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BAD I 
PENDAHULUAN 

A. Latar llelakang l\fasalnh 

Pembinaan olahraga nasional pada jalur olahraga prestasi, lembaga 

yang tcrlibat langsung adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KON!), 

induk organisasi cabang olahraga, klub atau perkumpulan (Dirjen Olahraga. 

2002: 25). Cabang olahraga yang per!u mendapatkan prioritas dan sekatigus 

dapat dikembangkan di Indonesia menurut prestasi yang dicapai di tingle.at 
Asia, yahu cabling olahraga bola vcli (Astamn dalam Cholik Mutohir, 2002: 

55). Olehrage bola voli merupakan cabang olahraga yang sangat populer. 
Reeser (2003: I) menyatakan bahwa lebih dari 500 juta orang di dunia 

bermain bola voli. 

Olahraga yang digemari oleh banyak lapisan masyarakat, dari anak 

anak sampai orang dewasa, laki-laki maupun perempuan yang gcmar bermain 

bola voli. Olahraga bola vol! perlu menanamkan peran dalam pembangunan 

di bidang keolahragaan tersebut scoptimal mungkin khususnya dalam hal 

pembinaan, peningkatan mutu scrta prcstasi olahraga bola vol! di seturuh 

Indonesia (PBVSI, 2004: 1). 

Pengamatan dan observasi peneliti terdapat fenomena, di mana 

pembinaan atlet usia dini di klub bola voli dilakukan oleh pclatih muda dan 

pelatih senior melakukan pembinaan pada atlct senior. Pembinaan atlet usia 

dini sangat memcrlukan pelatih yang berpengetahuan dan berketerampilan 

yang bark, schingga dnpnt mengajarkan gerakan teknik yang benar dan 

memberikan contoh keterampilan yang tepat. Pelatih yang melakukan 

pembinaan atlet usia dini hams memahami pola-pola pertumbuhan dan 

perkembangan atlet. 
Pencapaian tingkat keterampilan teknik olahraga bola vol! 

merupakan fokus sasarnn kebcrhasilan proses berlatih-rnelatih atlet di klub, 
oteh karena itu asesmen harus mencakup sernua aspek yang menunjllng 
keternmpilan teknik. Peningkatan dalarn penampilan bermain diaksbatkan 
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oleh makin tingginya pcnguasaan keterampilan tcknik yang dimiliki 

seseorang atfct. Arti penguasaan kcterampilan teknik olahraga bola voli 

adalah pelaksanaan keterampilan untuk menarnpilkan tcknik memainkan bola 

berupa memantulkan, mengoper, mcmukul, dan membcndung di dalam 

olahraga bola voli. Mcningkatnya unsur keterampilan tcknik olahraga bola 
voli akan mcngakibatkan pcningkatan dalam tampilan bcrtanding seorang 

at let. 

Dalam rangka untuk mengetahui ketcrampilan a!let bola voli saat 

proses latihan atau pra bertanding (pre game) mcnggunakan ascsmcn yang 
melibatkan pcnggunaan instrumcn keterampihm olahraga bola voli yang 

sudah ada dan baku (slandard skill tes1), yaitu: (I) Russel-Lange Volleyball 

Test (Russel & Lange, 1940), (2) Brady test (Brady, 1945), ()) Clifton 

Single-Hit Volley Test (Clifton, 1962), (4) Stanley spike test (Stanley, 1967), 

(5) Face pass wall-volley test (AAPHER, 1969), (6) AAPHER serving 

accuracy test (AAPHER, 1969), (7) Brumbach Forearm pass wall-volley test 

(Borrevik, 1969), (8) Chamberlain Forearm Bounce Pass Test (Chamberlain, 

1969), (9) Kautz Volleyball Passing Test (Kautz, 1976), (10) NCSU 

Volleyball Skills Test Battery (Bartlett. Smith, Davis & Ped, 1991 ). 

Selarna ini kescpuluh instrumcn keterarnpi!an olahraga bola voli 

yang baku tstandard :skill te:st) tersebut di atas mcmiliki kelemnhan 

ke!emahan di sarnping kelebihan. Russel-Lange Volleyball Test bertujuan 
mcngukur kemarnpuan dan kecepatan pemain untuk mcmvoli (pas atas), yaitu 
dengan testee memvoli bola 30 decik kc sasaran tembok setinggi 7.5 feet dari 

lantoi. Brady test bertujuan mengukur kemampuan dan kecepatan pemain 
untuk memvoli (pas atas), yaitu pemain memvoli (pas atas) kc tembok 

berulang-u!ang selnma I menit dengnn tinggi sasaran dnri lantai 3.5 meter. 

Clifton Single-Hit Volley Test bertujuan mengevaluasi kemampuan 

mcmvoli mahasiswa dan SMA. yaitu mahasiswa memvoli bola kc sasarnn 

dengan tinggi 7.5 feet dari lantai. Stanley spike test bertujuan mengukur 
kemampuan smes, yaitu pemain melakukan smes ke tembok selamalmenit 

dengan jarak sasaran dnri tembok 4.57 meter. Face pass wall-volley test 
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' bertujuan mengukur kemampuan dan kecepatan pemain untuk memvclltpas 

atas), yaitu pcmain memvoli (pas atas) kc tembok berulang-ulang selama 1 

menil ke sasamn dengan tinggi dari lantai 3.35 meter. AAPHER serving 

accuracy test bertujunn mengukur keterampilan pemain da!am mclakukan 

servis, yaitu pemain mclakukan servis menyerupai permainan sesungguhnya 

sebanyak 10 scrvis. 

Brumbach Forearm pass wall-volley test bcrtujuan mengukur 

kcmampuan dan kecepatan pemain untuk memvoli (pas bawah), yaitu pcmain 
memvoli (pas bawah) kc tembok bcru!ang-ulang selama 1 mcnit dengan 

tinggi sasaran dari lantai 2.44 meter. Chamberlain Foreann Bounce Pass Test 

bertujuan mengukur kemampuan pas untuk umpan. Kautz Volleyball Passing 

Test bertujuan mengevaluasi kemampuan pas bawah, yaitu pcmain memvoli 

bola ke tembok sclama 30 detik dengan tinggi saseran IO foot dari lantai. 

NCSU Volleyball Skills Test Battery bertujuan mengukur 

keterampilan servis, pas, dan umpan, yaitu servis sebanyak 10 kali servis 

(servis bawah atau atas}. Pas Bawah sebanyak 5 kali dari kiri dan 5 kali dari 

kanan dengan posisi subjek dari 2 tern pat lapangan bdakang (5 foot dari gnris 

belakang, dan 10 foot dari garis samping), bola diumpan oleh tester (di 

bclakang garis scrang lapangan, 14.9 foot dari garis samping), subjek 

melakukan pas bawah ke sasaran dekat net, dengan syarat melewati pembatas 

setinggi 8 foot. 

Kelemahan dari Russel-Lange Volleyball Test, Brady test. Clifton 

Single-Hit Volley Test, Stanley spike test, Face pass wall-volley test. 

Brumbach Foreann pass wall-volley test, Kautz Volleyball Passing Test 

adalah hams tcrsedia tembok dengan tinggi rata-rata 7,5 feet. Sedangkan 

Russel-Lange Volleyball Test, AAPHER serving nccuracy test, NCSU 

Volleyball Skills Test Battery harus tersedia lapangan seluas 9 x 18 meter. 

