipasi segala perubahan
yang terjadi di masyarakat yang semakin kompleks, baik yang terjadi pada
masa sekarang maupun pada masa yang akan datang, dikembangkan nilainilai pendidikan yang lebih luas yang diduga relevan dengan perubahanperubahan masyarakat tersebut

B. Tujuan Permainan Bola voli
Dalam permainan bolavoli ada beberapa bentuk penguasaan teknik-teknik
dasar yang harus di kuasai. Tehnik dalam permainan bola voli dapat
diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai
dengan peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang
optimal. Tujuan permainan bola voli adalah memperagalkan tehnik dan
taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih kemenangan dalam setiap
pertandingan.
terdiri bawah : service, passing, block, dan smash. Semua teknik dasar pada
permainan bolavoli harus di kuasai oleh pemain baik pemain bertipe
menyerang ataupun pemain bertipe bertahan karena sangat menentukan
dalam sebuah pertandingan.
Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu
dengan suatu tehnik tertentu,sebagai langkah awal untuk menyusun pola
serangan kepada regu lawan ( M.Yunus, 1992:79 ). Dalam permainan bolavoli
dikenal dua bentuk passing bola yaitu passing bawah atau mendorong bola
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ke bawah dari depan bawah tubuh, dan passing bawah yaitu mendorong bola
ke bawah dari bawah depan tubuh.
A. Passing bawah
Cara melakukan teknik passing bawah adalah kedua lutut ditekuk dengan
badan sedikit condong kedepan,berat badan menumput pada telapak kaki
bagian depan untuk mendapatkan suatu keseimbangan labil agar dapat lebih
mudah dan lebih cepat bergerak kesegala arah. Kedua tangan saling
berpengangan yaitu ; punggung tangan kanan diletakkan diatas telapak
tangan kiri kemudian saling berpengangan.
Elemen dasar dari pelaksanaan ayunkan kedua lengan kearah bola, dengan
sumbu gerak pada persendian bahu dan siku betul-betul dalam keadaan
lurus, perkenaan bola pada bagian prosimal dari lengan,diatas dari
pergelangan tangan dan pada waktu lengan membentuk sudut sekitar 45
derajat dengan badan, lengan diayunkan dan diangkat hampir lurus. Setelah
ayunan lengan mengenai bola,kaki belakan melangkah ke depan untuk
mengambil posisi siap kembali dan ayunan lengan untuk passing bawah ke
depan tidak melebihi sudut 90 derajat dengan bahu/badan.
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Gambar 2 passing
Sumber: https://olahraga.pro/teknik-dasar-permainan-bola-voli/

B. Passing atas

Gambar 3 passing atas

Sumber: https://olahraga.pro/teknik-dasar-permainan-bola-vo
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A. Aktivitas Pembelajaran
Mengamati

Peserta didik membaca buku tentang
permainan bola voli dan membuat
catatan

tentang

gerak

fundamental

permainan bola voli (passing bawah dan
passing atas) dari berbagai sumber.
Peserta didik mencari informasi dan
membuat

catatan

fundamental

tentang

permainan

gerak

bola

voli

(passing bawah dan passing atas) dari
berbagai sumber media cetak atau
elektronik.
Peserta didik mengamati demonstrasi
gerak fundamental permainan bola voli
(passing bawah dan passing atas).
Menanya

Guru membimbing peserta didik agar
aktif menggali informasi tentang gerak
fundamental bola voli, sehingga peserta
didik

mempunyai

pertanyaan-

pertanyaan misalnya: Apakah posisi
togok mempengaruhi pergerakan bola
saat melakukan passing bawah dan
passing
perkenaan

atas

bola

mempengaruhi
passing bawah
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bola

voli?

Apakah

dengan

tangan

jalannya

bola

saat

dan passing atas?
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Apakah

jenis

pembelajaran

meningkatkan

keterampilan

untuk
passing

bawah dan passing atas?
Guru menanyakan kepada peserta didik
tentang manfaat permainan bola voli
terhadap kesehatan dan otot-otot yang
dominan yang dipergunakan dalam
permainan bola voli.
Mencoba

Mendiskusikan
fundamental

setiap
permainan

gerak
bola

voli

(passing) dengan benar.
Mendiskusikan
fundamental

setiap
permainan

gerak
bola

voli

(passing bawah dan passing atas )
dengan benar dan membuat kesimpulan.
Mendiskusikan

kesalahan-kesalahan

yang sering dilakukan saat melakukan
gerak fundamental permainan bola voli
(passing bawah dan passing atas )
dengan benar dan membuat kesimpulan.
Mendiskusikan

bagaimana

cara

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
sering dilaukan saat melakukan gerak
fundamental

permainan

bola

voli

(passing bawah dan passing atas )
dengan benar dan membuat keputusan.
Mengasosiasi

Peserta

didik

fundamental

menemukan
permaian

gerak

bola

voli

(passing ) yang paling sesuai untuk
kebutuhan sendiri.
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Peserta didik mencari hubungan antara
titik perkenaan bola dengan tangan dan
jalannya bola.
Peserta didik mencari hubungan antara
permainan bola voli dengan kesehatan
dan kebugaran tubuh.
Mengkomunikasikan

