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LAMPIRAN
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Lampiran 1 : Surat Pengantar ke Sekolah
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Lampiran 2: Surat telah melakukan observasi  
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Lampiran 3 : Surat uji instrumen 
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Lampiran 4: uji media pembelajaran  
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Lampiran 5 : surat uji desain media pembelajaran  
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Lampiran 6  : surat ketrangan telah melakukan uji ahli media  
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lampiran 7 : Surat keterangan sudah melakukan Uji Desain



113 
 

Lampiran 8 : Surat keterangan  uji ahli isi  
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Lampiran 9 : uji ahli isi 
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Lampiran 10 : hasil peneilaian uji coba ahli media  
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Lampiran 11: hasil uji ahli desain pembelajaran   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Nama Sekolah  : SMA PGRI 4 Denpasar 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : X / 2 

Pertemuan  : 2 kali pertemuan 

Alokasi Waktu : 6 X 45 menit 

 

Standar Kompetensi  

Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 

Mempraktikkan keterampilan  bermain salah satu  permainan dan olahraga beregu bola besar 

serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**). 

 

Indikator 

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, servis bawah 

dan smash tanpa awalan dengan koordinasi yang baik. 

2. Bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 

menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, 

menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing 

atas, servis bawah dan smash tanpa awalan dengan koordinasi yang baik. 

2. Siswa dapat bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi 

untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. 

 

 

B. Materi Pembelajaran 

Lampiran 12:  RPP Pembelajaran  
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 Permainan Bolavoli 

1. Variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, servis bawah dan 

smash tanpa awalan dengan koordinasi yang baik. 

2. Bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 

  

C. Metode Pembelajaran 

1. Demontrasi 

2. Inclusive (cakupan) 

3. Bagian dan keseluruhan (Part and whole) 

4. Permainan (game)  

5. Saling menilai sesama teman  (Resiprocal) 

 

D. Materi Pembelajaran 

Tema  : 3.1 Permainan Bola Besar 

Sub Tema : 3.1.2 Permainan Bola Besar Menggunakan Permainan Bola Voli 

1. Materi Reguler 

a. Konsep teknik dasar passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli 

b. Konsep rangkaian gerakan passing atas, dan passing bawah  dalam permainan bola 

voli 

2. Materi Remidial 

Pada dasarnya materi remidiel hampir sama dengan materi reguler baik dalam 

proses maupun dalam penilaiannya atau hanya menitik beratkan pada tingkat 

kemudahan dari pada indikator sesuai dengan KD nya. 

3. Materi pengayaan 

Materi pengayaan diberikan sebagai penguatan pada indikator kepada siswa yang 

sudah menguasai pada KD yang di tuntut. 

 

KEGIATAN DESKRIPSI WAKTU 

PENDAHULUAN  Berbaris, berdoa, berhitung (presensi), apersepsi, dan 

memotivasi peserta didik. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Membagi menjadi beberap kelompok serta 

melakukan pemanasan yang mengarah pada 

permainan bola voli seperti: bermain memberikan 

bola voli secara estafet dengan berbagai variasi atau 

permainan yang lainnya. 

 Memberikan permainan kecil yang behubungan 

20 Menit 
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dengan materi. 

INTI Mengamati: 

 Peserta didik membaca informasi dan membuat 

catatan tentang teknik dasar passing dan smash dari 

berbagai sumber. 

 Peserta didik mencari informasi dan membuat catatan 

tentang teknik dasar passing dan smash dari berbagai 

sumber media cetak atau elektronik. 

 Peserta didik mengamati pertandingan bola voli 

secara langsung dan membuat catatan tentang teknik 

dasar passing dan smash 

 

Menanya : 

 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang gerak 

teknik dasar passing dan smash, misalnya: Apakah 

posisi tangan lurus mempengaruhi peregerakan bola 

saat melakukan teknik passing dan smash? 

 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang 

manfaat permainan bola voli terhadap kesehatan dan 

otot-otot yang dominan yang dipergunakan dalam 

permainan bola voli. 

 

Mencoba: 

 Peserta didik melakukan teknik passing dan 

85 Menit 

- 
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smashbola voli dengan berbagai cara dalam posisi 

diam dan bergerak secara individual, atau 

berkelompok dengan menunjukkan nilai kerjasama, 

disiplin, dan tolerensi. 

 Mendiskusikan se-tiap gerak passing dan smash 

permainan bola voli dengan benar. 

 Mendiskusikan setiap gerak passing dan smash 

permainan bola voli dengan benar dan membuat 

kesimpulannya. 

 Mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering 

dilakukan saat melakukan teknik passing dan smash 

permainan bola voli dengan benar dan membuat 

kesimpulannya. 

 Mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat 

melakukan gerak passing dan smash permainan bola 

voli dengan benar dan membuat kesimpulannya. 

 

Mengasosiasi : 

 Peserta didik menemukan gerak passing dan 

smashpermainan bola voli yang paling sesuai untuk 

kebutuhan sendiri. 

 Peserta didik mencari hubungan antara titik 

perkenaan bola dengan tangan dan jalannya bola. 

 Peserta didik mencari hubungan antara jenis 

perkenaan dengan sasaran yang hendak di capai. 

 Peserta didik mencari hubungan antara permainan 

bola voli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. 

 Peserta didik melaksanakan gerakan passing dan 

smash.  

 

Mengomunikasi: 

 Peserta didik menerapkan berbagai keterampilan 

gerak passing dan service dengan menggunakan 

peraturan yang dimodifikasi serta menunjukkan 

sportif, kerjasama, bertanggung jawab, menghargai 

perbedaan, disiplin, dan toleransi selama bermain. 

 Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam 

menggunakan dan merawat peralatan permainan. 

 Menunjukkan perilaku menerima kekalahan dan 

mengekspresikan kemenangan tidak berlebihan. 
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 Memberikan saran perbaikan keterampilan kepada 

teman selama melakukan permianan. 

 Memaparkan hasil diskusi berkaitan dengan tentang 

keterampilan gerak passing dan smash permainan 

bolavoli secara sederhana berkelompok dengan 

menunjukkan  

PENUTUP  Pendinginan (colling down) dengan melemaskan 

otot-otot lengan. 

 Melakukan refleksi dan tanya-jawab materi 

pembelajaran yang telah dipelajari, memberi tugas 

pengayaan bagi yang tuntas dan remidial yang belum 

tuntas, dan memberitahu materi yang akan dipelajari 

pada minggu yang akan datang. 

 Guru menugaskan kepada peserta didik untuk 

mencatat pola gerak passing dan smash dalam 

permainan bola voli yang telah dipelajari dalam buku 

tugas/kerja, dan dikumpulkan pada pertemuan yang 

akan datang. 

 Memberikan reward kepada siswa yang terbaik 

 Berbaris dan berdoa, kembali ke kelas dengan penuh 

disiplin. 

 

15 Menit 

 

 

F.  Penilaian Hasil Belajar 

a. Teknik dan Bentuk Penilaian  

1) Penilaian Pengetahuan 

a) Petunjuk Penilaian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!  

b) Butir Soal Pengetahuan 

No. Butir Pertanyaan 

Kriteria 

Pensekoran 

Nilai 

Akhir 

1 2 3 ∑  

1. Jelaskan cara melakukan gerak dasar 

fundamental teknik passing bawah dalam 

permainan bola voli 

     

2. Jelaskan cara melakukan gerak dasar smash 

dalam pelaksanaan permainan bola voli. 
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 Deskripsi Jawaban : 

Cara melakukan teknik passing dan smash 

1. Passing : 

A. Sikap permulaan 

- Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk 

- Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. 

B. Pelaksanaan 

- Lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah keatas 

hingga setinggi bahu 

- saat bola tersentuh kedua lengan, lutut diluruskan 

- perkenaan bola yang baik tepat pada lengan di atas pergelangan tangan 

C. Gerak lanjutan 

Segera setelah memukul salah satu kaki melangkah dan mengambil posisi siap untuk 

menghadapi permainan berikutnya. 