Sehingga bentuk tes-tes tcrsebut kurang efisien karena memerlukan peralatan 

dan tcmpnt yang lebih banyok. di samping itu pada pelaksanaan tes dilakukan 

secnra terpisah antar butir tes yang satu dengan butir res yang lain. 

J 
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K:terampilan atlet bola voli seat bertanding (game) selama ini 

pclatih juga menggunakan instrumcn keterampllan olahraga bola voli berupa 

Volleyball Information Sysrem (VIS). Volleyball Information System (YIS) 

ialah model ascsmcn yang dilakukan oleh tujuh rater dengan menggunakan 

software yang berfokus pada indikator tingkat keberhasilan atlet terutama 

defam melakukan teknik olahraga bolnvoli saat bertanding. 

Pada model ascsmen Volleyball Information System (VIS) memiliki 

beberapa kelemahan antara lain adalah kurang efisien dalam pelaksanannya 

karena membutuhkan tujuh orang ra1er dalam sctiap pertandingan dengan 
kualifikasi para rater yang memiliki kemampuan pengetahuan atau 

keterampilan yang terlatih, selain itu software ini harus dioperasikan 

menggunakan tujuh buah PC (Personal Computers) dengan Windows 

MSDOS yang sudah tidak baru lagi atau 11p to date. 

Asesmen dengan melibatkan instrumen keterampilan olahraga bola 

voli yang baku (s1andard skiff lest) tersebut tanpa disadari adanya kelemahan, 

yaitu adanya culture bias Kelemahan cult11re bias yaitu untuk tes yang 

sifatnya adaptnsi, ada beberapa norrna yang belum tentu cocok diterapkan 

atau digunakan dalam budaya !ain. Scdangkan penggunaan metode yang 

infonnal. salah satunya adalah pengamatan (observasi) tidak ada standar atau 

norma yang baku belum banyak pefotih gunakan selain itu hams dilakukan 

oleh pelatih yang memiliki keahlian dan sudah terlatih. 

Ben!uk instrumen kercrampilan olahraga bola vo!i yang sudnh baku 

(.r1andard1:ed skills 1es1s) mcrupakan prediktor yang bclum valid dalam 

kemampuan ntlct snat bermain sesungguhnya (game play). karenn kinerja 

ktterampilan ynng biasanya diujikan pada anak huih 1idak tetap dan keluar 

dnri konteks (Veal. 1992; 88-96). Asesmen seperti ini tidnk blsa dijadikan 

acuan untuk mempcrkirakan tingkut kemampuan/kcterampilan bermain atau 

berumding 

Asesmen yang subyektif akan mcnghilangkan relinbilitasnya dan 

keadilan dalam nsesmen (Zainul. 2005: 5) Untuk menghindari hal tcrsebut. 

maka perlu dikembangkan model asesrnen dengan metode alternatif satah 
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sntunya adalah ascsmen kinerja. Ascsmen kinerja yaitu suatu unjuk kcrja 

yang ditunjukkan sebagai o.kibat dari suatu proses berlatih yang 

komprchcnsif. Ketemmpilnn olahraga bola voli merupakan atribut individu 

atlet, olch karena itu ascsmen kincrja keterampilan berpusat pada atlet, 

terintegrasi dcngan proses latihan yang berkelanjutan dari awal dan akhir 

latihan. 
Ascsmen kinerja dirancang untuk melibatkan atlel pada tugas-tugas 

penting yang paling mewakili pengalaman dalam pra bertanding (pre game). 

Asesmen kinerja memungkinkan pelatih untuk melihat keterampilan yang 

sedang diukur berorientasi pada aspek proses kinerja da[am menampilkan 

teknik gerak yang baik dan benar. 
Berdasarkan latar belakang di alas, maka perlu kiranya disusun 

model asesmen keterampilan olahraga bola voli (AKOB) yang berbasis 

ascsmen kinerja dengan instrumen yang valid dan reliabel untuk 

mengumpu!kan informasi pencapaian keterampilan olahraga pada atlet di 

klub. 

D. lden1ifikas.i Masalah 

l. Penggunaan instrumen keterampilan olahraga bola voli yang sudah baku 

(standard skill test) untuk mengetahui keterampilan atlet bola votl saat 

proses latihan atau pra bertanding (pre game) kurang efisien karena 

memerlukan peralatan dan tcmpat yang lebih banyak. 

2. Oanyaknya butir tes instrumen keterampilan olahraga bola voli yang baku 

(standard skill rest) yang terpisah-pisah pada saat pelaksanaan kurang 

efektif untuk menilai at let pada jumlah yang banyak. 

3. lnstrumen keterampilan olahraga bola vof yang sud ah baku (standard skill 

1est) menggunakan acuan norma untuk siswa SMP. SMA dan mahasiswa 

yang belum tentu cocok diterapkan untuk atlet, sehingga berpotensi 

terjadinya culture bros. 

4 Kcterampilan atlct bola voli saat bertanding (game) selama ini pelatihjuga 

menggunakan instrumen keterampilan olahraga bola voli berupa 

Volleyball lnformmion System (V/5) memiliki beberapa kelemahan antara 

' 
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lain adalah kurang efisien dalam pelaksanannya karena membutuhkan 

tujuh omng rater dalam sctiap pertandingan dengan kualifikasi para rater 

yang memiliki kemampuan pengetahuan atau kcterampilan yang tcrlatih. 

5. Pelaksanaan asesmcn menggunakan instrurnen keterampilan olehraga bola 

voli dilakukan o1eh pelatih sebagai rater belum melibatkan rater yang lain 

sehingga subjektivitasnya tinggi. 

6. Pembinaan atler usia dini binsanya dilakukan pelatih muda yang memiliki 

pengetahuan melatih tingkat dasar dan kemampuan melatihnya sangat 

terbatas. 
7. Pelntih belum banyak memahami konsep dan pelaksanaan asesmen 

keterampilan olahraga bola voli. 

8. Belum ada secara pasti model asesmen allet di klub yang berbasis kinerja 

untuk mengukur pencapaian keterampilan bola vo[i. 

C. Pembarasan Masalah dan Fokus Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada penyusunan model 

asesmen keterampitan olahraga bola voli yang bcrbasis ascsmcn kinerja 

proses dnn produk yang menccnninkan kompctensi atlet atau anak latih. 

Asesmen kincrja proses dan produk dilnkukan secara individu. Fokus 

penelitian ini adalah pengcmbangan model asesmen keterampilan olahraga 

bola vo!l untuk atletjunior yang meliputi seperangkal instrumcn ascsmen dan 

panduan asesmen. Adapun panduan asesmen keterampilan bola vof terdiri 

atas pedoman pengamatnn, rubrik, seperangkat tugas unjuk kcrja (scsi 

latihan). dan prosedur pclaksnnaan. 

D. Rumus:rn i\lasalah 

Masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

I. Bagaimannkah pelaksanaan asesmen kcterampilan atlct di ktub olahraga 

bola voli sekarang? 

2. Bagaimanakah konstruk model ascsmen yang digunakan unmk mcnilai 

keternmpilnn at let di klub olahraga bola voli? 

J. Bagaimnnnkah efektivitns model asesmen keterampilan atlet di klub 

olahraga bola voli? 