Peserta didik menerapkan berbagai
keterampilan gerak fundamental ke
dalam permainan bola voli (passing )
dengan menggunakan peraturan yang
dimodifikasi serta menunjukan sportif,
kerjasama,

bertanggung

jawab,

menghargai perbedaan, disiplin, dan
toleransi selama bermain.
Menunjukan
jawab

perilaku

dalam

bertanggung

menggunakan

dan

merawat peralatan permainan.
Menunjukan
kekalahan

perilaku
dan

menerima

mengekspresikan

kemenangan tidak berlebihan.
Memberikan

saran

perbaikan

keterampilan kepada teman selama
melakukan permainan.
Memaparkan hasil diskusi berkaitan
dengan tentang keterampilan gerak
fundamental permainan bola voli secara
sederhana

berkelompok

menunjukkan kerjasama.
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Gambar 3 passing berpasangan
Sumber:
http://makalah15.blogspot.com/2016/
09/passing-bawah-dan-passing-atasdalam-bola-voli.html
Gambar 3 passing berpasangan
Sumber

:

http://reregrey.blogspot.com/2012/10
/teknik-dasar-bola-voli.html

FORMAT PERANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN
Model Discovery Learning
Kompetensi Dasar

:

Topik

: PERMAINAN BOLA BESAR

Sub Topik

:

-

Bola Voli (kelas VII)

Tujuan

:

-

Peserta didik dapat melakukan variasi dasar passing
bawah
Peserta didik dapat melakukan variasi dasar passing
atas

4.1

-

Alokasi Waktu

:

Mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar
dengan menekankan gerak dasar fundamental.

1x TM
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TAHAP PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Stimulation
(simullasi/Pemberian
rangsangan)

Peserta didik diberi pertanyaan-pertanyaan tentang
bagaimana kombinasi dan variasi passing bawah, pasing
atas dan servis pada bola voli yang termudah
dilaksanakan dan efektif

2. Problem statement
(pertanyaan/identifikas
i masalah)

Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi
berbagai bentuk gerakan kombinasi dan variasi passing
bawah dan salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam
bentuk hipotesis. Kemudian selanjutnya dirumuskan
dalam suatu pertanyaan kemudian dianalisis yang
menjadi permasalahannya.

3. Data collection
(pengumpulandata)

Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan
berbagai informasi yang relevan, membaca literatur,
mengamati pertandingan bola voli, wawancara ke nara
sumber tentang variasi dan kombinasi pasiing bawah
dan passing atas

4. Data processing
(pengolahan Data)

Dari hasil informasi, wawancara, membaca literatur
tentang kombinasi dan variasi teknik passing bawah dan
passing atas maka diuji cobakan berbagai tekni tersebut
sehingga mendapat hasil gerakan yang tepat dan akurat.

5. Verification
(pembuktian)

Peserta didik dicek ulang proses gerakan teknik
kombinasi dan variasi passing bawah dan passing atas
yang telah dianggap akurat, apakah benar atau tidak.

6. Generalization (menarik
kesimpulan/generalisas
i)

Kesimpulan dibuat bahwa proses gerakan teknik
kombinasi dan variasi passing bawah dan passing atas
dapat dilakukan dengan cara peserta didik mencari
sendiri dari berbagai literatur maupun pengalaman
mengamati pertandingan bola voli.
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Aktivitas 1
Melakukan passing bawah dengan diawali dengan bola dipantul teman di
tempat dan setelah mantul lantai bola didorong dengan dua lengan
(perorangan)
Melakukan passing bawah diawali bola dilambung teman di tempat
dilanjutan sambil berjalan ke depan dan gerak menyamping kanan dan ke
kiri (perorangan).
Melakukan passing bawah dan passing atas secara langsung berpasangan,
berkelompok, membentuk formasi lingkaran, berbanjar atau segi tiga
Skenario Pembelajaran
Tahapan
Pendahuluan

Kegiatan
Berbaris, berdo’a,

Waktu
15 menit

presensi, apersepsi.
Guru memberikan
motivasi dan
menjelaskan tujuan
pembelajaran.
Pemanasan.
Materi Inti

a. Pertemuan 1 dan 2

90 menit

Guru menjelaskan dan
mendemonstrasikan
teknik dasar passing
bawah dan passing atas.
Peserta didik dibagi
menjadi beberapa
kelompok yang terdiri 4
s.d 6 orang setiap
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kelompok.
Peserta didik
melakukan gerakangerakan dasar passing
atas dan passing bawah
tanpa menggunakan
bola.
Peserta didik
melakukan gerakan
dasar passing atas dan
passing bawah dengan
menggunakan bola
secara berpasangan
dalam kelompok yang
telah dibagi.
Peserta didik
melakukan permainan
bola voli dengan
peraturan yang
dimodifikasi secara
berkelompok.
b. Pertemuan 3 dan 4
Guru menjelaskan dan
mendemonstrasikan
teknik dasar passing
bawah dan passing atas.
Peserta didik dibagi
menjadi beberapa
kelompok yang terdiri 4
s.d 6 orang setiap
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kelompok.
Peserta didik
melakukan gerakangerakan dasar passing
atas dan passing bawah
tanpa menggunakan
bola.
Peserta didik
melakukan gerakan
dasar passing atas dan
passing bawah dengan
menggunakan bola
secara berpasangan
dalam kelompok yang
telah dibagi.
Peserta didik
melakukan permainan
bola voli dengan
peraturan yang
dimodifikasi secara
berkelompok.
Penutup

Pendinginan.

15 menit

Berbaris, tugas-tugas,
evaluasi proses
pembelajaran,
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Petunjuk :
Bekerjalah dalam kelompok!
Diskusikan pertanyaan berikut
Presentasikan hasil diskusi saudara

1. Jelaskan aplikasi permainan bolavoli di dunia nyata !
2. Sebutkan

kesalahan-kesalahan

umum yang sering terjadi

dalam

melakukan passing bawah dan passing atas!
3. Menurut saudara model pembelajaran apakah yang cocok untuk
mengajarkan passing bawah dan passing atas dalam permainan bolavoli !