2. Smash : 

a. Sikap permulaan 

Pada umumnya awalan dilakukan dalam jarak 2 sampai 4 meter dari net atau jatuhnya 

bola untuk umpan bola tinggi. Hal paling menentukan adalah ketika akan mulai 

meloncat sehingga smasher harus mengatur posisi kaki dengan mengambil posisi kaki 

2-3 langkah sebelum melakukan loncatan. 

b. Sikap pelaksanaan (tolakan) 

Ketika mempersiapkan untuk melakukan pukulan, ayunan lengan yang kuat secara 

tidak langsung akan membantu menambah daya pada saat melakukan tolakan, 

sehingga hasil loncatan akan optimal. Pada saat akan melakukan loncatan jika 

smasher akan melakukan pukulan dengan tangan kanan Right Hand, ambil langkah 

biasa menggunakan kaki kiri lalu disusul langkah panjang kaki kanan. 

c. Sikap akhir (mendarat) 

Posisi tubuh membungkuk lalu menekuk semua persendian seperti pinggang, kaki, 

lutut dan kedua kaki megarah ke depan selanjutnya kedua kaki mendarat secara 

bersamaan. 

 

c) Kriteria Penilaian (Pengetahuan/Pemahaman) 

 Skor 3:  jika peserta didik mampu menjelaskan tentang gerak passing 

dan smash dalam permaianan bola voli 

 Skor 2:  jika peserta didik mampu menyebutkan dua kriteria dari 

pertanyaan di atas. 

 Skor 1 :  jika peserta didik mampu menyebutkan salah satu jawaban dari 
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pertanyaan di atas. 

2) Penilaian Keterampilan  

a) Petunjuk Penilaian 

Penilaian aspek keterampilan diperoleh melalui penilaian proses, yaitu: sikap 

awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir melakukan suatu proses gerak dasar 

permainan bola besar 

b) Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja) 

1) Lakukan gerak dasar melempar dan menangkap bola permainan bola voli! 

 

 

Penilaian Ketrampilan Gerak 

Nilai  

Akhir 
Keterangan 

Penilaian Proses 

Jumlah skor 

maksimal 

Sikap tangan 

dan kaki 

(skor 3) 

Teknik 

passing dan 

smash 

(skor 4) 

Gerakan 

lanjutan 

(skor 3) 

 

 

     

 

c) Kriteria Penilaian Keterampilan (Unjuk Kerja) 

Kriteria skor : Pelaksanaan smash bola voli (Proses) 

 Sikap awal 

Nilai 3 jika : 

(1) pandangan mata ke arah datangnya bola 

(2) berdiri menghadap jaring, kedua kaki selebar bahu dan kedua tangan 

siap di depan dada 

(3) lutut ditekuk, badan condong ke depan dan jaga keseimbangan Nilai 3 : 

jika semua kriteria yang dilakukan secara benar 

Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar  

Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

 Pelaksanaan gerak 

Nilai 4 jika : 

(1) Kedua telapak tangan dirapatkan 

(2) Jari-jari direntangkan 
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(3) Menolakkan kedua kaki 

(4) Pandangan mata tertuju pada arah bola 

Nilai 4 : jika keempat kriteria dilakukan secara benar  

Nilai 3: jika tiga kriteria dilakukan secara benar  

Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar  

Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

 Pelaksanaan akhir (kembali ke sikap semula) Nilai 3 jika : 

(1) badan tetap condong ke depan 

(2) pandangan mata tertuju pada lepasnya bola 

(3) kaki kiri dan kaki kanan sejajar dan lutut kaki mengeper  

Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar 

Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

Kriteria skor : Pelaksanaan passing bola voli (Proses) 

 Sikap awal 

Nilai 3 jika : 

(1) pandangan mata ke bola 

(2) berdiri menghadap jaring, kedua kaki selebar bahu dan kedua tangan 

siap di depan dada 

(3) lutut ditekuk, badan condong ke depan dan jaga keseimbangan 

Nilai 3 : jika semua kriteria yang dilakukan secara benar 

Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar  

Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

 Pelaksanaan gerak 

Nilai 4 jika : 

(1) Kedua telapak tangan dirapatkan lakukan gerakan mengayunkan kedua 

lengan secara bersamaan dari bawah keatas hingga setinggi bahu 

(2) saat bola tersentuhkedualengan, lututdiluruskan 

(3) perkenaan bola yang baik tepat pada lengan di atas pergelangan tangan 

(4) Pandangan mata tertuju pada arah bola 

Nilai 4 : jika keempat kriteria dilakukan secara benar  
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Nilai 3: jika tiga kriteria dilakukan secara benar  

Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar  

Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

 Pelaksanaan akhir (kembali ke sikap semula) 

 Nilai 3 jika : 

(1) badan tetap condong ke depan 

(2) pandangan mata tertuju pada lepasnya bola 

(3) kaki kiri dan kaki kanan sejajar dan sikap bersiap. 

Nilai 2: jikahanyaduakriteria yang dilakukansecarabenar 

Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

3) Penilaian Sikap 

a) Petunjuk Penilaian 

Penilaian aspek perilaku (sikap) dilakukan dengan pengamatan selama 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pengamatan dalam proses penilaian 

dilakukan saat peserta didik melakukan permainan bola voli. Aspek-aspek yang 

dinilai meliputi: kerja sama, tanggung jawab, menghargai teman, disiplin, dan 

toleransi.Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, setiap 

peserta peserta didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang 

diharapkan. Tiap perilaku yang di cek (√) dengan rentang nilai antara 1 sampai 

dengan 3 . (Baik=3. Sedang = 2, dan Kurang = 1). 

b) Rubrik Penilaian Perilaku 

 

Perilaku Yang Dinilai 
CEK (√) 

Baik Sedang Kurang 

1.   Kerja sama    

2.  Tanggung jawab    

3.   Menghargai teman    

4. Disiplin    

5. Toleransi    

Jumlah skor maksimal = 15  
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b. Rekapitulasi Penilaian 

No Nama Peserta Didik 
Aspek-Aspek Penilaian 

Keterangan 
Sikap Pengetahuan Keterampilan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

dst      

 

 

 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA)  =  -----------------------------------------  

     Tiga Aspek Penilaian 

 

Keterangan : 

 Mendapat nilai Sangat Baik, jika skor antara  = 91 – 100% 

 Mendapat nilai Baik, jika skor antara   = 80 – 90% 

 Mendapat nilai Cukup, jika skor antara  = 70 – 79%  

 Mendapat nilai Kurang, jika skor antara  = 60 – 69%  

 Mendapat nilai Kurang Sekali, jika skor antara = Kurang dari 60% 

 

 

G.  Media Pembelajaran 

 Bola voli atau bola sejenisnya 

 Lapangan permainan bola voli atau lapangan sejenisnya 

 Video pembelajaran 

 Peluit 

 Formulir penilaian 

 Stopwatch 
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Denpasar,      

 

Kepala SMA PGRI 4 Denpasar   Guru Mapel PJOK 

 

 

 

Drs. Ngakan Nyoman Kartha     Komang Thresia Fernawati, S.Pd. 

NIP. -       NIP.- 
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Lampiran 13 :  Silabus  pembelajaran  
 

SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola besar serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri**). 

Sepakbola 
 

 Melakukan latihan teknik dasar 
mengumpan, mengontrol dan 
menggiring bola berpasangan dan 
berkelompok dengan mengguna-
kan kaki bagian dalam, kaki bagian 
luar dan punggung kaki dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Melakukan latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
menendang, mengontrol, dan 
menggiring bola berpasangan dan 
berkelompok menggunakan kaki 
bagian dalam, kaki bagian luar dan 
punggung kaki dengan koordinasi 
yang baik. 

 

 Teknik dasar meng-
umpan, mengontrol dan 
menggiring bola ber-
pasangan dan ber-
kelompok dengan koor-
dinasi yang baik. 

 
 

 Latihan variasi dan kom-
binasi teknik dasar me-
nendang, mengontrol, 
dan menggiring bola 
dengan koordinasi yang 
baik. 

 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 

 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tes me-
nendang 
dan mena-
han bola 

 Tes meng-
giring bola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Bermain 
sepakbola 

8 X 40 
menit 

 Bolasepak 

 Lapangan 
sepakbola 

 Tiang 
gawang 

 Tiang 
pancang 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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 Bermain sepakbola dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai kerjasama, 
toleransi, memecahkan masalah, 
menghargai teman, dan 
keberanian. 

 

 Bermain sepakbola 
dengan menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 

 

 Pengamatan/ 
observasi 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola besar serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri**) 

Bolavoli 
 

 Melakukan latihan teknik dasar 
passing bawah, passing atas, 
servis dan smash (ber-
pasangan dan berkelompok) 
dengan menggunakan dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Melakukan variasi dan kom-
binasi teknik dasar passing 
bawah, passing atas, servis dan 
smash (berpasangan dan 
berkelompok) dengan meng-
gunakan dengan koordinasi 
yang baik. 