6 
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E. Tuju:m Penelitian 

l. Mengetahui pelaksanaan model ascsmcn kcterampilan olahraga bola 

voli berbasis ascsmen kinerja. 
2. Mengetahui konstruk model ascsmcn yang digunakan untuk meni1ai 

ketemmpilan atlet di klub bola voli yang mencakup validitas dan 
rcliabilitl'.ls. 

3. Mengetahui efektivitas kcterlaksanaan model asesmen keterampilan 

olahraga bola voli berbasis ascsmen kinerja. 

F. Spesifik.asi Produk yang Oikembangkan 

Penclitian ini pada dasamya berusaha mengcmbangkan sebuah produk 

yang bcrupa model ascsmen keterampilan olahraga bola voli berbasls 

ascsmen kinerja proses dan produk untuk atlet junior. Secara ringkas, 
spesifikasi produk pengembangan ini berupa: 

I. lnstrumen ascsmen keterampilan olahraga bola voli untuk atlct junior 
yang bcrkualitas, yakni asesmen yang dilakukan o[eh pelatih yang 

berbasis pada asesmen individu pm benanding (pre game assessment) 
dengan simulasi atlet melakukan unjuk kerje teknik dan ketepatan 

2. Model asesmen keterampilan olahmga bola voli yang memi!iki 

efektivitas keterlaksanaan yang menekankan pada asesmen. yakni pre 
game assessmem diharapkan dapat menggambarkan tingkat 
kctercapaia,1 ketcmmpilan pada atletjunior. 

3. Proses asesmennya, pelatih di!engkapi dengan panduan petaksanaan 

asesmen keterampilan olahraga bola voli untuk atlet junior yang 

mefiputi pedoman pengamatan, rubrik, seperangkal tugas unjuk kerja 

(sesi latihan) dan prosedur pelaksanaan. 
G. Asumsi 

Prestasi yang dicapai ada!ah prestasi yang diwujudkan dalam bentuk 

penampilnn kinerja atnu hasil keterampilan gcrak da!am olahraga, dan hanya 

akan tepat jika dinilai melalui ascsmen dalam bentuk performa/'ICI! 
assessment. 

7 



Bcrbagai model ascsmen yang ada sclama ini mcnggunakan tes 
tcrstandarisasi atau baku. Model asesmen terscbut adalah: (I) Russel-Lange 

Volleyball Test (Russel & Lange, 1940), (2) Brady test (Brady, 1945), (3) 

Clifton Single-Hit Volley Test {Clifton, 1962), (4) Stanley spike test (Stanley, 

1967), (5) Face pass wall-volley test (AAPHER, 1969), (6) AAPHER serving 

accuracy test (AAPHER, 1969), (7) Brumbach Forearm pass wall-volley test 

(Borrevik, 1969), (8) Chamberlain Forearm Bounce Pass Test (Chamberlain, 

1969), (9) Kautz Volleyball Passing Test (Kautz, 1976), (10) NCSU 

Volleyball Skills Test Battery (Bartlett. Smith, Davis & Peel, 199 I). 
Sclama lni kesepuluh lnstrumen keterampllan olahraga bola voli yang 

baku (standard slcill 1est) tersebut di alas memiliki kelemahan-kelemahan di 

snmping kelebihan. Standard Skills Test memiliki kelemahan, yaitu butir tes 

instrumen yang terpisah-pisah, sehingga pada saat pelaksanaan kurang efektif 

untuk menilai atlet pada jumlah yang banyak. Penggunaan nonna pada 

standard .skill test tidak cocok untuk olahraga prestasi atau atlet di Indonesia. 

Model tersebut belum mampu memberikan infonnasi secara lengkap 

dan ccn<lerung parsial, dilaksannkan secara terpisah dengnn proses bertanding 

scsungguhnya. Dalam rangka pelaksanaan asesmcn tingkat ketercapaian 

keterampilan atlet bola voli di klub dibutuhkan suatu kinerja yang 

menampilkan semua gerakan teknik olahraga bola voli. 

Berdasarkan fakta tcrsebut maka dalam penclitian ini akan 

dlkembangkan sebuah model ascsmen ketemmpitan atlet di klub olahraga 

bola volt berbasis proses kinerja dan produk merupakan cara pelatih dalnm 

mcngumpulkan informasi mengenni pencapaian indikator-indikator 

keterarnpilan olahraga yang dilatihkan. 

Keterampilan-ketemmpifon ini akan menjac!i indikator-indikator 

kctercapaian dalam menyusun instrumen untuk mcngukur tingknt 

ketercapaian keterampihm olahraga bola voli at!etjunior. Keterbatasan dalam 

pcngemb:rngan model ascsmen keterampilan olahraga bola voli untuk atlet di 

klub adalah pcngukuran yang dilakukan pada ranah keterampilan atau 

psikomotor, sedangkan kemampuan fisik. psikis belum dikembangkan. 

8 
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BAB II 

KAJIAN PUST AKA 

A. Knjinn Teori 

I. Olahraga 
Olahraga mcrupakan ektivitas jasmani yang bcrbcntuk pcnnainan, 

perlombaan atau penandingan yang dilakukan berdasarkan aturan yang 

telah ditetapkan sehingga menimbulkan kesenangan bagi yang 

melakukannya dan bcnujuan untuk mencapai prestasi atau kcsenangan 

serta rekreasi. 

2. Pembinaan Olahraga 

Kebijakan Pemerintah di Bidang Kcolnhragaan (Dirjen Olahraga, 
2002: 12-21) ditetapkan jalur pcmbinaan dan pengembangan olahraga 

nasional dikelompokkan pada olahraga prestast, olahraga pendidiklln 

dan olahraga rekreasi. 

3. Klub Olahragn 

Klub olahraga benujuan untuk pembinaan Can latihan yang masih 

banyak mengalami kenda!a dan hambatan. Kendala dan hambatan yang sering 

dihadapi klub olahraga diantaranya tempat latihnn, sarana prasarana, hal ini 

disebabkan klub dalam bentuk organisasi amatir dnn tidak profit. lnduk-induk 

organisasi olahraga nasional mendnmbakan dan menjadikan klub olahraga 

sebagai basis pembinaan awal menuju pembinaon prcstasi para atlctnya. 

4. Pernrnin:rn Hola Voli 

Olahraga bola voli menurut jenis klasifikasi pennainanannya tennasuk 

pndnjenis net games (Hopper, 1998; 15). Pennainan bola voli pada dasamya 

mcnuntut konsep dan prinsip dasar bermain, keterampilan mcmainkan bola, 

dan keterampilan taktlk sena strategi bcnnain bola voli. Ad:ipun 

penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut: 

9 



a. Konsep Jan Prinsip Dermain Bola Voll 

Konsep permainan bola voli pada dasamya adalah mcmantutkan, 

mengoper, memukul dan membendung bola yang sering dikenal 

dengan memvcn bola. 

Permainan bola voli adalah permainan yang aktivitasnya bcrusaha 

mcmantulkan bola dengan sating mengembalikan bola untuk mcmasukan 
bola daerah lawan melewati atus net dengan tujuan memaksa regu lawan 

untuk tidak mampu mengembalikan bola sehingga tcrcctak skorlpoint. 

b. Gerak Kinestetik dalam Olahr2ga Bola Voll 

Ana1isis gerak olahraga bola vcli mctiputi: langkah kaki 

digunakan unruk menerima servis, posisi bertnhan, gerak mengumpan 

dekat dengan net. dan menutup daerah datam jangkauan bendungan. 