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Petunjuk :
Bekerjalah dalam kelompok!
Diskusikan pertanyaan berikut
Presentasikan hasil diskusi saudara
1. Buatlah skenario pembelajaran passing bawah bolavoli dengan
menggunakan model pembelajaran yang saudara kuasai !
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C. Bahan Bacaan

Prinsip Permainan Bolavoli
Permainan bola voli pada awal ide dasarnya adalah permainan memantulmantulkan bola (to volley) oleh tangan atau lengan oleh dua regu yang
bermain diatas lapangan yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Untuk
masing-masing regu, lapangan dibagi dua sama besar oleh net atau tali yang
dibentangkan diatas lapangan dengan ukuran ketinggian tertentu. Salah satu
pemain tidak boleh memantulkan bola dua kali secara berturut-turut.
Perinsip permainan bola voli adalah menjaga bola agar jangan sampai jatuh
dilapangan sendiri dan berusaha menjatuhkan bola dilapangan lawan atau
mematikan bola dilapangan lawan. Peraturan dasar yang digunakan adalah
bola harus dipantulkan oleh tangan, lengan, atau bagian depan badan dari
anggota badan. Bola harus diseberangkan ke lapangan lawan melalui atas
net.
Tujuan orang bermain bola voli berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif,
kemudian berkembang kearah tujuan-tujuan lain seperti untuk mencapai
prestasi yang tinggi, meningkatkan prestasi diri atau bangsa dan negara,
memelihara

dan

meningkatkan

kesehatan

dan

kebugaran

jasmani,

memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi, bahkan saat ini ada sebagian
pemain yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Di lingkungan
sekolahan permainan bola voli gunakan sebagai salah satu sarana atau alat
untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
Seiring dengan perkembangan tujuan bermain bola voli, dan saling
beinteraksi dari masing-masing tujuan orang bermain bola voli, maka caracara dan teknik-teknik bermainpun semakin berkembang. Begitupula
peraturan-peraturun permainan yang mengikatnya. Cara-cara memainkan
bola dari mulai hanya dengan cara memantul-mantulkan bola, sampai
ditemukannya berbagai teknik dan taktik bermain yang dianggap paling
efektif untuk memenangkan pertandingan. Begitu pula jumlah orang yang

31

bermain, ukuran-ukuran lapangan permainan, cara-cara memenangkan
permainan atau rally, sampai pada perlengkapan permainan lainnya.
Dilihat dari prinsip bermain bola voli, yaitu memantul-mantulkan bola agar
jangan sampai bola menyentuh lantai, maka permainan bola voli termasuk
salah satu keterampilan dari kelompok keterampilan manipulasi. Menurut
Wall dan Murray (1994 : 15), keterampilan manipulsi adalah keterampilan
mengontrol atau mengendalikan tubuh dengan suatu obyak. Selanjutnya
Werner (1979 : 15), menjelaskan bahwa keterampilan memukul bola disebut
striking dan keterampilan memantul-mantulkan atau memukul bola ke udara
(atas) tanpa sebelumnya menyentuh lantai disebut dengan bump atau set.
Agar keterampilan manipulasi dapat dikembangkan secara efisien, maka
menurut Wall dan Murray (1994 : 291) ada beberapa konsep yang harus
diperhatikan dalam mengajar yaitu: (1) body concepts yang meliputi
kesadaran akan bentuk aktivitas, kesadaran akan bentuk saat beraktivitas,
dan kesadaran akan bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk aktivitas, (2)
Effort concepts, yang meliputi kesadaran akan variasi kekuatan yang
digunakan untuk aktivitas itu, waktu kontak dengan objek atau bola, atau
kecepatan ayunan lengan, dan ruang gerak persendian lengan, (3) Spatial
concepts,