 

 Bermain bolavoli dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuh-

 Latihan teknik dasar 
passing bawah, pas-
sing atas, servis dan 
smash (berpasangan 
dan berkelompok). 

 
 

 Latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
passing bawah, 
passing atas, servis 
dan smash 
(berpasangan dan 
berkelompok). 

 

 Bermain bolavoli 
dengan menggunakan 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes passing 
bawah 

 Tes passing 
atas 

 Tes servis 

 Tes smash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bermain 
bolavoli 

 

8 X 40 
menit 

 Bolavoli 

 Lapangan 
bolavoli 

 Net/jarring 
bolavoli 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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kan dan membina nilai-nilai 
kerjasama, toleransi, percaya 
diri, keberanian, menghargai 
lawan, bersedia berbagi tempat 
dan peralatan. 

 

peraturan yang 
dimodifikasi. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola besar serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri**) 

Bolabasket 
 

 Melakukan latihan teknik dasar 
melempar, menangkap, meng-
giring dan menembak bola 
(berpasangan dan ber-
kelompok) dengan koordinasi 
yang baik. 

 

 Melakukan latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar me-
lempar, menangkap, meng-
giring dan menembak bola 
(berpasangan dan ber-
kelompok) dengan koordinasi 
yang baik. 

 

 Bermain bolabasket dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuh-

 Latihan teknik dasar 
melempar, menang-
kap, menggiring dan 
menembak bola (ber-
pasangan dan ber-
kelompok). 

 

 Memvariasikan dan 
kombinasi teknik dasar 
melempar, menang-
kap, menggiring dan 
menembak bola (ber-
pasangan dan 
berkelompok). 

 

 Bermain bolabasket 
dengan menggunakan 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes me-
lempar dan 
menangkap 
bola 

 Tes Meng-
giring bola 

 Tes me-
nembak 

 

 
 
 
 

 
 Bermain 

bolabasket 
 
 

8 X 40 
menit 

 Bolabasket 

 Lapangan 
bolabasket 

 Ring 
bolabasket 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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kan dan membina nilai-nilai 
kerjasama, toleransi, percaya 
diri, keberanian, menghargai 
lawan, bersedia berbagi tempat 
dan peralatan. 

 

peraturan yang 
dimodifikasi. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.2 Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola kecil dengan 
menggunakan alat 
dan peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri**) 

Bulutangkis 
 

 Melakukan teknik dasar 
memukul forehand, memukul 
backhand, dan servis 
bulutangkis (berpasangan dan 
berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
memukul forehand, memukul 
backhand, dan servis 
bulutangkis (berpasangan dan 
berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Bermain bulutangkis dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuh-

 Teknik dasar memukul 
forehand, memukul 
backhand, dan servis 
bulutangkis (ber-
pasangan dan ber-
kelompok). 

 

 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar memukul 
forehand, memukul 
backhand, dan servis 
bulutangkis (ber-
pasangan dan ber-
kelompok). 

 

 Bermain bulutangkis 
dengan menggunakan 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes pukulan 
forehand 
dan 
backhand 

 Tes servis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bermain 

bulutangkis 

 
 

6 X 40 
menit 

 Raket 

 Shuttlecock 

 Lapangan 
bulutangkis 

 Net/jarring 
bulutangkis 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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kan dan membina nilai-nilai 
kerjasama, toleransi, percaya 
diri, keberanian, menghargai 
lawan, bersedia berbagi tempat 
dan peralatan. 

 

peraturan yang 
dimodifikasi. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.2. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola kecil dengan 
menggunakan alat 
dan peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri**) 

Softball 
 

 Melakukan teknik dasar 
melempar, menangkap dan 
memukul bola softball (ber-
pasangan dan berkelompok) 

dengan koordinasi yang baik. 
 

 Melakukan variasi dan kombinasi 
teknik dasar melempar, 
menangkap dan memukul bola 
softball (berpasangan dan ber-
kelompok) dengan koor-dinasi 
yang baik 

 

 Bermain softball dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuh-
kan dan membina nilai-nilai 
kerjasama, toleransi, percaya 
diri, keberanian, menghargai 

 Teknik dasar me-lempar, 
menangkap dan memukul 
bola softball (ber-
pasangan dan ber-
kelompok). 

 

 Memvariasikan dan 
kombinasi teknik dasar 
melempar, me-nangkap 
dan me-mukul bola 
softball (berpasangan 
dan berkelompok). 

 

 Bermain softball 
dengan menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 

Tes 
 
 
 
 
 

 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes me-
lempar dan 
menangkap 
bola 

 Tes me-
mukul bola 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Bermain 
softball 

 

6 X 40 
menit 

 Glove 

 Bola softball 

 Stik 

 Lapangan 
softball 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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lawan, bersedia berbagi tempat 
dan peralatan. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.2. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola kecil dengan 
menggunakan alat 
dan peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri**) 

Tenis meja 
 

 Melakukan teknik dasar 
memukul forehand, memukul 
backhand, dan servis tenis meja 
(berpasangan dan 
berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
memukul forehand, memukul 
backhand, dan servis tenis meja 
(berpasangan dan 
berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Bermain tenis meja dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk 

 Teknik dasar memukul 
forehand, memukul 
backhand, dan servis 
tenis meja (ber-
pasangan dan 
berkelompok). 

 

 Memvariasikan dan 
kombinasi teknik dasar 
memukul forehand, 
memukul backhand, 
dan servis tenis meja 
(berpasangan dan 
berkelompok). 

 

 Bermain tenis meja 
dengan menggunakan 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes pukulan 
forehand 
dan 
backhand 

 Tes servis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bermain 

tenis meja 

 

6 X 40 
menit 

 Bet/pemukul 

 Bola ping-
pong 

 Meja ping-
pong 

 Net/jarring 
tenis meja 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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menumbuhkan dan membina 
nilai-nilai kerjasama, toleransi, 
percaya diri, keberanian, 
menghargai lawan, bersedia 
berbagi tempat dan peralatan. 

 

peraturan yang 
dimodifikasi. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.3. Mempraktikkan 
keterampilan 
keterampilan atletik 
dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri **) 

Atletik (Lari 
jarak pendek) 
 

 Melakukan teknik dasar lari 
jarak pendek 100 meter (start, 
gerakan lari, memasuki garis 
finish) yang dilakukan 
(perorangan dan berkelompok) 
dengan koordinasi yang baik. 

 

 Memvariasikan dan kombinasi 
teknik dasar lari jarak pendek 
100 meter (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) yang 
dilakukan (perorangan dan 
berkelompok) dengan koor-
dinasi yang baik. 

 

 Perlombaan lari jarak pendek 
100 meter dengan meng-
gunakan peraturan yang 

 Teknik dasar lari jarak 
pendek 100 meter 
(start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) 
yang dilakukan (per-
orangan dan ber-
kelompok). 

 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar lari jarak 
pendek 100 meter 
(start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) 
yang dilakukan (per-
orangan dan 
berkelompok). 

 Perlombaan lari jarak 
pendek 100 meter 
dengan menggunakan 

Tes 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Gerakan 
start 

 Gerakan lari 

 Memasuki 
garis finish 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes lari 100 

meter 

 
 

4 X 40 
menit 

 Lintasan lari 

 Tali 
pembatas 

 Bendera 
start 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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dimodifikasi untuk menumbuh-
kan dan membina nilai-nilai 
kerjasama, toleransi, percaya 
diri, keberanian, menghargai 
lawan, bersedia berbagi tempat 
dan peralatan. 

 

peraturan yang 
dimodifikasi. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.3. Mempraktikkan 
keterampilan 
keterampilan atletik 
dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri **) 

Atletik 
(Lompat jauh) 
 

 Melakukan teknik dasar lompat 
jauh (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan 
mendarat) dengan koordinasi 
yang baik. 

 

 Memvariasi dan kombinasi 
teknik dasar lompat jauh 
(awalan, tumpuan, melayang di 
udara dan mendarat) dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Perlombaan lompat jauh 
dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi 
untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, 
toleransi, percaya diri, 

 Teknik dasar lompat 
jauh (awalan, tum-
puan, melayang di 
udara dan mendarat). 

 
 

 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar lompat 
jauh (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan 
mendarat). 

 

 Perlombaan lompat 
jauh dengan meng-
gunakan peraturan 
yang dimodifikasi. 