Langkah menyeberang (crossover step) digunakan dalam bendungan 

(blocking), pengejaran bola, perpindahan. posisi bertahan, dan beberapa 

pola pukulan. Lari digunakan dalam pengcjaran bola saat bertahan 

(deffenst), mcngopcr (passing). dan mcngumpan (setting) dan pcrpindahan 

posisi tubuh. 

Dari pcngcrtian tcntang ketemmpilan gcrak dasar di alas, maka 

kc1erampilan gerak dasar kinestetik o!ahraga bola voli dapat didefinisikan 

scbagai kcmampuan umuk mclakukan tugas gcrakan-gcmkan mcndasar 

(utnrnn) dalam olahraga bola voli sccara cfcktif dan cfisicn. 

c. Keterampilan Teknik Olahraga llola Voli 

Durrwachter (1992: 5) menyatakan teknik atau skill bennnin bola 

voli ndn 5, yakni: (I) pasing atas, (2) servis, (3) paslng bawah, (4) 

smash, (5) bfocki11g. Mcnurut Egstrom, G.H. & Schaafsma, F. (1996: 4- 

18) .rki!I essenrinf for everyone 1s: (I) serve. (2) rhe pass, (3) the se1-up, 

dnn (4) the spike. Viera dan Ferguson (1996: 2i9) bahwa tcknik Individual 

tcrdiri dari: movement patterns. forearm pass, serving, overhead pass, 

onock. blocking, and individual <kfense. 

Di bawah ini akan diuraikan mengcnai reknik-teknik tersebut, 

penjelasanya sebagai berikut: 
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I) Teknik Servis 

Olahraga bola voli dalam pertandingan akan selalu dimulai dari 

tcknik servis (Huang & Huan Hu, 2007: 333). 

Nicholls (1973: 67) bahwa servis dalam olahraga bola voli terdapat 

cmpat bcntuk/type yaitu; servts tangan bawah, servb tangao alas 

dengan tenis, Servis tangan ates dengan cekls, dan scrvls tangan 

dengan float. Shondell & Reynaud (2002: 170) variations serve: topspin 
serve, sidespin,jump floater, and let serve. 

AVCA (2006: 3-5) menyatakan gerakan dasar scrvis meliputi: (I) 

Footwork. (2) Draw 1lle hiuing arm back, (3) Small step and toss, (4) Hit 

the middle of the ball wirh the palm of the hand, dan (5) Drag the back. 

/001. Kenny & Gregory (2006: 19-20) mcnyatakan tahap pclaksanaan 

servis meliputi: (I) Pnparallon, (2) Toss & contact, (3) Follow-through. 
Dengan berbagai pcndapat pcnulis menyimpulkan ada tiga sikap dasar 

dalam pclaksanaan scrvis, yaitu: (t) Sikap pcrsiapan, (2) Sikap pcrkenaan, 

(J) Sikap akhir. 

(I) Pelaksanaan Teknik Servis Float 

(a) Siknp Pcrstepnn 

Berdiri dengan kaki kiri sedlkh kc depan dari kaki kanan, 

berat baden berada di kaki kiri. Tangan kiri mcnyangga bola di 

depan atas kcpala, den tangan kanan bcrada di belakang atas kepala 

siap untuk memukul. 

Cam bar I. Sikap Persiapnn Servis Float 
Roque E., et all (2008: 107) 

(b) Sikap Perkenaan 
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Garn bar 2. Sikap Pcrkcnaan Servis Float 
Roque E., et all (2008: 107) 

Lambungkan bola kc atas sekitar setengah meter dari tangan 

dan seketika itu melakukan pukulan bola dengan menggunakan 

telapak tangan yang bcntuknya cembung. Ketika memukul 

dihentakkan dan pergelangan tangan dikunei kencang agar tidak 

bergerak. Pada saat perkenaan tangan boleh mcngepal, dan kena 

pada bagian depan jari-jari tangan. Pada saat perkenaan, semakin 

lurus lengan raihan akan semakin tinggi sehingga semakin sulit 

diterima oleh lawan. 

Gambar J. Sikap Akhir Servis Float 
Roque E., et all (2008: 107) 

(c) Sikap Akhir 

Tangan sete!ah membentur bola ditahan tidak 

diperbolehkan adanya gerakan pada pergelangan tangan. 

Selanjutnya diikuti langkah kaki memasuki lapangan pcrtandingan 
untuk melakukan persiapan pada teknik berikutnya. 



(2) Posisi Tempnt Servis. 

Pcraturan mclakukan servis di bclakang garis belakang sepanjang 9 

meter dan jarak kebelakang tidak ditcntukan. Posisi tempat servis tidak ada 

perbedaan scbagaimana dikemukakan oleh Achmad Robidin (2010: 34) 

bahwa tidak ada perbedaan posisi servis dari posisi kanan, tengah, dan kiri 

dengan diperoleh F hmmi < F tot>od 0.130 < 3.161) dengan tarafsignifikansi 
5%. Atlet dapat mclakukan servis di bclakang posisi 1 (saru), posisi 6 

(enam), dan posisi 5 (lima) dipcrbolehkan da[am pcrtandingan olahraga 
bola voli. 

(3) Stra1egi Servis 

Dearing (2003: 160) menyatakan bahwa ada cmpat stratcgi dalam 

melakukan servis, yaitu: (a) Serving to the opponen'ts weakest receiver, 

(b) serving between two players, {c) serving short (near or in front of 

opponent'.s line), (d) serving to the deep third of opponew's court. 

Lenberg (2006: 8) menyatakan bahwa ada tiga strategi dalam melakukan 

servis, yaitu: (a) Know your opponent, (b) Get some advice. (c) Rzcognice 

the times when it's critical 10 get !he serve in. Shondell & Reynaud (2002: 

l 71) menyatakan strategi servis adalah sebagai berikut (a) Serve zone 5, 
(b) Serve short zone, (c) Serve behind the setter, (d) Serve line, (e) A serve 

from the left side of the end line 10 zone 5 can drop in from of a left-back 

passer. Dari bcberapa pendapat di atas. penulis mcnyimpulkan cmpat 
srrategl dalam melakukan servls, yaitu: (\) Servis diarahkan kepada 
pcnerima servis yang lemah. (2) Servis diarahkan di antara dua pemain, (3) 
Servis pendek di depan pemain depan (penyerang), (4) Servis diarahkan di 

daerah depan garis serang. 
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Gambar 4. Enam Daerah Posisi Pem.ain 
Lenberg (2006: 8) 

(4) Formasi Penerimaan Servts 
Suhamo (1984: 51) menyatakan bahwa sistem menerima servis 

terdiri dari menerima servis 2:4, menerima servis 1:5, dan menerima scrvis 

0:6. Sistem penerimaan servis dengan 2:4 memiliki harapan dan maksud di 
mana ada 4 atlec yang mempunyai tugas untuk mencrima scrvis lawan, 

sedangkan ada 2 atlct mempunyai tugas sebagai pcngumpan dan 
memukul/smash. Sistem penerimaan scrvis dengan l:5 memiliki harapan 

dan maksud di mana ada 5 atlet yang mempunyai tugas untuk menerima 

scrvis lawan, sedangkan ada 1 pemain mempunyai tugas sebagai 

pcngumpan. Sistem pcnerimaan servis dengan 0:6 memiliki harapan dan 

maksud di mana ada 6 atlet yang mempunyai tugas untuk menerima servis 

lnwan. 
2) Teknik P:1s Dawab 

Viera & Ferguson (I 989: l 7-18) menyatnkan tahap pclaksanaan pass 

bawah terdiri dari: (I) Preparation, (2) Execution. dan (3) Fol/ow-Trough. 