yaitu kesadaran untuk membuat keputusan tentang jarak,

ketinggian, dan ukuran sasaran, (4) Relationship concepts, yaitu konsep yang
berhubungan dengan kesadaran dalam hubungannya dengan pemain lain,
anggota tim, atau dengan lawan, dengan alat-alat atau bola, dan dengan
sasaran.
Konsep-konsep tersebut dapat dihubungkan dengan permainan bola voly
dengan pengertian sebagai berikut: (1) Body concepts, yaitu para pemain
bola voli yang harus memiliki kesadaran akan bentuk aktivitas dalam
permainan bola voli, yaitu permainan memantulkan atau memukul bola
,kesadaran akan bentuk permainan selama bermain bola voli, dan sadar akan
bagian-bagian tubuh yang dapat digunakan untuk memainkan bola, (2) Effort
Concepts,yaitu pemain bola voli harus mengetahui dan menyadari bahwa
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bola yang akan dimainkan atau dipantulkan telah memiliki variasi kekuatan,
untuk itu kekuatan yang akan digunakan untuk memukul atau memantulkan
bola saat itu, begitu juga kecepatan gerak anggota atau bagian badan yang
digunakan untuk memainkan bola harus diatur sedemikian rupa agar bola
yang dipantulkan jatuh pada jarak yang sesuai dengan yang dituju. (3) Spatial
Concepts, yaitu para pemain harus memiliki kesadaran bahwa ketinggian dan
ukuran target atau sasaran dalam permainan bola voli selalu bervariasi atau
berubah, misalnya ketinggian bola yang akan dimainkan, tinggi rendah atau
jauh dekatnya sasaran yang hendak dituju. Begitu juga arah bola yang datang
dan arah target yang hendak dituju selalu berbeda dan berubah-rubah. (4)
relationship Consepts yaitu hubungan pemain bola voli dengan pemain lain,
anggota tim, atau pemain lawan yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Selama bermain bola voli, selama itu pula seluruh konsep tersebut saling
berinteraksi satu sama lain, dan setiap interaksi tersebut akan berpengaruh
terhadap perubahan cara-cara memainkan bola. Dalam kondisi-kondisi
tertentu cara memainkan bola yang datang akibat servis bawah dapat sama
dapat pula berbeda dengan memainkan bola yang datang akibat servis atas.
Ketinggian bola passing dapat berbeda atau harus sama dengan ketinggian
bola umpan.begitu juga umpan bola kepada pemain (spiker) yang tinggi
dapat harus berbeda atau harus sama dengan spiker yang pendek, atau
umpan kepada pemain lambat bisa harus berbeda atau harus sama dengan
umpan kepada pemain cepat, dan sebagainya. Namun demikian, secara
umum memainkan bola yang paling efektif dalam permainan bola voli adalah
menggunakan tangan atau lengan. Dan bagian tangan yang digunakan adalah
: (1) telapak tangan, (2) jari-jari tangan, (3) pergelangan tangan.
Telapak tangan digunakan pada saat memukul bola. Gerak memukul bola
(misalnya dalam spiker au servis) selain membutuhkan kekuatan memukul,
juga arah pukulan sangat dipentingkan. Telapak tangan merupakan gerak
akhir dari rangkaian eksplosif memukul bola, sehingga memungkinkan dapat
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memukul boal secara keras dan kuat. Latihan memukul bola dengan
menggunakan bervariasi gerak sendi pergelangan tangan secara kontinu,
bola yang dipukul dengan telapak tangan dapat diarahkan kesasaran yang
dikehendaki.
Jari-jari tangan digunakan pada saat mengoper atau menempatkan bola
kesasaran tertentu. Dengan dibantu oleh gerak fleksi dan ekstensi atau
pornasi atau supinasi pergelangan tangan, gerak fleksi jari-jari tangan
merupakan gerak yang paling mudah dikontrol oleh pusat syaraf. Namun
demikian, karena jari-jari tangan hanya memiliki otot-otot kecil maka jari-jari
tangan lebih banyak digunakan untuk memainkan bola yang datang lambat
dan tidak keras, atau sasaran yang tidak jauh dan tidak membutuhkan
kekuatan.
Pergelangan tangan akan lebih bagus digunakan saat menerima bola yang
datang keras, karena memiliki tulang dan otot yang besar disekitar lengan
dan bahu. Selain itu, gerak pergelangan tangan yang ditujukan untuk
mengarahkan bola kesasaran tertentu relatif mudah dikendalikan, karena
jika kedua pergelangan tangan dirapatkan akan memiliki bidang yang relatif
datar dan lebar, sehingga antara sudut datang bola dan sudut pantulnya
relatif dapat diperkirakan.
Akibat sering dan banyaknya perubahan linkungan yang mempengaruhi
terhadap pelaksanaan tugas gerak, maka dalam permainan bola voli sangat
sulit untuk menentukan cara memainkan bola yang paling efektif secara
pasti. Misalnya cara mengumpan bola akan lebih bagus menggunakan jarijari kedua tangan, karena gerak jari-jari tangan paling mudah dikontrol
dalam melaksanakan keputusan arah dan ketinggian bola umpan. Tapi jika
bola yang datang ke pengumpan tiba-tiba rendah dan cepat, maka akan lebih
tepat dan mudah jika digunakan kedua pergelangan tangan. Begitu juga
kedua pergelangan tangan yang dirapatkan akan lebih tepat digunakan untuk
menerima bola yang datang secara cepat dan keras. Tapi jika bola yang
datang tersebut jauh dari jangkauan, maka akan lebih bagus dan tepat
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digunakan

satu

pergelangan

tangan.