Tes 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Gerakan 
awalan 

 Tumpuan 

 Melayang di 
udara 

 Mendarat 
 
 
 
 
 
 

 Tes lompat 
jauh 

 
 
 

 

4 X 40 
menit 

 Lintasan 
lompat jauh 

 Bak lompat 
jauh 

 Kapur 

 Bendera 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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keberanian, menghargai lawan, 
bersedia berbagi tempat dan 
peralatan. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.4. Mempraktikkan 
keterampilan salah 
satu cabang 
olahraga beladiri 
serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, dan 
percaya diri **) 

Aktivitas 
Beladiri 
(Pencak silat) 
 

 Melakukan teknik dasar pencak 
silat (pukulan, tendangan, 
tangkisan, dan elakan) yang 
dilakukan (berpasangan dan 
berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar pencak 
silat (pukulan, tendangan, 
tangkisan, dan elakan) yang 
dilakukan (berpasangan dan 
berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 

 
 

 Melakukan pertandingan 
pencak silat menggunakan 

 Teknik dasar pencak 
silat (pukulan, ten-
dangan, tangkisan, dan 
elakan) yang di-
lakukan (berpasangan 
dan berkelompok). 

 

 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar pencak 
silat (pukulan, ten-
dangan, tangkisan, dan 
elakan) yang dilakukan 
(ber-pasangan dan ber-
kelompok). 

 

 Pertandingan pencak 
silat menggunakan 

Tes 
 
 
 
 
 

 
Tes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes pukulan 

 Tes 
tendangan 

 Tes 
tangkisan 

 
 

 
 
 

 

4 X 40 
menit 

 Ruangan 
atau 
halaman 
sekolah 

 Arena 
pencak silat 

 Goong 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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peraturan yang dimodifikasi 
untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, percaya diri dan 
menghormati lawan. 

 

peraturan yang 
dimodifikasi. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 2. Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan cara mengukurnya sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

2.1. Mempraktikkan  
latihan kekuatan,  
kecepatan,  daya 
tahan dan  
kelentukan  untuk    
kebugaran jasmani 
dalam bentuk 
sederhana serta nilai 
tanggungjawab, 
disiplin, dan percaya 
diri. 

2.2. Mempraktikkan  tes 
kebugaran jasmani 
serta nilai 
tanggungjawab, 
disiplin, dan percaya 
diri. 

Aktivitas 
pengembangan 
 

 Melakukan latihan kekuatan dalam 
bentuk sederhana dengan 
koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan kecepatan 
dalam bentuk sederhana dengan 
koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan daya tahan 
dalam bentuk sederhana dengan 
koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan kelentukan 
dalam bentuk sederhana dengan 
koordinasi yang baik. 

 Melakukan tes kebugaran jasmani 
secara sederhana dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Latihan kekuatan dalam 
bentuk sederhana 
dengan koordinasi yang 
baik. 

 Latihan kecepatan dalam 
bentuk sederhana. 

 

 Latihan daya tahan dalam 
bentuk sederhana. 

 

 Latihan kelentukan dalam 
bentuk sederhana. 

 

 Tes kebugaran jasmani 
secara sederhana 

 
 

Tes 
 
 

 
Tes 

 
 
 
 

Tes 
 
 

 
Tes 

 
 

 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes lari 
cepat 60 m 

 Tes angkat 
tubuh 

 Tes baring 
duduk 

 Tes loncat 
tegak 

 Tes lari 
1.000 m/pi 

 Tes lari 
1.200 m/pa  

 
 

 
 
 

 

4 X 40 
menit 

 Lapangan 

 Palang 
tunggal 

 Matras 
senam 

 Formulir tes 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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2.3. Mempraktikkan 
perawatan tubuh 
agar tetap segar. 

 

Tes 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 3. Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam lantai dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

3.1. Mempraktikkan  
rangkaian senam 
lantai dengan 
menggunakan bantuan 
serta nilai percaya diri, 
kerjasama, 
tanggungjawab dan 
menghargai teman. 

 
3.2. Mempraktikkan  

rangkaian senam 
lantai tanpa alat serta 
nilai percaya diri, 
kerjasama dan 
tanggungjawab. 

Aktivitas Uji 
diri/Senam 
 

 Melakukan latihan guling depan 

dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan guling belakang 
dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan gerakan kayang 
dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan sikap lilin 
dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan berdiri dengan 
kepala dengan koordinasi yang 
baik. 

 Melakukan variasi dan kombinasi 
latihan guling depan, guling 
belakang, sikap kayang, sikap lilin, 
dan berdiri dengan kepala dengan 
koordinasi yang baik. 

 Latihan guling depan 
 

 
 Latihan guling belakang 
 

 Latihan gerakan kayang 

 
 Latihan sikap lilin 
 
 

 Latihan berdiri dengan 
kepala 

 

 Variasi dan kombinasi 
latihan guling depan, 
guling belakang, sikap 
kayang, sikap lilin, dan 
berdiri dengan kepala. 

 

Tes 
 
 
 

Tes 
 

 
Tes 

 

 
Tes 

 

 
Tes 

 
 

Tes 
 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes rang-
kaian 
gerakan 
guling 
depan, 
guling 
belakang, 
sikap 
kayang, 
sikap lilin, 
dan berdiri 
dengan 
kepala 

 

4 X 40 
menit 

 Lapangan 

 Matras 
senam 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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SILABUS 

 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 4. Mempraktikkan aktivitas ritmik tanpa alat dengan   koordinasi yang   baik dan  nilai-nilai  yang terkandung didalamnya. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

4.1. Mempraktikkan  
keterampilan  gerak 
dasar langkah dan 
lompat pada 
aktivitas ritmik tanpa 
alat serta nilai 
kedisiplinan, 
konsentrasi dan 
keluwesan. 

 
4.2. Mempraktikkan  

keterampilan gerak  
dasar ayunan lengan 
pada aktivitas ritmik 
tanpa alat serta nilai 
kedisiplinan, 
konsentrasi dan 
keluwesan. 

Aktivitas 
ritmik 
 

 Melakukan keterampilan gerak 
dasar langkah dan lompat pada 
aktivitas ritmik tanpa alat 
(perorangan dan berkelompok) 

dengan koordinasi yang baik. 
 

 Melakukan keterampilan gerak 
dasar ayunan lengan pada 
aktivitas ritmik tanpa alat 
(perorangan dan berkelompok) 

dengan koordinasi yang baik. 
 

 Melakukan variasi dan kom-binasi 
keterampilan gerak dasar (langkah 
dan lompat) dan (ayunan lengan) 
pada aktivitas ritmik tanpa alat 
(perorangan dan ber-kelompok) 

dengan koordinasi yang baik. 
 

 Latihan gerak dasar 
langkah dan lompat pada 

aktivitas ritmik tanpa alat. 
 
 
 

 Latihan gerak dasar 
ayunan lengan pada 

aktivitas ritmik tanpa alat. 
 
 

 
 Latihan variasi dan 

kombinasi kete-rampilan 
gerak dasar (langkah dan 
lompat) dan (ayunan 
lengan) pada aktivitas 

ritmik tanpa alat. 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes senam 
ritmik 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

4 X 40 
menit 

 Lapangan 

 Tipe 
recorder 

 Kaset 
senam ritmik 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 5. Mempraktikkan salah satu gaya renang dan loncat indah sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya*). 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

5.1. Mempraktikkan  
keterampilan  dasar  
salah  satu  gaya 
renang serta nilai 
disiplin, keberanian, 
tanggungjawab, dan 
kerja keras. 

 
5.2. Mempraktikkan 

keterampilan teknik 
dasar loncat indah 
dari samping kolam 
renang dengan 
teknik serta nilai 
disiplin, keberanian, 
tanggungjawab, dan 
kerja keras. 

 
 
 

Aktivitas 
Renang/ 
Akuatik 
 

 Melakukan latihan gerakan kaki 
renang gaya bebas dengan 

koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan gerakan 
lengan renang gaya bebas dengan 

koordinasi yang baik. 

 Melakukan latihan gerakan 
pernapasan renang gaya bebas 

dengan koordinasi yang baik. 

 Melakukan perlombaan renang 
gaya bebas (menempuh jarak 50 
meter) untuk menumbuhkan dan 
memupuk nilai-nilai disiplin, 
keberanian, tanggungjawab dan 
kerja keras. 

 Melakukan latihan loncat indah dari 
samping kolam renang dengan 
koordinasi yang baik. 