Neville (1990: 21-26) menyatakan tahap pclaksanaan pas bawah terdiri dari: 

(I) Preporauon (the ready posnkm), (2) The movemernto precomoct postnon. 

dan ()) Precomact position, (4) Conract, (5) Follow-Through. Kenny & 

Gregory (2006: 19-20) menyatakan tahap pelnksanaan pass bawah meliputi: 

(1) Ready position. (2) V-Plaiform, ()) Comae/, (4) Follow-lhrough. Dari 
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bcrbagai pendapat pcnulis menyimpulkan o.da tiga sikap dasar dalam 

pclaksanaan pass bawah, yaitu: (1) Sikap pcrsiapan, (2) Sikap perkenaan, (3) 

Sikap akhir. 

{I) Pelaksanaan Teknik Pas Uawah 

(a) Sikap Peniapan 
Berdiri dengan salah satu kaki lebih di depan dari keki yang 

lain, lutut hanya sedikit menekuk. Kedua tangan berdekatan, dengan 

siku lurus, berada di bawah depan badan, siap untuk mengayun jika 

bola datang. Sikap siap untuk menerima servis dengan kaki kiri lebih 

ke depan kedua tangan dekat, siku lurus sehingga bcgitu bola datang 

tingga.l mengayun. 

0 
j 

Gambar 5. Silrnp Persiapan Pas Bawah 
Roque E., et a!! (2008: 110) 

(b) Saal Perkenaan 

Begitu bola datang, bergeruk menuju arah bola dengan 

mempertahankan siku rctap lurus dan bcrdekatan. Setelah kira·kira 

sejangkauan pegangkan ke dua tangan segeralah ayunkan pelan kc 

dua lengan ke arah bola. Pegangan dengan menggenggam empat jari 

tangan yang lain, dan ibu jar• berhimpillln. Kedua lengan usahakan 

serata mungkin, jika perlu ke dua siku bersentuhan. Perkenaan pada 
bagian prok.sirnal/bagian ates dari pergelangan langan. Dari awal 

sampai akhir usahakan kedua siku tetap lurus. Supaya ayunan lengan 
tidak terlalu keras diharapkan diikuti dengan meluruskan lutut dan 
usahakan bola selulu dapnt dikuasai di depan badan. 

" 
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Gambar 7. Sikap Akhir Pas Bawah 
Roque E., et all (2008: 114) 

Gambar 6. Sikap Perkenaan Pas Bawab 
Roque E., et all (2008: 113) 

0 

(c) Sikap Akhir 

Ayunan lengan sccara lurus mengarah kc daerah pas atas, 
ayunan Jengan maksimal hanya selinggi bahu. Sclanjutnya !epaskan 
pcgangan kc duo tangan. dan kembali lagi kc sikap awal untuk 
melakukan pas bawah atau teknik lain. 

(2) Pola Pcnerim:rnn Servis 

Menurut Shondell & Reynaud (2002: 183-184) bahwa pola 
penerima.an servts meliputi: (I) Two-Player serve receive, (2) Three 

Pfayer serve receive, (3) Four-Player serve receive, (4) Five-Player serve 

receive. USA Volleyball (2009: 11-23) mcnyatakan sisrem pcnerimaan 
Servis melipu1i: (1) Ftve-Piayer serve-recetve system, (2) Four-Player 

r 
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Gambar 8. Sikllp Pcrsiapan Pas Alas 
Roque E., ct all (2008: 117) 

serve-receive sysrem, ()) Three-Player serve-receive system. Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas, dapat disimpulk.an bahwa penerimaan scrvis --=- 
dengan pas bawah dapat dilakukan oleh 2-5 pemain dalam sualU 

pertandingan. 

3) Teknik Pas Alas 

Viera & Ferguson (1989: 4)-44) menyatakan tahap pelaksanaan pass 

atas terdiri dari: (I) Preparation, (2) Execution, dan (3) Follow-Trough. 
Neville ( 1990: 21-26) mcnyataknn tahap pelnksanaan pas aras terdiri dari: (I) 

Preparation (the ready position), (2) Preconlact posture, ()) Contact, (4) The 

Follow-Through. Kenny & Gregory (2006: 48-49) menyatakan tahap 

pclaksanaan pas alas meliputi: (I) Reody position, (2) Contact, (3) Foflow 
through. Dari berbagai pendapat penulis menyimpulkan ada tiga sikap dasar 

dalam pclaksanaan pas etas, yaitu: (I) Sikap persiapan, (2) Sikap perkenaan, 

(3) Sikap akhir. 

(I) Pelnksanaan Teknik Pas Alas 

(a) Sikap Penlapan 

Berdiri dcngan kaki kanan sedikit kc dcpan, kedua kaki dibuka 

selebar bahu, lutut sedikit ditckuk serta kcdua tangan di depan dada 

dan diangkat sctinggi kcpala. Sikap posisi ini dipertahankan dalam 

bergemk kc depan, kc samping dan kc belakang untuk menyongsong 

bola yang diberikan oleh penerimn scrvis sampai dntnngnya bola. 
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Gambur JO. Slkap Akhir Pas Alas 
Roque E .• et all (2008: 118) 
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Gambar 9. Sikap Perkenaan Pas Atas 
Roque E., et all (2008: 118) 

(b) Sikap Pcrkennan 

Segcra bergerak kc arah datangnya bola, dan songsong bola 

dengan kedua tangan, yang sikunya sedikit mcnckuk. Perkenaan 

tennema pada pangkal ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah yang 

sudah membuat cekungan. Ketika menyentuh bola jar-jari tangan 

harus lcntur, kuat, dan didorong dengan pcrgclangan tangan diikuti 

meluruskan siku, dan lurut. 

{e) Sikap Akhir 

Dorong lengan umuk pas etas dimulai dari jari-jari, lengan, siku, 

luun !urus, gerakan lengan untuk pas eras dilakukan secara simultan, 

pandangan mata selalu mcngikuti arah bola dan bila dipcrlukan diikuti 

dengan melangkah kaki ke depan scbagai gerakan lanjutan. 

(2) Strategi Umpan 

I 



Menurut Dearing (2003: 36) terdapat 9 daerah umpan sepanjang net 

(design setter). Kenny & Gregory (2006: 53) menyatakan ada tiga macam 

um pan yang dapat digunakan dalam pcnnainan bola voli, yaitu: (\) Um pan . . 
I foot, (2) Urnpan 2feet, dan (3) Umpan J/ee1 di atas net. Dearing (2003: 

37) menyatakan bahwa ada liga tipe benruk umpan, yaitu: (I) Tinggi bola 

4 meter di depan pcngumpan pada d:ierah 1, (2) Tinggi bola I meter di 

depan pengumpan pada daerah 5, dan (3) Tinggi bola 2 meter di belak.ang 

pcngumpan pada daerah 9. 