Keputusan-keputusan

dalam

menentukan pilihan cara memainkan bola tersebut harus dilakukan secara
cepat dan tepat, karena prinsip bermain voli adalah memantulkan bola dan
menjaga bola jangan sampai jatuh. atau benda-benda lain disekitar lapangan
permainan. Keterampilan semacam ini oleh para ahli sering disebut dengan
keterampilan terbuka.
Teknik Dasar Permainan Bolavoli
Teknik dasar dalam permainan bola voli yang utama adalah memperhatikan
faktor kondisi fisik, mental, dan taktik seseorang ketika dalam pertandingan.
Apabila semua pemain menguasai teknik dasar ini dengan baik, maka tak
usah diragukan lagi kemenangannya.
Dasar” atau pondasi dalam melakukan sesuatu sangatlah penting dipelajari
sampai benar” matang, karena pada suatu saat nanti merekalah yang
berjuang ketika kita sudah berdiri di atas dengan segala keahlian.
Muhadi (1991:183) ” permainan bola voli adalah suatu bentuk permainan
yang termasuk dalam jenis olah raga permainan. Voli artinya pukulan
langsung atau memukul bola langsung di udara sebelum bola jatuh ke tanah.a
Permainan bola voli merupakan permainan yang tidak mudah untuk
dilakukan bagi setiap orang. Dalam permainan ini dibutuhkan koordinasi
gerak dengan baik, dapat digunakan secara efektif dan efisien dan tentunya
sangat mendukung bagi tim saat permainan berlangsung. Menurut Nuril
Ahmadi (2007: 20)” permainan bola voli merupakan permainan yang
kompleks, tidak mudah dilakukan oleh setiap orang.
Karena dalam permainan voli sangat dibutuhkan koordinasi gerak yang
benar” bisa diandalkan untuk melakukan semua gerakan yang terdapat
dalam permainan bola voli. Salah satu faktor pendukung dalam permainan
bola voli adalah kondisi fisik seorang pemain. Menurut Suharno (1982: 21)
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kondisi fisik secara umum meliputi kekuatan, daya tahan tubuh, kecepatan,
kelincahan dan kelenturan. Teknik dasar merupakan hal yang sangat tidak
bisa terpisahkan dalam sebuah permainan bola voli. Seorang pemain yang
bisa menguasai teknik dasar permainan bola voli dengan baik, pasti ia dapat
bermain secara efektif dan juga efisien, hal seperti itu sangatlah mendukung
bagi tim ketika dalam pertandingan.
Menurut Dieter Beutelstahl (2007: 8) teknik merupakan prosedur yang
sudah dikembangkan berdasarkan praktek yang bertujuan mencari
penyelesaian suatu masalah pergerakan tertentu dengan cara yang paling
ekonomis dan berguna tentunya paling simpel.
Berkaitan dengan teknik dasar dalam permainan bola voli. Aip Syarifuddin,
Muhadi (1991: 187) mengemukakan bahwa, teknik adalah pemahaman
untuk melakukan bentuk-bentuk gerakan yang berhubungan dengan
permainan bola voli.
Berdasarkan pernyataan di atas menghasilkan pernyataan bahwa yang
dimaksud teknik dasar permainan bola voli adalah suatu prosedur yang
sudah dikembangkan berdasarkan uji praktek yang bertujuan mencari
penyelesaian suatu problem dengan menggunakan cara yang paling
ekonomis dan pastinya sangat berguna serta membutuhkan pemahaman
untuk melakukan bentuk” gerakan yang berhubungan dengan bola voli,
sesuai dengan aturan yang sudah berlaku guna mencapai hasil optimal.
Macam-macam Teknik Dasar Permainan Bola Voli
Permainan olahraga bola voli membutuhkan tempo yang cepat, sehingga
untuk memainkan bola sangat terbatas. Jika seorang pemain tidak menguasai
teknik dasar yang sempurna, maka sudah bisa dipastikan bahwa kesalahan”
saat bertanding akan bermunculan sehingga membuat kerugian tim.
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Permainan bola voli adalah merupakan permainan tempo yang cepat,
sehingga untuk memainkan bola sangat terbatas. Seorang pemain bila tidak
menguasai

teknik yang sempurna

akan

memungkinkan

kesalahan-

keasalahan teknik yang tentunya sangat merugikan tim. Penguasaan bola
dalam permainan ini sangatlah penting bagi setiap pemain. Hal seperti itu
bisa dikatakan sebagai bagian

yang fundamental sebagai proses

keberhasilan dalam suatu pertandingan. Sehingga untuk bisa menguasai bola
dengan baik perlu dilakukan penguasaan teknik dasar yang baik pula. Biar
kamu lebih ngerti dan paham, ada 5 macam teknik dasar:
Teknik servis
Teknik passing bawah.
Teknik passing atas.
Teknik smash.
Teknik menghadang (block).
Menurut M. Yusuf Hadisasmita, Aip Syarifuddin (1996: 127) latihan teknik
adalah

