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3. Bapak/Ibu guru, dosen dan mahasiswa penyumbang artikel dan hasil 
penelitian dalam kegiatan ini. 

Semoga buku ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk 
kepentingan peningkatan mutu guru dan pembelajaran pendidikan Jasmani 
olahraga kesehatan berbasis penelitian nilai-nilai kearifan local guna mendukung 
prestasi olahraga nasional 
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PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA VOLI MINI 
 

Ronny Siringoringo 
 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan 
siringgoringo_ronny@yahoo.co.id 

 

Abstrak. Tujuan pengembangan produk ini adalah menghasil-kan buku pembelajaran bola 

volimini di kelas VI SDN Porsea 141190 Kabupaten Humbahas sebagai bukupegangan 
guru Pendidikan Jasmani dalam memberikan pembelajaran bolavoli mini.Metode penelitian 
yang digunakan adalah model pengembangan Borg dan Gall yangtelah diadaptasi: 1) 
menentukan potensi dan masalah penelitian; 2) mengumpulkaninformasi; 3) mendesain 
produk; 4) validasi desain; 5) revisi desain; 6) uji coba tahap I;7) revisi II; 8) uji coba tahap 
II; 9) produk akhir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa,produk ini memiliki kelebihan 
ditinjau dari empat aspek yaitu: kegunaan, kemudahan,kemenarikan, dan keakuratan. 
 
Kata kunci: pengembangan, pembelajaran, bola voli mini, sekolah dasar. 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan 

hidupnya agar lebih bermartabat (Sabaruddin, 2016). Pendidikan jasmani terdiri dari beberapa 

cabang olahraga yang diajarkan pada siswa, diantaranya adalah permainan bolavoli untuk siswa 

SD. Sugiyono (1997) mengungkapkan permainan bolavoli merupakan cabang olahraga beregu yang 

dimainkan oleh 6 orang dalam setiap regu. Permainan bola voli yang dilakukan di SD, telah dimodifikasi 

menjadi permainan bola voli mini. Permainan bola voli mini adalah permainan yang dimainkan oleh 4 

orang dalam setiap regu, permainan ini akan berjalan dengan baik apabila setiap pemain minimal telah 

menguasai teknik dasar bermain bola voli. Begitu pula permainan bola voli mini yang dilakukan di SD 

harus dikuasai secara baik oleh siswa-siswa.  

Pembelajaran yang terdapat dalam bola voli  mini adalah pembelajaran service, passing,  dan 

smash. Service   dilakukan untuk  mengawali permainan bola voli mini, sedangkan passing dilakukan 

untuk dapat memainkan  bola di udara dalam jangka waktu yang  lama dalam permainan bola voli. Smash 

dilakukan  untuk memperoleh poin dan ditujukan  agar lawan tidak bisa mengembalikan bola.  Baik 

service, passing maupun smash merupakan modal yang utama untuk dapat menguasai permainan bola 

voli. Salah satu jenis service adalah service atas dan service bawah,  sedangkan passing dalam 

permainan bola voli adalah passing bawah dan  passing  atas. Untuk menghasilkan seorang yang pemain 

profesional sedini mungkin, teknik latihan- latihan dasar harus diberikan sejak anak usia dini 

(Roesdiyanto, 1992). Berdasarkan  pernyataan tersebut sangat jelas bahwa keterampilan bermain bola 

voli harus dilatihkan  sejak dini. Begitu juga dengan keterampilan bola voli mini harus dilatihkan sejak  dini, 

mailto:siringgoringo_ronny@yahoo.co.id
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untuk itu perlu ditemukan alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi siswa yang kurang benar dalam 

melakukan permainan  bola voli mini. 

 Roesdiyanto (1992) menyatakan bahwa service merupakan awalan untuk memulai suatu 

permainan bola voli. Roesdiyanto (1992) mengemukakan bahwa keterampilan melakukan passing dengan 

baik merupakan modal utama dalam bermain bola voli. Oleh karena itu teknik dasar yang harus diajarkan 

untuk pertama kali adalah passing bawah dan service bawah.  Dapat disimpulkan bahwa teknik dasar 

yang harus dikuasai adalah passing bawah dan service bawah untuk dapat melakukan permainan bola 

voli mini.  