Garnbar 11. Sembilan Daerah Umpan 
Dearing (2003: 36) 

Daerah untuk melayani pemukul sepanjang net di mana pcngumpan 

dapat melakukan ump:m dan pcngumpan dapat mengumpan dengan 

berbagai ketinggian bola di setiap daerah dari l, 2, ], 4, 5, meter di depan 

pengump:m, dan dacrah 7, 8, dan 9 di bclakang pcngumpan. Hal ini 

discbut model umpnn (design seller) yang digunakan pada pcrtandingan 

olahraga bola voli. Model umpan mi membutuhkan etlet (pengumpnn) 

yang tepat unruk mengumpannya dan personil (spiker) yang tepat untuk 

menycrangkan. 

4) Teknik Smasl, 

Viera & Ferguson (1989: 63-64) menyatakan tahap pelaksanaan 

puku!nn terdiri dnri: (I) Preparation. (2) Execution, dan (]) Follow-Trough. 

Neville (1990: 45-49) menyatakan tahap pelaksanaan pukulan terdiri dari: (I) 

Preparation (the ready position), (2) The approach. (3) The jump, (4) The arm 
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swing and contact. Kenny & Gregory (2006: 19-20) menya1akan tahap 

pelaksanaan pukulan mcliputi: (I) Preparation, (2) Jump, (3) A.rm swing, (4) 

Contact. Coleman dikutip oleh Huang dan Chang Liu (2012: 196), 

menunjukkan bahwa Jompatan :spike da1Dm bola voli dapat dibagi menjadi 

enam fasc bcrikut ini: awatan, plant, takeoff, flight, gernkan memukul, 

pendaratan dan pemulihan. Dari berbagai pendapat penulis menyimpulkan ada 

tiga sikap dasar dalam pelaksanaan pukulan, yaltu: (I) Sikap persiapan, (2) 

Sikap loncat dan perkenaan, (3) Sikap akhir. 

()) Pelaksanaan Teknik Pukulan 

(a) Sikap Persiapan 

Berdiri lemas, dua tangan menggantung di samping badan, 

badan condong kc depan, pindah-pindahkan berat badan dari kaki 

yang satu ke kaki yang lain dan siap melangkah kc depan. Langkah 

untuk gerak kc depan kecil-kecil dan hanya langkah terakhir yang 

panjang. Langkah sebelum terakhir digunakan untuk menyesuaikan 

agar jarak smasher dengan bola dapat sejangkaun/seraihan dan 

lnngkah terakhimya tetap panjang. Lengan saer awafan lurus lemas di 

samping badan, ridak ditekuk don tidak terlalu banyak gerak, karena 

uwalan tidnk mcnuntut untuk dapat berlari kencang. 

Melangkah pcrtama pada awalan pc:ndek, kcdua langan tidak 

perlu diayunkan ke depan. bahkan menyilang di depan badan. Hal 

tcrscbut akan menghambat langkah sehingga awa1an hanya dapat 

dilakukan dengan dua lnngkah. Jika bola terlalu jauh di depan badan 

akhirnya lompat akan selalu melayang kc dcpan sehingga pukulan 

sering tidak tepat. Langknh terakhir menjelnng lompat panjang, kedua 

tangan ditinggal di bclakang untuk siap mengayun dalam loncat. 

sehinggn momentum dari awalan tidak hilang. 
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Gambar 13. Sikap Loncat dan Perkenaan 
Roque E .• et all (2008: 126) 
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(c) Sikap Akhir 

Mcndarat dengan dua kaki, posisi kcdua kaki mengeper, 

kuasai kescimbangan untuk segera siap mengambil bola jika kcna 

blok, dan sinp melakukan blok dan pukulanlspikelsmash kcmbo.li. 

Gambar 12. Slknp Persiapan Smes 
Roque E., et all (2008: 125) 

(b) Sikap Lcneat dan Perkenaan 

Dari langkah panjang dan kedua tangan sudah ditinggal di 

belakang, ayunkan tangan kc depan alas bersamann mcnyusulkan kaki 

belakang ke samping kaki yang lain dan diakhiri meluruskan lutut dan 

meloncat. Kcdua tangan mengayun kc atas langsung dibawa naik 

untuk membawa badan kc atas, dan tangan kanan siap untuk memukul 

bola. Pukulah bola setelah sejangkauan tangan, dengan siku tetap 

lurus dan pergelangan tangan aktif. 

I 



Garn bar 14. Sikap Akhir Smes 
Roque E., et all (2008: 128) 

(2) Strntegl Pukulnn 

Lenberg (2006: 63) menyatakan benluk teknik pukulan dalam 

olnhraga bola voli dapat dibcdnkan sebagai berikut: (a) Pukulan Tip/Dump 

(bola mcngcnai tangan blok, pukulan langsung oleh pengumpan), (b) Ro/1. 

[arau Pukulan tnnpa Kccepatan), (c) Pukulan Datar, (d) Pukulan Tepi 

Garis, (c) Pukulan Sudut Jauh, (f) Pukulon Sudut Tajam, (g) Pukulan 

Sapuan, (h) Pukulan Pentut. 

5) Teknik Blok/Uendungnn 
Viera & Ferguson (1989: 104-105) mcnyataknn tahap pelaksanaan blok 

tcrdiri dnri: (1) Preparmton. (2) Execution, dan (3) Fol/ow-Trough. Neville 

(I 990: 61-65) mcnyatakan tahap pelaksanaan blok tcrdiri dari: (I) Preparation 

(the ready position), (2) Precomoct ond contact, dlln (3) Follow-Through. 

Kenny & Gregory (2006: 88-89) menyatakan tahap pelaksanaan blok mcliputi: 

(I) Ready position. (2) Jump, (3) Block. Dari berbagni pcndapat pcnulis 

menyimpulkan ada tiga sikap dasar dalam pelaksanaan blok, yaitu: (I) Siknp 

pcrsinpan, (2) Sikap perkena:m, ()) Sikap akhir. 

(I) Pelnk.tanann Teknik Blok 

(n) Sikap l'ersiapnn 

Berdiri sedekat mungkin dengan net. kaki sejajar selebar bahu, 

Jutut sedikit dhekuk. tangan di depan dada siap untuk meloncat. Pada 

sikap awal ini pandangan mata blocker kc arah bola yang akan 
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Gambar IS. Sikap Persiapan Blok 
Roque E., ct all (2008: 129) 

memperhitungkan jauh dekatnya bola dengan net, memperhitungkan 

kebiasaan pemukul dan scgeralah meloncat. Kedua tangan Iangsung 

julurkan ke atas lapangan lawan sedekat mungkin dengan net dan 

tangan menguasai bola. 

Gambar 16. Sikap Perkenaan Blok 
Roque E., et all (2008: 130) 

dilakukan oleh pengumpan lawan dalam membcrikan umpan pada 
pemuk u llspil<erlsmasher. 

(c) Slknp Akhir 

Mendarat dengan dua kaki dan mengeper, kedua tangan 

kembali di depnn dado dan kembali dengan siap normal. Pada seat 

mendarat pandnngan mata blocker harus selalu kc amh bola, siap 

mengambil bola untuk dipasing atau melakukan pukulan don mungkin 
akan melakukan blok kembali. 

(b) Sikap Perkenaan 

Memperhitungkan 
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Gambar 18. Ranglmlan Sikap Persiapan, Perkenaan, dan 
Akhir Blok 

Roque E .. et all (2008: 130) 
(2) Strnlegi Bcndungan/blok 

Menurut Lenberg (2006: 82-84) strategi dalam melakukan blok 

adalah (a) Blok Ayunan (blok dengar. mengayun tangan), (b) Blok 

Lembek atau Blok Membclok, (c) Blok Umpan Cepat, (d) Blok Jousting 

(bola rapat dengan net). 