 

 Latihan gerakan kaki 

renang gaya bebas. 
 
 

 Latihan gerakan lengan 
renang gaya bebas. 

 

 Latihan gerakan 
pernapasan renang gaya 
bebas. 

 

 Perlombaan renang gaya 
bebas (menempuh jarak 
50 meter). 

 
 
 
 

 Latihan loncat indah dari 
samping kolam renang 

 

Tes 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 

Tes 
 
 
 

Tes 
 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes renang 
gaya bebas 
(jarak 50 
meter) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

8 X 40 
menit 

 Kolam 
renang 

 Pelampung 
renang 

 Kaca mata 
renang 

 Peluit 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 6.  Mempraktikkan perencanaan penjelajahan dan penyelamatan aktivitas di alam bebas dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

6.1. Mempraktikkan  
keterampilan dasar-
dasar kegiatan 
menjelajah pantai 
serta nilai 
tanggungjawab, 
kerjasama, toleransi, 
tolong menolong, 
melaksanakan 
keputusan kelompok. 

6.2. Mempraktikkan  
keterampilan dasar 
penyelamatan di 
pantai serta nilai 
tanggungjawab, 
kerjasama, toleransi, 
tolong menolong, 
melaksanakan 
keputusan kelompok. 

6.3. Mempraktikkan 
keterampilan memilih 
makanan dan 
minuman yang sehat 

 

Aktivitas luar 
kelas/ 
Penjelajahan 
pantai 
 

 Melakukan kegiatan menjelajah 
pantai secara berkelompok untuk 
menanamkan nilai tanggungjawab, 
kerjasama, toleransi, tolong 
menolong, melaksanakan 
keputusan kelompok. 

 Melakukan penyelamatan di pantai 
secara berkelompok untuk 
menanamkan nilai tanggungjawab, 
kerjasama, toleransi, tolong 
menolong, melaksanakan 
keputusan kelompok. 

 Melakukan pemilihan makanan 
dan minuman yang sehat secara 
berkelompok dengan tepat dan 
benar. 

 

 Menjelajah pantai secara 

berkelompok. 
 
 
 
 
 
 
 

 Penyelamatan di pantai 

secara berkelompok. 
 
 
 

 
 Pemilihan makanan dan 

minuman yang sehat. 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 
 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes pen-
jelajahan 
pantai 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 X 40 
menit 

 Pantai 

 Rute perja-
lanan 

 Rambu-
rambu per-
jalanan 

 Perlengkapan 
penjelajahan 

 Makan-
makan pen-
jelajahan 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah  : SMA ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi : 7.  Menerapkan budaya hidup sehat. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Alat/Sumber 
Belajar Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

7.1. Menganalisis bahaya 
penggunaan 
narkoba. 

 
 
 
 
 
 
7.2. Memahami berbagai 

peraturan 
perundangan 
tentang narkoba. 

 

Kesehatan/ 
Budaya hidup 
sehat 
 

 Menganalisis bahaya peng-
gunaan narkoba seperti: hekekat 
narkoba, penyalah-gunaan 
narkoba, peng-golongan jenis 
narkoba, pengaruh jenis-jenis 

narkoba pada tubuh manusia. 
 

 Memahami berbagai peraturan 
perundangan tentang narkoba 
seperti: saksi terhadap tindak 

pidana narkotika. 
 

 Menganalisis bahaya 

penggunaan narkoba. 
 
 
 
 

 
 Memahami berbagai 

peraturan perundangan 

tentang narkoba. 
 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
 
 
 

 Tes 
keterampilan  

 Tes sikap 

 Tes penge-
tahuan 

 Pengamatan/ 
observasi 

 Tes 
peragaan 
tentang 
narkoba 

 
 
 
 
 

 
 

2 X 40 
menit 

 Ruang kelas 

 Poster 

 Papan tulis 

 Macam-
macam jenis 
narkoba 

 Sumber: Buku 

Penjasorkes 
SMA Kelas X, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
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Lampiran 14:  Soal Postset dan Prestes  
   

 

Soal Pretest dan Posttest 

Kelas X 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu opsi yang menurut kalian 

benar!!! 

 

1. Melalukan awalan dengan ancang-ancang yang lebar dan datar merupakan cara 

untuk melakukan… 

 

A. Mengumpan  

B. Smash 

C. Menyerang 

D. Pertahanan 

E. Blok 

 

2. Pukulan bola menukik dengan keras atau cepat merupakan… 

 

A. Lop 

B. Smash 

C. Passing 

D. Servis 

E. Blok 

 

3. Orang yang bertugas melakukan serangan dari depan dengan cara memukul bola 

yang sekeras-kerasnya adalah… 

 

A. Cover 

B. Smasher 

C. Server 

D. Bloker 

E. Tosser  

 

4. Teknik dasar yang wajib pertama kali dipelajari oleh pemula adalah… 

 

A. Servis 

B. Passing 

C. Bloking 

D. Smash 
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E. Lop 

 

 

5. Teknik pukulan yang keras waktu bola berada diatas jarring untuk dimasukan ke 

daerah lawan adalah… 

 

A. Servis 

B. Passing 

C. Shoting 

D. Blok 

E. Smash 

 

6. Suatu usaha untuk menghalangi penyerangan lawan menghalangi atu menghalangi 

smash yang dilakukan lawan disebut… 

 

A. Spike pelan 

B. Lop 

C. Servis 

D. Blok 

E. Pertahanan 

 

7. Keberhasilan saat melakukan blok ditentukan oleh… 

 

A. Smash yang keras 

B. Lompatan 

C. Tangan yang panjang 

D. Tumpuan 

E. Pukulan 

 

8. Teknik blok dalam bola voli dapat dibagi menjadi… 

 

A. 5 

B. 3 

C. 4 

D. 2 

E. 6 

 

9. Membendung bola dengan dua orang atau lebih disebut… 

 

A. Blok ganda 

B. Blok bawah 

C. Blok tunggal 

D. Blok atas 



152 
 

E. Blok samping 

 

10. Sikap memblok yang benar yaitu sebagai berikut, kecuali… 

 

A. Ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga 

B. Lompat dengan kedua tangan rapat dan luruske atas 

C. Jongkok dan bersiap untuk melompat 

D. Saat mendarat hendaknya langsung menyingkir 

E. Menyesuaikan posisi lawan  

 

11. Induk organisasi bola voli di Indonesia adalah… 

 

A. PSSI 

B. PERBASI 

C. PBVSI 

D. PERSAMI 

E. PERCASI 

 

12. Permainana bola voli dimulai dengan… 

 

A. Shoting 

B. Smash 

C. Blok 

D. Pasing 

E. Servis 

 

13. Servis dalam permainan bola voli hanya dapat dilakukan pada… 

 

A. Kotak servis 3 meter 

B. Belakang garis servis selebar 9 meter 

C. Tempat bebas 

D. Didepan net 

E. Di tengah dianatara pemain lainnya 

 

14. Dibawah ini merupakan suatu keberhasilan dalam servis, kecuali… 

 

A. Kecepatan bola 

B. Pelannya bola yang dipukul 

C. Perputaran bola 

D. Penempatan bola ditempat kosong 

E. Kekuatan tangan pada saat memukul bola 
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15. Kegagalan servis dalam pertandingan bola voli,  sangat merugikan karena.. 

 

A. Pelanggaran untuk regu lawan  

B. Servis diulang  

C. Poin untuk regu yang melakukan servis 

D. Permainan dilanjutkan 

E. Point untuk regu lawan  

 

16. Gerakan lengan yang benar pada saat melakukan servis bawah dalam permainan 

bola voli adalah… 

 

A. Tangan lurus kaku kearah bola 

B. Diaayun kedepan kearah bola 

C. Diputar kedepan kearah bola 

D. Tangan mengayun lemas kearah bola 

E. Digayung kearah posisi bola  

 

17. Berikut ini merupakan beberapa hal-hal yang perlu dperhatikan dalam servis, 

kecuali.. 