latihan

yang

khusus

ditujukan

untuk

membentuk

dan

mengembangkan kebiasaan” motorik dan neuromuskular. Dilakukannya
latihan teknik ini diharapkan agar pemain mahir dalam teknik-teknik
gerakan dan meningkatkan keterampilan serta prestasi semaksimal
mungkin.
Pengertian servis
Servis adalah tidakan awal yang dilakukan oleh salah satu pemain untuk
memulai suatu permainan dalam bola voli. Walaupun pada dasarnya
tindakan ini hanya sekedar untuk memulai sebuah permainan, akan tetapi
hal itu bisa juga untuk melakukan serangan awal yang cepat dan mematikan.
Tak sedikit kita temui bahwa terkadang seorang pemain melakukan servis
dengan sangat kuat, sehingga bola melaju secara cepat ke arah tim lawan dan
tidak bisa dibendung yang mengakibatkan bertambahnya jumlah poin pada
tim. Aip Syarifuddin, Muhadi (1991: 187) servis atau sajian adalah pukulan
permulaan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melakukan servis untuk
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memulai menghidupkan bola ke dalam permainan atau tindakan untuk
menghidupkan bola ke dalam permainan.
Nuril Ahmadi (207: 20) servis adalah suatu pukulan bola yang dilakukan dari
belakang garis akhir lapangan permainan melampui net ke daerah lawan.
Pengertian Passing bawah
Pengertian passing bawah menurut Aip Syarifuddin, Muhadi (1991: 189)
adalah mengambil bola yang berada di bawah badan atau dari arah bawah
dan biasanya dilakukan dengan menggunakan kedua lengan bagian bawah.
Baik untuk dipoperkan kepada kawan maupun langsung ke arah lawan.
Menurut Deuter Beutelstalh (2007:34) ia berpendapat bahwa ada 4 jenis
passing bawah antara lain:
Forward dive (menjatuhkan diri ke depan).
Two-armed defence on the move (pertahanan dua lengan dalam posisi
bergerak).
Two-armed defence standing position (pertahanan dengan dua lengan dengan
posisi berdiri).
One-armed rolling dig to the side (pertahanan satu lengan dengan
menjatuhkan diri ke sisi dean sambil menyendok bola)
Teknik passing bawah dapat digunakan sebagai benteng pertahanan untuk
menahan smash dari pihak lawan dan bisa juga untuk pengambilan bola
setelah terjadinya block atau bola pantulan net. Pengertian passing atas
menurut ahli Aip Syarifuddin, Muhadi (1991:190) adalah menyajikan bola
atau mengoper bola dengan menggunakan jari” tangan, baik kepada teman
satu tim maupun langsung ditunjukkan ke lapangan lawan melalui atas
jaring.
Kemudian tentang teknik passing atas yang tertulis dalam USA Volleyball
diterjemahkan oleh Novi Lestari (2008: 175) bahwa pukulan passing yang
dilakukan pemain dengan menyentuh bola menggunakan kedua tangan di
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atas kepala. Teknik passing atas sangat efektif untuk mengambil bola yang
berada di atas. Pada umumnya passing atas lebih enak dipakai untuk
mengumpan ke teman sesama tim, kesempatan seperti itu dapat
dipergunakan sebagai bahan penyerangan ke arah lawan.
Passing atas juga salah satu yang harus teknik yang harus dikuasai terutama
buat seorang pemain dan kamu yang hobi banget dengan permainan bola voli
ini. Dalam melakukan passing atas hendaknya hati” ini terkhusus bagi para
pemula yang baru belajar, karena rawan terjadi keseleo bahkan sampi patah.
Menurut ahli Nuril Ahmadi (2007:25) cara melakukan teknik passing atas
adalah jari-jari tangan terbuka lebar dan kedua tangan membentuk mangkuk.
Sebelum menyentuh bola, lutut sedikit ditekuk hingga tangan berada dimuka
setinggi hidung. Sudut antara sikut dan badan kurang lebih 45°. Bola
disentuhkan dengan cara meluruskan kedua kaki dengan lengan. Pengertian
smash menurut ahli Nuril Ahmadi (2007: 32) adalah suatu pukulan dimana
tangan melakukan kontak dengan bola secara penuh pada bagian atas
sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan yang tinggi.
Smash atau pukulan keras merupakan bentuk sebuah serangan yang paling
banyak digunakan dalam upaya untuk mendapatkan poin dalam suatu tim.
Seorang smasher sudah seharusnya menguasai teknik ini dengan baik, karena
teknik ini inilah yang sangat efektif untuk mematikan bola di lapangan lawan.
Smash ini harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan kencang. Agar bola yang
diarahkan ke lawan susah untuk diterima. Dalam melakukan smash ada
beberapa jenis dan juga variasinya, hal tersebut bisa terjadi karena setiap
pemain memiliki kemampuan yang berbeda dan menghasilkan pola” pola
tersendiri.
Ada 4 jenis dan variasinya:
Frontal smash (smash depan).
Frontal smash twist (smash depan dengan memutar).

39

Dump (tipuan).
Smash dari pergelangan tangan.
Pengertian Block (Menghadang)
Pengertian menurut ahli Aip Syarifddin, Muhadi (1991:193) block adalah
usaha untuk menahan serangan lawan pada saat bola akan melewati atas
jaring, dengan menggunakan tangan yang dilakukan oleh seorang pemain
baik sendiri maupun bersamaan.
Sedangkan menurut USA Voleyball yang diterjemahkan Novi Lestari (2008:
106) Blocking atau membendung bola adalah suatu keterampilan bertahan
yang digunakan untuk menghentikan atau memperlambat serangan lawan di
daerah jaring net.
Block merupakan benteng utama untuk menangkis serangan bola yang
datang dari arah lawan, keberhasilan block ini ditentukan oleh ketinggian
saat melompat dan jangkauan tangan pada bola yang dipukul oleh lawan .
Beberapa teknik block menurut Soedarwo, Soeyati, Soenardi (2007: 30) pada
dasarnya block dapat dibedakan menjadi 3 bagian:
Block seorang.
Block oleh 2 orang.
Block oleh 3 orang.
Untuk melakukan block yang ke 2 dan 3 harus diadakan interaksi dan kerja
sama yang baik agar menghasilkan apa-apa yang diharapkan.

Teknik Passing Bawah
Permainan bola voli merupakan suatu permainan yang kompleks yang tidak
mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, dikarenakan dalam permainan
bola voli membutuhkan koordinasi gerak yang benar-benar bisa diandalkan
untuk melakukan semua gerakan yang ada dalam permainan bola voli,
walapun begitu permainan bola voli sangat cepat berkembang dan

40

Unit Pembelajaran
Bola voli: Passing

merupakan salah satu cabang olahraga yang populer sekali di Indonesia
sesudah cabang olahraga sepak bola dan bulutangkis.
Kepopuleran olahraga ini tampak dari sarana lapangannya yang ada di
pedesaan maupun di kota-kota serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan
dalam kejuaraan antar sekolah, instansi atau PT.
Dalam permainan bola voli ada beberapa bentuk penguasaan teknik-teknik
dasar yang harus dikuasai. Penguasaan teknik-teknik dalam permainan bola
voli terdiri atas : service, passing bawah, passing atas, block dan smash.
Elemen dasar bagi pelaksanaan operan lengan depan atau passing bawah
yang baik adalah : a). Gerakan mengambil bola. b). Mengatur posisi. C).
Memukul bola dan d). Mengarahkan bola kearah sasaran.
Persiapan
1. Bergerak kearah bola dan atur posisi tubuh.
2. Genggam jemari tangan.
3. Kaki dalam posisi meragang dengan santai, bahu terbuka leba.r
4. Tekuk lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah.
5. Bentuk landasan dengan lengan.
6. Sikut terkunci.
7. Lengan sejajar dengan paha.
8. Pinggang lurus.
9. Pandangan kearah bola.
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Gb. 4 Gerakan persiapan passing bawah
Sumber : Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat Pemula, Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada, 2000.