S. Ketcrampilan dan lndikator Olahraga Bola Voli 

a. Pengertian Kcternmpllan 

Keterampilan adatah kemnmpuan untuk membuat hasil akhir 

dengan kepastian yang maksimum dan waktu yang minimum dari latihan 

berulang-ulang yang dapat disebut pcrubahan yang meningkat atau 

progresif oleh orang yang mcmpclajari keterampilnn tadi sebagai hasil dari 

aktivitas tenentu 

b. lndikator Olahraga Bola Voli 

Dalnm menyusun indikator keterampilan bola volt mengacu pada 

aspek-aspek pcnting da!am olahraga bola voli, yaitu keterampilan 
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memantulkan bola dengan teknik passing !>awah, mcngoperkan bola 

dengan teknik passing atas, memuku[ bola dengan teknik servis dan teknik 

smash, mcmbendung bola dcngnn teknik blocking. lndikator keterampilan 

olahraga bola voh sesuai dcngan aspek-aspek kemampuan kinerja individu 

pada ntlct scar tidak bertanding atau bcnnain (pre gamt). lndikntor 

kcterampilan olahraga bola voli dapat digambarkan dalam diagram sebagai 

berikut. 

Tabel. I lndikator Kclerampilan 
Kinerja Atlet Da1am Olahraga Bola voli 

Variabel Aspek Keterampilan lndikator Teknik 
Olahra11a Bola voll 

Keterampilan Mcmantulkan bola I. Teknik bawah 
Olahraga Bokl i'oli Mengoperkan bola 2. Tcknik pas atas 

Memukul hola 3. Teknik servis 
4. Teknik nukulan 

Membendunll bola S. Teknik benduno:an 

6. Asesmen Hasil Berlatih-Melatih Olahraga Bola Voli 

Asesmen mencakup scmua cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data tcnlll.ng individu (Djemari Mardapi, 2012: 12). Huba & 

Freed (2000: 8) mendefinisikan asesmen sebagai proses dari pengumpulan 

dan pengujian informasi untuk meningkatkan kejelasan pengertian tentang 

apa yang sudah dipclajari oleh pcbelajar atau anak didik dari pengataman 

pcngalamannya. 

Asesmen yang dilakukan pelatih dengan rnenggunakan instrumen 

keterampilan olahrnga bola voli yang baku (standard skiff test) tersebut 

tanpa disadari adanya kelemahan. yaitu adanya culture bias. Sedangkan 

penggunaan pengamatan kinerja atlet (observation performance) tidak 

disertai pcnyusunan norma sebagai ecuen keberhasilnn atlet dalam proses 

berlarih-melatih. 

Pengukuran adalah penetapan angka dengan cara yang sistematik 

untuk menyarnkan keadaan individu atau objek (Djemari Mardapi. 2012: 

5). Sistematik bcrnrti kegiatan pengukuran dilnkukan me!alui prosedur 
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lertentu atau aturan tertentu, sehingga hasil pengukuran keadaan objek 

yang sama, walaupun tempat dan waktu bcrbeda akan memberikan hasil 

pengukuran yang sama. 

Bebernpa prinsip utama yang harus diperhatikan oleh pclatih dalam 

suatu proses asesmen terhadap at!et, menurut Popham (1995: 16) adalah 

validitas, reliabilitas dan ketiadaan bias (absence-ofbio.r). Menurut Nitko 

dan Brookhart (2007: 38), va!iditas adalah ketcpatan interpretasi dan 

kegunaan dari hasil pcnilaian. 

Reliabilitas atau keandalan merupakan kocfisien yang 

menunjukkan tingkat keajcgan atau konsistensi hasil pengukuran suatu tes 

{Djcmari Mardapi. 2012: 51). Konsisten hasil pengukuran dengan 
menggunakan alat ukur yang sama untuk orang yang berbeda atau pada 
waktu yang berbeda tetapi kondisi yang sama. Dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan bahwa asesmen berlatih-melatih merupakan semua cara 

yang digunakan pelatih untuk mengumpulkan data tcntang hasil berlarlh 

melatih atlet melalui pengukuran secara sistematik. 

a. Asesmen Kognitir 
Nitko & Brookhart {2007: 208) dibutuhkan res (ra.sk) yang 

menuntut peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan 
dalam situasi yang baru (new or novel siluations). Metode yang sering 
digunakan dalam mengukur aspek kognitif adalah tcs tertulis dan lisan. 
Scott (1993: 146) menyatakan bahwa variasi yang mungkin dilakukan 

dalam mengcmbangkan res tertulis. yaitu- multiple-choice. sentence 

completion, Ii.rung, true-false, matching, essay, dan modified/arms. 

Pcngembangan tes !isan terdiri dari; wawancara terstruktur, tak 

terstruktur, dnn pcmccahnn masalah (latihan bcrfikir kritis). Hel-hel yang 
perlu dipcrsiapkan dalam ruerancang tes pada aspek pengetahuan adalah: 
(n) mcnentukan dan mengembangkan jumlah dan jenis item tes: (b) 
mcnentukan dun memilih tujuan yang akan diukur; (c) menganalisis tujuan 
dan mcnentukan isi tes: (d) mengembangkan garis besar ist untuk 
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konstruksi item tes; (e) mengkonstruksi item tes; dan (f) membuat label 

perencanaan untuk memilih item tes (Patrick, 2008: 29-38). 

b. Asesmen Afektif 
Asesmen pada aspek afektif olahraga bola voli dilakukan untuk 

melihat kemampuan atlet dalam menunjukkan perilaku-perilaku positif 

selama proses bcrlatih-melatih yang diharapan mampu juga diaplikasikan 

atlet dalam kehidupan sehari-hari. 

Bloom (Orlich, dkk, 2007: 58) menyatakan bahw&: 

Aspek afektif sebagai bcrikut: (1) 

(rece1\,inglattending), yaitu kesediaan untuk mcnyadari adanya 
suatu fenomcna di lingkungannya, dalam pengajaran bcntuknya 

bcrupa mendapatkan perhatian. disiplin, sifat malas harus dihindari; 

(2) tanggapan (responding) mcrnbcrikan reaksi terhadap fenomena 

yang ada di lingkungannya, missal siswa tennotivasi unluk belajar 
[ebih jauh, kcpuasan dalam memberikan tanggapan; (3) 

penghargaan (valuin,:), berkailan dengan harga atau nilai yang 

diterapkan pada suatu objek, fenorncna, atau tingkah laku, siswa di 

sini tidak hanya rnau menerima nilai yang diajarkan tetapi telah 

bcrkernarnpuan untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik 
atau buruk, tcrmasuk juga adanya ke1elitian; (4) pengorganisasian 

(organization) rnernadukan nilai-nilai yang bcrbeda, menyelesaikan 

konflik, bertanggung jawab, dan mernbentuk suatu sistern nilai 

yang konsisten untuk perbaikan umum; (5) karakterisasi 

bcrdasarkan nilai-nilai yaitu keterpaduan semua sistern nilai yang 
telah dimiliki oleh seseorang, yang mempcngaruhi pola kepribadian 

dan tingkah lakunya. Misal: percoya diri, disiplin, melibatkan diri, 

rnemiliki sistem nilai yang rnengendalikan tingkah-lakunya 
sehingga rnenjadi karakteristik gaya-hidupnya. 

c. Asesmen Psikomotor 
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Menurut Stiggins, R ( 1997: 34) menyatakan ''pe,fonnance 

assessments coll 11pon the exominee to demonstrate specific skills and 

competencies, that is, to apply the sk.ill.s and knowledge !hey have 

mastered". 