 

A. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk 

B. Melambungkan bola ketas harus sesuai dengan kebutuhan 

C. Sikap badan dan pandangan  

D. Saat kapan harus memukul bola 

E. Sikap kaki di belakang garis permainan  

 

18. Berdiri dengan tegak dan kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di 

depan disebut dengan teknik… 

 

A. Passing 

B. Smash 

C. Servis 

D. Set Shoot 

E. Jum Shoot 

 

19. Passing bawah adalah salah satu teknik dalam permainan bola voli yang dapat 

digunakan untuk … 

 

A. Membendung sarang lawan 

B. Mengembalikan serangan lawan  

C. Menerima permulaan servis 

D. Mengoperkan bola kepada teman seregu 

E. Menerima serangan lawan  
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20. Untuk mengejar bola dengan jarak yang agak jauh dilakukan dengan cara… 

 

A. Passing sambil jongkok 

B. Passing sambil meloncat 

C. Passing sambil berlari 

D. Passing sambil bersiri ditempat 

E. Pasing sambil berjalan  

 

21. Untuk mengambil bola yang rendah menggunakan… 

 

A. Passing atas 

B. Blok 

C. Passing bawah 

D. Smash 

E. Servis 

 

22. Perkenaan bola pada passing bawah yang benar adalah…. 

 

A. Bagian telapak tangan 

B. Bagian jari-jari tangan 

C. Seluruh bagian tangan  

D. Bagian lengan tengah bawah 

E. Bagian ujung jari-jari tangan 

 

23. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

  Gambar diatas merupakan teknik.. 

A. Passing atas 

B. Passing bawah 

C. Smash 

D. Blok 

E. Jum Shoot 
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24.  
Gambar tersebut menunjukan teknik… 

 

A. Samsh  

B. Passing atas 

C. Blok 

D. Jum Shoot 

E. Passing atas 

 

25. Pada gambar dibawah ini, merupakan teknik… 

 

 

A. Jum shoot 

B. Smash 

C. Passing atas 

D. Passing bawah  

E. Blok  

 

26. Posisi servis bola mati yang benar berada …… 

 

A. Posisi tubuh berada di belakang garis permainan lawan   

B. Posisi tubuh berada di belakang garis permaian kita  

C. Posisi tubuh berada di tengah arena pertandingan  

D. Posisi tubuh berada di samping garis pertandingan  

E. Posisi tubuh berada di sudut lapangan pertandingan  

 

27. Dalam permaian bola voli berapa set untuk bisa menyelesaikan pertandingan.. 

 

A. 2 set  

B. 3 set  

C. 4 set  

D. 5 set 

E. 1 set 
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28.  Jumlah pemain dalam satu regu permaian bola voli  ada berapa! 

 

A. 3 Orang  

B. 4 Orang 

C. 5 Orang  

D. 6 Orang  

E. 7 Orang  

 

29. Tinggi jaring Net bola voli untuk putra  …. 

 

A. 2,43 Meter  

B. 2,24 Meter  

C. 2,33 Meter 

D. 2,11 Meter  

E. 2,41 Meter 

 

30. Tinggi jaring Net bola voli untuk putri… 

 

A. 2,25 Meter  

B. 2,33 Meter  

C. 2,24 Meter  

D. 2,26 Meter  

E. 2,46 Meter  
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Lampiran 15: Lembar jawaban  

  LembarJawabanPretest dan Posttest 

Kelas X 

 

Nama  : 

       NomorAbsen : 

       Kelas  : 

 

 

NO A B C D E 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

NO A B C D E 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 
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Naskah media video pembelajaran 

Judul   : Teknik Dasar Bermain Bola Voli 

Standar Kompetisi :Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk 

sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

Kompetensi Dasar : Mempraktikkan keterampilan  bermain salah satu  permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri**). 

Indikator  :  

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing 

atas, servis bawah dan smash tanpa awalan dengan koordinasi yang 

baik. 

2. Bermain bola voli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi 

untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, toleransi, 

percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan. 

Durasi          : ±8 menit  

Penulis Naskah       : I Wayan Yoga Aryanata  

A. Latar Belakang  

  Di era industri 4.0 kecanggiha teknologi yang sangat pesat, yang  berpengaaruh pada 

ilmu pendidikan, merupakan gambaran bagaimana negara itu bisa di bilang negara maju atau 

berkembang. Sebagai bangsa  yang besar Indonesia harus menggunakan teknologi dalam 

pembelajar, di lingkungan sekolah. Agar dapat berperan aktif dalam tranformasi nilai 

pendidikan, demi kemajuan bangsa dan negara  Indonesia kedepanya. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang baik maka pembelajaran yang 

aktif dan berkualitas harus di terapan di likungan sekolah, salah satu faktor utama keberasilan 

pendidikan yang baik adalah keberadan guru yang berkualitas  pula. Namum dalam 

kenyataannya, belum banyak pendidik yang berkualitas dalam pemanfaatan kemajuan 

teknologi dalam pembelajaran. Maksudnya yaitu pendidik (guru) belum banyak mengunakan 

Lampiran 16 : Naskah video  
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atau memanfatkan kemajuan teknologi itu sendiri sebagai media dalam pembelajaran seperti 

media video, audio, komputer, maupun internet. 

Pada umunya pendidik masih menyampaikan materi pembelajaran dengan metode 

klasik atau metode ceramah ( konvesional ) yang cenderung membuat siswa bosan akan 

mendengarkan ceramah dan tidak mengerti apa yang di terangankan oleh pendidik, siswa juga 

cepat jenuh dan bosan di dalam pembelajaran. Sedangkan di eran sekarang era teknologi 

canggih siswa dituntut untuk berperan aktif dalam  suatu pembelajaran. Agar siswa tidak jenuh 

saat mendapatkan pelajaran dan pembelajaran dapat tercapai, meningkat hasil belajar siswa di 

dalam kelas. 

Berdasarkan permasalan yang di kemukan di atas, perlu diadakan  pembuatan media 

pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran siswa di dalam kelas. Dengan materi 

pembelajaran penjaskes, maka media yang di produksi adalah media video pembelajaran. 

Media video pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa dalam 

pembelajaran di sekolah. 

B. Sasaran Produk 

Progam video pembelajaran ini ditujukan kepada perserta didik  

C. Tujuan  

Setelah melihat dan menyaksiskan progam video pembelajaran penonton dapat: 

1.Dapat melakukan kombinasi variasi teknik dasar pasing bawah dan atas. 

2. Dapat melakukan kombinasi variasi teknik dasar servis bawah. 

3. Dapat melakukan kombinasi variasi teknik dasar smash tanpa awalan. 

4.Dapat melakukan kombinasi variasi blok smash. 

 

D. Pokok Bahasan 

Pokokbahasan yang diangkat adalah ”Teknik dasar bermain bola voli”  

E.  Sub pokok bahasan  

Terdiri dari: 

1. Cara dasar melakukan pasing bawah dan atas. 
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2. Cara dasar melakukan servis bawah. 

3. Cara dasar melakukan smash. 

4. Cara melakuan blok smash.  

F. Judul Program 

Teknik dasar bermain bola voli 

G. Durasi Waktu  

1. Durasi waktu program ini memakan waktu ± 8 menit. 

H. Pemain/Talent 

1. Presenter seorang perempuan, berpenampilan menarik, suara lembut dan bagus, 

berintonasi nasional, usia 22 tahun. 

2. Pemuda yang berlegut dalam dunia olahraga bola voli, penampilan menarik, 

terampil berintonasi nasional 

I. Format program  

Program ini menggunakan format video tutorial. 

 

J. Garis besar isi program  

a) Cara melakukan pasing bawah dan atas yang baik dan benar. 

b) Cara dasar melakukan servis bawah yang baik. 

c) Cara dasar melakukan smash dengan baik. 

d) Cara dasar melakukan blok dengan baik dan benar. 

 

K. Sinopsis program  

video ini memnggambarkan tentang bagaimana teknik-teknik dasar dalam bermain bola 

voli. Paparan yang dimaksud yaitu memahami berbagai informasi secara lisan mengenai materi 

yang terdapat dalam teknik dasar bermain bola voli. Serta siswa mampu melakukan Teknik 

Dasar Bermain Bola Voli. Di hakir video ini juga disertakan tugas pengayaan untuk siswa 

sebagai tahap evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami dan menguasi 

materi pembelajaran dalam video ini.  

L. Treatmen program  

1. pada awal program ditampilkan logo Undiksha, diikuti dengan caption I (tulisan) Prodi 

Teknologi Pendidikan, jurusan ilmu pendidikan,psikologi,dan bimbingan  Universitas 
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Pendidikan Ganesha di ikuti  caption Mempersembahkan video Pembelajaran, diikuti 

caption video pembelajaran penjaskes teknik dasar bermain bola voli, untuk siswa kelas 

X semester 1 SMA PGRI 4 DENPASAR, Setelah itu muncul caption standar 

kompetensi, kompentensi dasar dan indikator.  