Karakteristik Anak SD 

Rosyid (2009) mengungkapkan ada tiga ciri utama yang menonjol pada masa SD yakni: 1) 

dorongan yang besar untuk berhubungan dengan kelompok sebaya; 2) dorongan ingin tahu tentang dunia 

sekitarnya; 3) pertumbuhan fisik mendorong anak untuk menyenangi permainan yang dapat mengarahke 

dunia pekerjaan. Karakteristik anak SD lebih senang bermaindan dalam menerima pembelajaran 

harusdalam suasana yang menyenangkan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pada 

masa ini, merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga perlu diperhatikan untuk 

membentuk karakteristik anak yang lebih baik. 

Permainan Bola voli Mini 

Menurut Asim (1997) permainan bola voli mini diciptakan untuk anak-anak SD, terutama kelas lima 

dan enam sebagai cara mengembangkan dan menghaluskan gerak dasar, serta meningkatkan kesegaran 

jasmani. Sedangkan menurut Puspitasari (2003:85) permainan bola voli mini merupakan permainan yang 

dibuat dari modifikasi permainan bola voli yang sebenarnya dengan menjadikannya lebih mudah 

memainkan dan lebih menarik untuk dilaksanakannya, hal ini dibuktikan dengan peraturan yang lebih 

mudah untuk dipahami dan dimengerti karena permainan ini ditujukan untuk anak usia dini.  

Konsep permainan bola voli mini suatu permainan modifikasi bola voli yang sebenarnya dengan 

menjadikannya lebih mudah memainkan dengan jalan melakukan perubahan pada peraturan-peraturan 

yang digunakan sehingga sesuai untuk usia SD (Novembri, 2008). Asim (1997) mengungkapkan 

peraturan permainan bola voli mini adalah menggunakan lapangan berukuran 12 kali 6 meter, tinggi jaring 

(net) 1,9 meter, menggunakan bola rajut dengan berat 1,8-2 ons lingkaran bola 63-65 centimeter.  

Roesdiyanto (1992) mengungkapkan bahwa ukuran yang digunakan untuk bermain bola voli mini 

adalah lebar 4,5 meter dan panjang 12  meter, menggunakan bola voli yang beratnya 200 gram di 

samping itu juga perlu dimodifikasi bentuk net serta ketinggian  disesuaikan dengan ketinggian rata-rata 

anak usia tersebut.  Peraturan dari permainan bola voli mini  yaitu panjang lapangan adalah 12 meter, 

lebar  lapangan 6 meter. Tinggi net yang digunakan  untuk siswa putra adalah 2,1 meter dan  untuk siswa 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Olahraga Tahun 2018 
FIK Unimed, 8 September 2018:  

 Digital Library , Universitas Negeri Medan 
 

40 
 

putri adalah 2 meter. Bola yang digunakan adalah bola nomor 4 dengan berat  180-220 gram. Bola voli 

mini dimainkan oleh 4 orang pemain dengan 2 pemain cadangan. 

Pengajaran Gerakan Bola voli Mini 

Menurut Asim (1997) permainan bola voli mini diciptakan untuk anak-anak SD, terutama kelas lima 

dan enam sebagai cara mengembangkan dan menghaluskan gerak  dasar, serta meningkatkan 

kesegaran jasmani. Sedangkan menurut Puspitasari (2003: 85) permainan bola voli mini merupakan 

permainanyang dibuat dari modifikasi permainan bola voli yang sebenarnya dengan menjadikannya lebih 

mudah memainkan dan lebih menarik untuk dilaksanakannya, hal ini dibuktikan dengan peraturan yang 

lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti karena permainan ini ditujukan untuk anak usia dini. 