Pelaksanaan
1.

menerima bola di depan badan

2.

sedikit mengulurkan kaki

3.

berat badan dialihkan kedepan

4.

pukulah bola jauh dari badan

5.

pinggul bergerak ke depan

6.

perhatikan bola saat menyentuh lengan

Gb. 5 Gerakan pelaksanaan passing bawah
Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat Pemula, Jakarta; PT. Raja Grafindo
Persada, 2000.
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2.3. Gerakan Lanjutan
1.

jari tangan tetap digenggam

2.

sikut tetap terkunci

3.

landasan mengikuti bola kesasaran.

4.

pindahkan berat badan arah kesasaran

5.

perhatikan bola bergerak kesasaran

Gb. 6 Gerakan lanjutan passing bawah
Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat Pemula, Jakarta; PT. Raja Grafindo
Persada, 2000.

Gb. 7 Rangkaian gerakan passing bawah
Sumber : Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat Pemula, Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada, 2000.
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B. Passing atas
Cara melakukan teknik passing atas adalah jari-jari tangan terbuka lebar dan
kedua tangan membentuk mangkuk hampir saling berhadapan. Sebelum
menyentuh bola, lutut sedikit ditekuk hingga tangan berada dimuka setinggi
hidung. Sudut antara sikut dan badan ± 45. Bola disentuhkan dengan cara
meluruskan kedua kaki dan lengan. Sikap pergelangan tangan dan jari-jari
tidak berubah.
Persiapan
1. Bergerak ke arah bola.
2. Siapkan posisi.
3. Bahu sejajar sasaran.
4. Kaki merenggang santai.
5. Bengkokkan sedikit lengan, kaki, dan pinggul.
6. Tahan tangan 6 atau 8 inci di depan pelipis.
7. Tahan tangan di depan pelipis.
8. Melihat melalui “jendela” yang dibentuk tangan.
9. Ikuti bola kesasaran.

Gb. 6 Gerakan persiapan passing atas
Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat Pemula, Jakarta; PT. Raja Grafindo
Persada, 2000.
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Pelaksanaan
1. Terima bola pada bagian belakang bawah.
2. Terima dengan dua persendian teratas dari jari dan ibu jari.
3. Luruskan lengan dan kaki ke arah sasaran.
4. Pindahkan berat badan ke arah sasaran.
5. Arahkan bola sesuai ketinggian yang dinginkan.
6. Arahkan bola ke garis pinggir atau ketangan penyerang.

Gb. 7 Gerakan pelaksanaan passing atas
Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat
Pemula, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Gerakan lanjutan
1. Luruskan tangan sepenuhnya.
2. Arahkan bola ke sasaran.
3. Pinggul bergerak maju ke arah sasaran.
4. Pindahkan berat badan ke arah sasaran.
5. Bergerak ke arah umpan.
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Gb. 8 Gerakan lanjutan
Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat Pemula, Jakarta; PT. Raja Grafindo
Persada, 2000.

Gb. 9 Rangkaian gerakan passing atas
Sumber : Barbara L. Viero & Bonnie Jill Ferguson, Bolavoli Tingkat Pemula, Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada, 2000.
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Pembahasan Soal-soal
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
: Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran
: PJOK
Alokasi Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
:5
Tahun Pelajaran
: 2017/2018

NO
1

Kompetensi
yang Diuji
Pengetahuan

Lingkup
Materi
Bola besar

Materi

Indikator Soal

Bola voli

Teknik dasar
passing bawah
Teknik dasar
passing bawah
Teknik dasar
passing bawah
Teknik dasar
passing atas
Teknik dasar
passing atas

Pengetahuan

Bola besar

Bola voli

Pengetahuan

Bola besar

Bola voli

Pengetahuan

Bola besar

Bola voli

Pengetahuan

Bola besar

Bola voli

2
3
4

5

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

C2

PG

C3

PG

C3

PG

C2

PG

C3

PG

2
3
4
5
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah : SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran : PJOK
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI
Bola besar
MATERI

Bola voli
INDIKATOR
SOAL
Teknik dasar
Passing bawah
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Kunci
Jawaban
B

v

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
: Adrian Iriana Prakasa
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan pada
saat melakukan passing, bawah bolavolin kecuali...
a. Gerakan tangan disesuaikan dengan keras/lemahnya
kecepatan bola.
b. Lambung ke atas harus sesuai dengan kebutuhan
c. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk.
d. Tangan dirapatkan, satu dengan yang lain dirapatkan
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
: PJOK
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI
Bola besar

2

MATERI

Bola voli

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Teknik dasar
Passing bawah

D

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Adrian Iriana Prakasa

Pengetahuan/
Aplikasi
v
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Untuk mengejar bola dengan jarak yang agak jauh dilakukan
dengan cara...
a. Passing sambil berdiri di tempat
b. Passing sambil berlari
c. Passing sambil jongkok
d. Passing sambil meloncat

49
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KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Kurikulum
: 2013
Sekolah
Kelas
: VII
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Mata
: PJOK
Nama Penyusun
: Adrian Iriana Prakasa
Pelajaran
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Sumber :
v
DASAR
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
Kesalahan umum saat melakukan passing bawah adalah…
LINGKUP
3
MATERI
A. Kedua lengan dirapatkan dan ditekuk
Bola besar
B. Kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut agak menekuk
C. Pandangan kea rah bola
MATERI
D. Posisi tubuh condong ke depan.
Bola voli

INDIKATOR
SOAL
Teknik dasar
Passing bawah
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Kunci
Jawaban
A
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
: PJOK
Pelajaran
KOMPETENSI Buku Sumber
DASAR
:
Nomor
Soal
LINGKUP
MATERI
Bola besar

4

MATERI

v

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Teknik dasar
Passing atas

B

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Adrian Iriana Prakasa

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Pada waktu bola datang, bola didorong dengan jari-jari
tangan dan perkenaannya melalui ruas pertama dan kedua
dari jari telunjuk sampai kelingking, sedangkan ibu jari
hanya pada ruas pertama saja, tehnik ini merupakan gerakan
A.
B.
C.
D.