2. Setelah beberapa caption, dilanjutkan dengan munculnya presenter dengan menyapa 

peserta didik terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan yang di harapkan tercapai 

setelah menonton video pembelajaran. 

3. Presenter mengajak audience, untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu teknik dasar 

pasing bawah dan atas, akan di jelaskan cara pasing bawah yang baik, dengan 

ditampilkan gambar beserta dengan suara presenter menjelaskan gambar yang 

ditampilkan beserta dengan teksnya.  

4. Audience akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang materi servis bawah yang 

baik, dengan menampilkan gambar beserta teks dan penjelasan dari presenter serta akan 

di tampilkanya bagimana melakukan servis atas. 

5. Audience akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang materi smash yang baik 

dan benar, dengan menampilkan gambar beserta teks dan penjelasan dari presenter serta 

akan di tampilkanya bagimana teknik melakukan smash yang baik. 

6. Audien akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang materi block yang baik , 

dengan menampilkan gambaran beserta teks dan penjelasan dari presenter serta akan di 

tampilkanya bagimana teknik melakukan block yang baik. 

7. Untuk mengetahui pemahaman audien, presenter memberikan pertanyaan yang di 

sajikan dengan teks dan suara presenter. 

8. Terhakir ditampilkan kerabat kerja produksi media video pembelajaran dan ucapan 

terima kasih. 

 

M. Naskah 

No  Visual Audio 

1  Logo Universitas Pendidikan Ganesha  Musik instrumen 

2 Caption animasi : ”Universitas Pendidikan Ganesha” Musik instrumen 

3 FADE IN 
Caption ”mempersembahkan ” 
FADE OUT   

Musik instrumen 

4  FADE IN  
Caption: ”selamat Datang” 

Musik instrumen 

5 Caption : ”di video pembelajaran teknik dasar 
bermain bola voli pada mata pelajaran penjaskes 

Musik instrumen 
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untuk siswa kelas X Semester 1 SMA PGRI 4 
Denpasar. 
FADE OUT  

6 MLS: Presenter Musik latar. IN-UP-DOWN-
UNDER 
LIVE : ”Om Swastiastu” 
Selamat datang di video 
pembelajaran teknik dasar 
bermain bola voli pada mata 
pelajaran penjaskes siswa 
kelas X Semester 1 SMA PGRI 4 
Denpasar  
  

7 CUT MlS : presenter  Musik latar IN-UP-DOWN- 
UNDER 
LIVE : ”Pada video kali ini kita 
akan mempelajari empat 
materi yaitu : 

1. Cara pasing bawah dan 
atas 

2. Teknik Cara servis 
bawah  

3. Teknik Cara smash/ 
pukulan 

4. Teknik cara block 

8 CUT TO MLS : Presenter  Musik latar : IN-UP-DOWN-
UNDER 
LIVE :”untuk lebih jelasnya 
mari kita saksikan bersama 
tayangan berikut” 

9 FADE IN 
Caption ”SK Dan KD” 
”Standar kompentensi” 
Memperaktikan berbagai keterampilan permainan 
olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai 
yang terkandung didalamnya. 
”kompentensi dasar” 
Mempraktikkan keterampilan  bermain salah satu  
permainan dan olahraga beregu bola besar serta 
nilai serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, dan percaya diri**). 
FADE OUT 

Musik instrumen 

10 FADE IN  
Caption ”indkator” 

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik 
dasar passing bawah 

2. Melakukan variasi servis bawah 
3.  Melakukan smash tanpa awalan dengan 

kombinasi yang baik 
4. Melakukan teknik block dengan kombinasi 

yang baik  

Musik instrumen 
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FADE OUT 

11 FADE IN  
Materi 1  
”teknik dasar pasing bawah dan atas” 
Caption tampak depan  

1. Cara mengepalkan kedua tanggan di depan 
pinggan jangan terlalu kaku. 

2. Cara mebukan kedua tanggan di atas kepala 
dengan bentuk tanggan huruf v 

FADE OUT  

Pengisi Suara 

12 FADE IN  
Caption: ”tampak samping ” 

1. Cara memulai memukul/mengoper bola ke 
lawan. 

2. Cara melakukan pasing bawah yang baik  
3. Cara melakukan pasing atas yang baik    

Pengisi Suara 

13 FADE IN 
”Materi 2” 
”Teknik Dasar Servis atas” 
Caption ”cara melakukan” 

1. Posisi tubuh rilex dan luwes  
2. Pegang bola voli  sejajar dengan dada 
3. Berada di belakang garis area lapangan 
4. Kaki tidak boleh menyentuh garis di 

depanya  
FADE OUT   

Pengisi Suara 

14 FADE IN  
”Materi 3” 
”Teknik Dasar smash atau pukulan” 
Caption : ”Cara Melakukan Pukulan ” 

1. Posisikan tubuh rilex dan santai  
2. Pandangan mengarah ke arah datangnya 

bola. 
3. Kaki siap-siap lompat dimana bola akan 

mengarah  
4. Posisi tanggan mengayung sekeras-

kerasnya menyesuaikan irama pukulan  
FADE OUT 

Pengisi Suara 

15 FADE IN 
”Materi 4” 
”Teknik dasar blok”  
Caption : cara dasar blok smash 

1. Posisikan tubuh dengan rilex dan santai  
2. Pandangan mengarah ke arahnya datanya 

lajurnya bola  
3. Siap untuk melompat dimana bola itu akan 

di jatuhkan oleh mungsuh 
4. Block mengunakan kedua tanggan dengan 

cara menaikan kedua tanggan di rapatkan  
FADE OUT 
 

Pengisi Suara 
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16 Cut to LS : ”Presenter” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik latar. IN-UP-DWON-
UNDER. 
LIVE : 
Selanjutnya ada beberapa 
pengayaan untuk mengetahui 
pemahaman adik–adik 
mengenai teknik dasar 
permainan bola voli untuk itu. 
Catatlah soal-soal berikut ini 
  

17 FADE IN  
Caption : ”Tugas” 

1. Coba pratikan cara  pasing bawah dan 
pasing atas yang baik dan benar ! 

2. Coba pratikan cara serivis bawah yang baik 
dan benar! 

3. Coba pratikan cara melakukan smash yang 
baik dan benar 

4. Coba pratikan cara blcok bola yang baik dan 
benar ! 

 

18 Cut to LS : ”Presenter” 
 

Musik latar. IN-UP-DWOND-
UNDER. 
LIVE  
Demikian video pembelajaran 
mengenai teknik dasar 
permaian bola voli. Semoga 
tayangan ini bermanfaat bagi 
adik adik-adik semua sekian 
dan trimakasih. 
Om”santhi santhi Om” 
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Lampiran 17: hasil validasi insturem   uji media  
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 Lampiran 17: hasil validasi insturem   uji isi  
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LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK  

PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN TEKNIK 

 DASAR BERMAIN BOLA VOLI DALAM MATA PELAJARAN 

 PENJASKES DENGAN MODEL HANNAFIN AND PECK 

 UNTUK SISWA KELAS X SEMESTER I SMA PGRI 4  

DENPASAR TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

I. RANCANGAN PRODUK  

 

A. Judul Program  

Pengembangan Media Video Pembelajaran Teknik Dasar Bermain Bola Voli Dalam Mata 

Pelajaran Penjaskes 

 

B. Tujuan  

 

C. Kebutuhan pengguna  

Proses ini dirangcang guna membantu proses pembelajaran, sehingga guru tidak lagi kesulitan 

dalam menjelaskan materi dan tidak selalu mengunakan demostrasi tetapi bisa di gantikan 

dengan media video pembelajaran tentang teknik dasar bermain bola voli. Pengunakan media 

pembelajaran video tutorial ini akan membantu dan mempermudah proses pembelajaran untuk 

siswa dan guru. Siswa dapat belajar terlebih dahulu dengan melihat dan menyerap materi 

belajar dengan lebih utuuh. Demikian, guru tidak menjelaskan materi secara berulang-ulang 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih menarik,lebih efektif dan efisien. 

Sihingga diharapkan nantinya pembelajaran menjadi lebih optimal, karena materi 

pembelajaran sudah mudah di akses dengan kebutuhan siswa dan perkembangan jaman. 