Konsep permainan bola voli mini suatu permainan modifikasi bola voli yang sebenarnyadengan 

menjadikannya lebih mudah memainkan dengan jalan melakukan perubahan pada peraturan-peraturan 

yang digunakan sehingga sesuai untuk usia SD (Novembri, 2008). Asim (1997) mengungkapkan 

peraturan permainan bola voli mini adalah menggunakan lapangan berukuran 12 kali 6 meter, tinggi jaring 

(net) 1,9 meter, menggunakan bola rajut dengan berat 1,8-2 ons lingkaran bola 63 centimeter sampai 65 

centimeter. Roesdiyanto (1992:5) mengungkapkan bahwa ukuran yang digunakan untuk bermain bola voli 

mini adalah lebar 4,5 meter dan panjang 12 meter, menggunakan bola voli yang beratnya 200 gram di 

samping itu juga perlu dimodifikasi bentuk net serta ketinggian disesuaikan dengan ketinggian 

ratarataanak usia tersebut.Peraturan dari permainan bola voli mini yaitu panjang lapangan adalah 12 

meter, lebar lapangan 6 meter. Tinggi net yang digunakan untuk siswa putra adalah 2,1 meter dan untuk 

siswa putri adalah 2 meter. Bola yang digunakan adalah bola nomor 4 dengan berat 180-220 gram. Bola 

voli mini dimainkan oleh 4 orang pemain dengan 2  pemain cadangan. 

Service adalah tanda saat dimulainya permainan dan juga merupakan seranganawal bagi regu 

yang melakukan service.passing dilakukan untuk dapat memainkan bola di udara dalam jangka waktu 

yang lamadalam permainan bola voli. Passing merupakan gerakan yang paling sering digunakandalam 

jalannya permainan bola voli, sehingga passing ini harus benar-benar dikuasaioleh setiap pemaian bola 

voli. Passing bawah adalah gerakan yang dilakukan pemain untuk mempertahankan bolake arah yang 

dikehendaki pada temannya yang akan digunakan sebagai sarana serangan terhadap regu lawan. Pada 

passing terdapat beberapa sikap yang harus dikuasaidengan tepat agar bola dapat tepat sasaran.Menurut 

Sugiyono (1997) passing bawah  akan dilakukan oleh pemain apabila bola yang datang jatuh berada di 

depan atau berada di samping badan setinggi perut ke bawah. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan model 

pengembangan Borg dan Gall yang diadaptasi menjadi model yang sederhana yaitu: 1) menentukan 
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potensi dan masalah penelitian; 2) mengumpulkan informasi: (a) mengkaji bahan pustaka, (b) analisis 

kebutuhan; 3) mendesain produk; 4) validasi desain: (a) uji ahli bola voli mini (b) uji ahli pembelajaran di 

SD; 5) perbaikan atau revisi desain; 6) uji coba tahap I (kelompok kecil); 7) revisi II; 8) uji  coba tahap II 

(kelompok besar); 9) produk akhir pengembangan. Subjek penelitian dalam penelitian pengembangan  ini 

adalah 1 ahli bola voli mini, 1 ahli pembelajaran di SD, guru Pendidikan  Jasmani dan siswa kelas VI SDN 

141190 Porsea Kabupaten Humbahas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil data yang diperoleh 

dari subjek data. 

Hasil Penelitian 

Data hasil analisis kebutuhan yakni kebutuhan pengembangan pembelajaran permainan bola voli 

mini di SDN 141190 Porsea sebagai buku pegangan diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan buku 

pembelajaran permainan bola voli mini diperoleh skor 4 (100%),media pembelajaran permainan bola voli 

miniberupa buku pembelajaran diperoleh skor 4(100%), kebutuhan gerakan passing bawah dan service 

bawah dalam pembelajaran permainan bola voli mini diperoleh skor 4 (100%),kenginan buku 

pembelajaran yang terdapat variasi latihannya, mudah dipelajari, mudah dimengerti dan tampilannya 

menarik diperolehskor 4 (100%). Kebutuhan pengembangan genggaman tangan pada passing bawah 

diperoleh skor 4 (100%), kebutuhan pengembangan ayunan lengan pada passing bawah diperoleh skor 3 