Bola voli

Kurikulum

Servis
Passing atas
Passing bawah
Smash
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
:
Sekolah
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

LINGKUP
MATERI
Bola besar

SMP

Kurikulum

: 2013

VII

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

PJOK

Nama Penyusun

: Adrian Iriana Prakasa

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahuan/
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

5

Berikut ini adalah urutan melakukan passing atas

MATERI

Bola voli

INDIKATOR
SOAL
Teknik dasar
Passing atas

Kunci
Jawaban
C

1. Berdiri seimbang dengan tumpuan dua kaki dan
salah satu kaki di depan.
2. Pandangan diarahkan pada bola dan badan sedikit
condong ke depan.
3. Kedua tangan terbuka di atas kepada dengan siku
bengkok ke samping.
4. Dorong bola ke atas dengan menggunakan pangkal
jari-jari tangan diikuti dengan gerakan meluruskan
kedua siku dan kedua lutut sehingga badan lurus.
5. Sikap akhir merupakan gerak lanjut dari kedua
lengan diikuti oleh anggota tubuh lainnya
Urutan langkah yang benar adalah
A.
B.
C.
D.
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Penalaran

12435
13245
12345
13254
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Sesuai dengan kedudukan dan fungsi pendidikan jasmani dalam konteks
pendidikan secara keseluruhan, maka kedudukan dan fungsi permainan bola
voli dalam pendidikan jasmani adalah sebagai alat atau sarana pendidikan.
Sebagai salah satu sarana pendidikan, penguasaan keterampilan bermain
bola voli bagi anak-anak sekolah, bukan merupakan satu satunya tujuan yang
hendak dicapai dalam proses pembelajarannya, namun ada tujuan-tujuan
pendidikan lain yang harus ditumbuh kembangkan dalam diri peserta didik
sebagai individu utuh yang sedang tumbuh dan berkembang. Tujuan-tujuan
pendidikan tersebut adalah pengembangan seluruh potensi yang dimiliki
peserta didik baik yang melibatkan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor,
maupun sosial dalam pengertian yang lebih luas.
Demikian unit peembelajaran sederhana ini dibuat, masih banyak
kekurangan, namun

mudah-mudahan bermanfaat untuk menunjang

pembelajaran bola voli di sekolah.
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Penjelasan secara rinci mengenai pembelajaran aktivitas permainan bola
besar yang mengulas tentang permainan bola voli, memperkuat latar
belakang pemilihan materi ini dalam usaha mencapai kompetensi yang ada
pada lingkup aktivitas permainan bola besar Pendidikan Jasmani, Olahraga,
dan Kesehatan (PJOK). Dengan berbagai deskripsi tersebut maka diharapkan
materi ini menjadi pilihan utama dalam pembelajaran, dengan prasyarat ini,
maka seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi secara konsep
mengenai permainan voli sebagai materi pembelajaran, konsep perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta bagaimana konsep tersebut
diejawantahkan dalam bentuk keterampilan (penguasaan gerak dasar) dan
dalam praktik pembelajaran.
Penguasaan atas segala materi yang telah disajikan merupakan hal yang
penting. Namun demikian menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah
merupakan hal yang jauh lebih penting. Untuk itu kemauan guru agar
membawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini dalam kehidupan nyata
pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, bahkan
menjadikannya sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, tentu
merupakan sesuatu yang diharapkan.
Akhir dari pangkal upaya ini adalah manfaat bagi diri guru sendiri dan bagi
kepentingan peningkatan kompetensi peserta didik.
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Paket unit Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
Perluasan wawasan dan pengetahuan Saudara berkenaan dengan substansi
materi ini penting dilakukan, baik melalui kajian buku, jurnal, maupun
penerbitan lain yang relevan. Di samping itu, penggunaan sarana perpustakaan,
media internet, serta sumber belajar lainnya merupakan wahana yang efektif bagi
upaya perluasan tersebut. Demikian pula dengan berbagai kasus yang muncul
dalam penyelenggaraan pembelajaran PJOK, baik berdasarkan hasil pengamatan
maupun dialog dengan praktisi pendidikan PJOK akan semakin memperkaya
wawasan dan pengetahuan Saudar
Dalam tataran praktis, mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan
keterampilan yang diperolah setelah mempelajari modul ini, penting dan
mendesak untuk dilakukan. Melalui langkah ini, kebermaknaan materi yang
dipelajarai akan sangat dirasakan oleh Saudara. Di samping itu, tahapan
penguasaan kompetensi Saudara sebagai guru PJOK secara bertahap dapat
diperoleh.
Pada akhirnya, keberhasilan Saudara dalam mempelajari modul ini tergantung pada
tinggi rendahnya motivasi dan komitmen Saudara dalam mempelajari dan
mempraktekkan materi yang disajikan. Paket unitini hanyalah merupakan salah satu
bentuk stimulasi bagi Saudara untuk mempelajari lebih lanjut substansi materi yang
disajikan serta penguasaan kompetensi lainnya.
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