 

 

 

Lampiran 18: lampiran laporan pengembangan  
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D. Tujuan Program  

Tujuan dari dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk: 

1) Mempermudah guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas  

2) Membantu guru dalam penyampainan materi di dalam kelas  

3) Menghemat waktu para guru pada saat menjelaskan materi di dalam kelas  

4) Memperbudah siswa untuk memahami materi pelajaran  

 

E. Konten progam video pembelajaran  

a) Profil pengguna  

1) Umur   : 16-17 

2) Bahasa   : Indonesia  

3) Jenis kelamin   : Laki/Perempuan  

4) Jabatan   : Pelajar,Guru 

5) Pengetahuan awal  : Memiliki pengetahuan  dan keterampilan mengunakan 

komputer. 

b) Lingkungan pengguna  

Program Video Pembelajaran ini digugakan dalam Materi  Pelajaran Teknik Dasar Bermain 

bola voli Pada Mata Pelajaran Penjaskes Kelas X ini digunakan di jenjang pendidikan SMA 

oleh guru dan siswa untuk memudahkan proses pembelajaran. Waktu yang digunakan di dalam 

video pembelajaran ini kurang lebih ±8  menit. 

c) Platfom Penyajian  

Program  video pembelajaran ini disajikan mengunkan CD yang nantinta akan di putar 

mengunakan komputer / laptop. Standar minimal spesifikasi penyajian tidak di batasai karena 

hanya di tentukan memalui kecepaatan komputer/laptop untuk membaca isi dari CD tersebut . 

 

 

 

II. PROSEDUR PENGEMBANGAN  

Dalam pengembangan media video pembelajaran ini, akan diperoleh hasil pencatatan dokumen 

dalam tahap analisis kebutuhan dan tahap desain. Di mana pada tahap analisis kebutuhan 

merupakan tahap untuk mengindenfikasi kebutuhan penguna produk video dan tahapan desain 

merupakan tahapan untuk mendesain rancang produk konten video pembelajaran yang hendak 

dikembangkan. 
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TAHAP I : Fase Analisis Kebutuhan  

 Tahap ini diperlukan untuk mengindentifikasi kebutuhan dalam mengembangkan suatu 

media pembelajaran termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang di 

buat,pengetahuan dan kemahiran yang di perlukanoleh kelompok sasaran, peralatan dan 

keperluan media pembelajaran. 

 Pada tahap anmalisis kebutuhan ini yang Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

di SMA PGRI 4 Denpasar pada tanggal 13 Febuari 2019 dan wawancara bersama guru mata 

pelajaran penjaskes kelas X yaitu; ibu Komang Thresia Fermawati, S.Pd. beliau mengatakan 

bahwa sangat membutuhkan media video pembelajaran untuk membantu dalam pembelajaran. 

 

TAHAP II :  Fase perencanaan  

 Didalam Tahap fase perencaan ini informasi dari fase analisis kebutuhan di pindahkan 

kebentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Tahap desain 

bertujuan untuk mengindenfikasikan dan medokumenkan kaedah yang paling baik untuk 

mencapai tujuan pembuatan media tersebut.salah satu dokumen yang dihasilkan dalam tahap 

ini ialah dokumen naskah video pembelajaran yang mengikuti urutan aktifitas pengajaran 

berdasarkan keperluan pelajaran dan okjetif media pembelajaran yang diperoleh dalam tahap 

analisis kebutuhan.seperti halnya fase tahap pertama .penilaian perludijalankan dalam fase ini 

sebelum di lanjutkan ke fase pengembangan dan implementasi. 

 

 

TAHAP III :  Fase pengembangan dan implementasi  

 Aktivitas yang di lakukan pada fase ini ialah pengasilan diagram alur, pengujian, serta 

penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dokumen naskah video akan di jadikan landasan yang 

dapat membantu proses pembuatan video media pembelajaran. Untuk menilai kelancaran 

media yang di hasilkan sepeti kesinambungan setiap scene, penilaian dan pengujian di 

lasanakan pada fase ini.hasil dari proses penilaian dan pengujian ini akan digunakan dalam 

proses pengubahsuaian untuk mencapai kualitas media yang di kehendaki. 

 Proses penilaian dan pengulangan harus mengikut sertakan proses-proses pengujian 

dan penilaian media pembelajaran yang melibatkan ketiga fase secara berlesiambungan. Lebih 

lanjut Hanafin and peck (1988) menyebutkan dua jenis penilaian yaitu penilaian formatif dan 

penilaian sumatif. Penilaian formatif ialah penilaian yang di lakuakan sepanjang proses 
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pengembangan media sedangkan penilaian sumatif di lakukan setelah media selesai di 

kembangkan. 

 

TAHAPAN IV UJI COBA  PRODUK  

 Uji coba Produk dalam Penelitian pengembangan terdiri dari atas: 1) rancangan uji 

coba, 2) subjek coba, 3) metode pengumpulan data, 4) instrument pengumpulan data, 5) teknik 

analisis data  

a. Racangan uji coba  

Produk media  pembelajaran berupa media video pembelajaran teknik dasar bermain bola voli 

sebagai hasil penelitian pengembangan. Pengembangan ini di uji tingkat keefektifitas dan 

validasinya. Tingkat keefektifan media video pembelajaran di ketahui memalaui hasil kuisioner 

yang diisi oleh ahli isi mata pelajaran, ahli media, ahli desain,dan siswa pada saat uji coba. Dan 

tingkat validitas media video pembelajaran penjaskes diketahui melalui analisis kegiatan uji 

coba yang  dilaksanakan 

Melalui Analisis kegiatan uji coba yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yakini: 

a) Riview oleh ahli isi di bidang studi, atau mata pelajaran, ahli desain media pembelajaran 

dan ahli media pembelajaran b) uji coba perorangan, c) uji coba kelompok kecil, uji coba 

lapangan, d) uji efektivitas media video pembelajaran teknik dasar bermain bola voli pada mata 

pelajaran. Pada tahap ini mengunakan satu kelas sehingga mengunakan desain penelitian 

Agung (2012:38) yaitu prestes dan posttest design. 

Pada dasarnya rancangan uji coba melalui dua tahapan, yaitu uji coba tingkat validitas dan uji 

coba efektifitas. Rangcangan uji coba tingkat validasi dimodifikasi dari santyasa dalam ( 

indrayasa 2015:40) yang disajika pada berikut. 
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Langkah langkah 

pengembangan  

Instrument 

penelitian  
Responden uji coba   

Draf I  1. Angket ahli isi   

2. Angket ahli media 

pembelajaran  

1. Ahli isi  
2. Ahli media  

  

Analisi dan revisi  

Draf 2  Angket 
pembelajaran   

Ahli desain 

pembelajaran  

Analisi dan revisi  

Draf 3  
Angket uji coba 
perorangan dan kecil  

3 dan 12 siswa  

Analisi dan revisi  

Draf 4 Angket uji coba 
lapangan  

Produk ahkir   

Analisi dan revisi  

30 orang siswa  

Produk media video pemblajaran  
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uji efektifitas di mana untuk mengukur efektifitas media video pembelajaran teknik dasar 

bermain bola voli pada mata pelajaran penjaskes desain uji coba efektifitas ini dimodifikasi 

dari santyasa dalam (Indrayasa 2015:41) yang di sajikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Subjek uji coba  

subjek coba produk hasil penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut  

1) Tahap Review  para ahli  

Subjek coba pada tahap ini dilakukan oleh suatu orang ahli isi bidang studi,satu orang ahli 

desain pembelajaran dan ahli media pembelajaran, ahli isi bidang studi ini adalah seorang guru 

olahraga dan guru mata pelajaran penjaskes di SMA PGRI 4 Denpasar. Ahli desain dan media 

pembelajaran yang di minta kesedianya untuk mereview rancangan media video pembelajaran 

adalah seorang teknolog pembelajaran dan ahli media pembelajaran dengan spesifikasi 

minimal Sarjana (S1) di Universitas Pendidikan Ganesha. 

 

 

Pretest  Test objektif  seluruh siswa kelas X 

Pengunaan media 

video pembelajaran  

( valid ) 

seluruh siswa kelas X 

seluruh siswa kelas X Postest Test objektif  

Analisis 

Produk valid media 

pembelajaran  
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Lampiran 21   :   
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Lampiran 22  :   
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Lampiran 22   :  jawaban   posstes  Lampiran 23   :  jawaban   posstes  
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 Lampiran 24  :  jawaban   posstes  
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Lampiran 25  :  jawaban   Pretest  
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Lampiran 26  :  jawaban   pretest  
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Lampiran 27  :  jawaban   pretest  
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Lampiran 28 :  sampel  jawaban   uji perorangan  
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