(75%), kebutuhan pengembangan sikap badan pada passing bawah diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan 

pengembangan posisi lutut pada passing bawah diperoleh skor 4 (100%), kebutuhan pengembangan 

perkenaan bola dengan lengan (memantulkan) pada passing bawah diperolehskor 4 (100%). Kebutuhan 

pengembangan genggaman tangan pada service bawah diperoleh skor 4 (100%), kebutuhan 

pengembangan ayunan lengan pada service bawah diperoleh skor 4 (100%), kebutuhan  pengembangan 

sikap badan pada service bawah diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan pengembangan posisi lutut pada 

service bawah diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan pengembangan perkenaan bola dengan lengan 

(memukul) pada service bawah diperolehskor 4 (100  

Dari hasil evaluasi ahli bola voli  mini diperoleh persentase 76,63% dengan kategori baik, sehingga 

produk ini dapat digunakan  dalam pengembangan permainan bola voli mini. Data hasil uji ahli 

pembelajaran di SD yakni pada bagian pendahuluan diperoleh skor rata-rata 3,5 (87,5%) dengan kategori 

sangat baik, pada bagian isi diperoleh skor rata-rata 3,3 (83,3%) dengan kategori sangat baik, pada 

bagian penutup diperoleh skorrata-rata 3 (75%) dengan kategori baik. Dari hasil evaluasi ahli 

pembelajaran di SD diperoleh persentase 82,5% dengan kategori sangat baik, sehingga produk ini dapat 

digunakan dalam pengembangan permainan bola voli mini.  
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PEMBAHASAN  

Data hasil analisis kebutuhan yakni kebutuhan pembelajaran permainan bola voli mini di SDN 

141190 Porsea sebagai buku pegangan diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan buku pembelajaran 

permainan bola voli mini diperoleh skor 4 (100%), media pembelajaran permainan bola voli mini berupa 

buku pembelajaran diperoleh skor 4 (100%), kebutuhan gerakan passing bawah dan service bawah 

dalam pembelajaran permainan bola voli mini diperoleh skor 4 (100%), kenginan buku pembelajaran yang 

terdapat variasi latihannya, mudah dipelajari, mudah dimengerti dan tampilannya menarik diperoleh skor 4 

(100%). Kebutuhan pengembangan genggaman tangan pada passing bawah diperoleh skor 4 (100%), 

kebutuhan pengembangan ayunan lengan pada passing bawah diperoleh skor 3 (75%), ke-butuhan 

pengembangan sikap badan pada passing bawah diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan pengembangan 

posisi lutut pada passing bawah diperoleh skor 4 (100%), kebutuhan pengembangan perkenaan bola 

dengan lengan (memantulkan) pada passing bawah diperoleh skor 4 (100%).  

Kebutuhan pengembangan genggaman tangan pada service bawah diperoleh skor 4 (100%), 

kebutuhan pengembangan ayunan lengan pada service bawah diperoleh skor 4 (100%), kebutuhan 

pengembangan sikap badan pada service bawah diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan pengembangan 

posisi lutut pada service bawah diperoleh skor 3 (75%), kebutuhan pengembangan perkenaan bola 

dengan lengan (memukul) pada service bawah diperoleh skor 4 (100%).  

 

KESIMPULAN 

Produk pengembangan ini berupa buku pembelajaran permainan bola voli mini kelas VI SD 

sebagai buku pegangan guru Pendidikan  Jasmani dalam memberikan pembelajaran bola voli mini. Buku 

pembelajaran bola voli mini di kelas VI SDN 141190 Porsea ini memiliki beberapa kelebihan lain yakni 

produk ini sangat mudah digunakan oleh siswa karena produk ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan 

serta bagian-bagian yang sudah tersusun dengan baik. Variasi latihan passing bawah dan service bawah 

yang terdapat dalam buku pembelajaran ini disusun secara sistematis, dimulai dari variasi latihan mudah, 

ke variasi latihan yang sulit. Pemanfaatan buku pembelajaran dapat digunakan oleh guru agar saling 

melengkapi. 
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