Asesmen kinerja keterampilan olahraga bola voli pada dasamya 

merupakan proses pengumpulan bukti ketercapaian yang bertumpu pada 

unjuk kerja atlet. 

I) Pengerlian Asesmen Kinerja (Performance Assessmen() 

Asesmen kinerja adalah suatu asesmen yang meminta peserta res 

untuk melakukan kintrja atau mendemonstrasikan pengetahuannya 

dan keterampilan ke dalam berbagai konteks sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan. 

2) Teknik Asesmen Klnerjn (Performance Assessmen(J 

Terdapat dua komponen penting da!am asesmen kinerja, yaitu 

tugas kinerja (performance task.) dan rubrik kinerja (performance 

rubrics). 

Task. merupakan tugas·tugas yang akan dilakukan untuk 

membuat asesmen kinerja, sedangkan rubrik terdiri dari daftar kriteria 

yang diwujudkan dengan dlmensi-dlmensi kerja, aspek proses atau 

konsep-konsep yang akan dinilai dan gradasi mutu mu1ai dari tingkat 

yang paling sempuma sampai dengan tingkat yang buruk (Zainul, 

2005: 13). Sifot penting dolam pengukuran kincrja diperlukan adanya 

reliabilitas, Johnson (2009: 22) menyatakan "by reliabiluy, we mean 

the consis1ency of e:wminees score across such factors as occasions, 

task., and raters. in others words, reliability addresses whether an 

examinees score would be the same If she were to take the exam on a 

different occasion. complete different ras>:s. or be scored by differem 

raters" Dalam asesmen kinerja menggunakan metode rcliabilitas 

antar-ra/er. mengharuskan penilai untuk menilai atau mengukur 
beberapa aspek perilaku siswa atau atlet dalam tugas. Untuk mcncapai 
tingkat keandalan anrar-reter yang tinggi perlu dirancang dan 
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menerapkan rubrik. Pengembangan rubrik sangal diperlukan dalam 
asesmen kinerja, yang digunakan scbagai dasar pengukuran. 

Rubrik adalah pedoman dari produk suatu penilaian. Rubrik 
atau kriteria merupaknn panduan untuk memberi skor yang jelas dan 

disepakati oleh pendidik dan siswa (Zainul, 2005: 9). Panduan ini 

menjelnskan kepada pendidik dan siswa tentang standar yang ada 

da.lam kinerja (Hcnnan & Winters, 1996: 47). Lund & Mary (2002: 

43) menyntakan ba.hwa "rubric indicate the criteria a person scoring 

performance-based assessment should use when doing evaluatian.s ". 

Lebih lanjut kriteria untuk penilaian unjuk kerja sering disebut scoring 

criteria. scaring guidelines. rubrics, and scoring rubric tetapi 
memiliki makna yang sama (Lund & Mary, 2002: 44). 

7. Asesmen Ke1erampilan Olahraga Bola Voli Berbasts Kinerja 
Pengembangan asesmen keterampilan olahraga bola voli dilakukan 

dengan cara adaptasi langkah-langkah dalam pcngembangan penilaian 
kinerja, yaitu meliputi; penentuan standar, pembuatan indikator/ kriteria, 

penentuan tugas kinerja dan pembuatan rubrik. 
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lnstrumen Asesmen Unjuk Kerja Rubrik 

Gambar. 19 Alur Model Asesmtn Keterampilan Otahraga 
Bola Voll 

a. Slandar 

Standar dimaksudkan sebagai sebuah pcrtanyaan tentang apa yang 

harus diketahui dan dilakukan atlet. Penentuan standar yang akan diukur 

dalam penelitian ini dengan melakukan identifikasi ketcrampilau 

keterampilan yang diharapkan dapat dimi!iki oleh atle1 dalam olahraga 
bola voli. Penerapan gerak ketemmpilan teknik dalam memenangkan 

pertnndingan dcngan keterampilan memantulkan bola dengan tekmk 

pasing bawnh, mengoperkan bola dengan teknik pasing atas. memukul 

bola dengan teknik servis dan teknik smes, membendung bola dengan 

teknik blocking. 

b. Kriterill dau lntlikntor 

Lund & Mary (2002: 5'1) menyatakan criteria need 10 ditinguish 

between useful indicators and genuine criteria. Demikian pula hatnya 
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dengan penilaian yang dimaks:.idkan untuk mengukur kadar capaian 

kompetensi sebagai bukti hasil berlatih-melatih. 

Aspek-aspek permainan bola voli meliputi keterampilan 

memantulkan bola clcngan teknik pasing bawah, mengoperkan bola dengan 

teknik pasing atas, memukul bola dengan teknik servis dan teknik smes, 

membendung bola dengan teknik blocking bertujuan untuk mencetak skor 

memaksa regu Jawan untuk tidak mampu mengembalikan bola. 

c. Tugas Kinerj11 Keterampilan Olahraga Bola Voli 

Tugas kinerja adalah tugas-tugas yang secara nyata dibebankan 

kepada atlet untuk mengukur pencapaian kcterampilan yang diajarkan, 

baik ketika kegiatan proses berlatih-mefotih masih berlangsung atau ketika 

sudah berahkir. 

Melalui wges kinerja berupa pra bcrtanding olahraga bola vo!i oleh 

pelotih di klub. Pelotih merancang dan memberikan kepada para atlet 

untuk dinilai dan diukur kinerja. Tugas yang diberikan atlet tersebut 

bertujuan untuk memberikan kemampuan pada atlet :nenghadapi tantangan 

atau masalah-masa1ah scsungguhnya ketika pra bertanr1ing. 

d. Rubrik 

Asesmen kinerja bisa menggunakan pendekatan penilaian acuan 

kriteria (criterion referenced measure) untuk mcnentukan capaian atlet. 

Lund & Mary (2002: 43) menyataknn rubric include the criteria used to 

inform st11den1 about desired standards and improve performance. 

Penitaian kcmampuan atlet dalam pra game dapat di 

kembangkan/dibuat pelatih dengan membuat daflar (list) yang 
mcnyediakan komponen-komponcn penting dari permainan. Komponen· 

komponcn keterampilan atlet olahraga bola voli meliputi: ketrampilan 

rnemantulkan bola dcngan teknik pasing bawah, mengoperkan bola dengan 
tcknik pasing atas, memukul bola dcngan teknik scrvis dan teknik smcs, 

membendung bola dengnn tcknik blocking. 

Penilaian kinerjn atlet dntam permninan bola voli menggunakan 
pendekatan penilaian acunn kriterin (critcrioan referenced measured). 
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Rubrik adalah skala rating (rating scales), berbeda dengan celdist, 

yang digunakan pada penilaian kinerja (performance assessmem). 

Menurut Lund & Mary (2002: 54) ada bebcrapa kritcria dalam menyusun 

rubrik yang efektif mengikuti langkah-langkah scbagai berikut: (a) 

mencakup semua komponcn penting pada aspek kinerja; ( b} ditulis 

dengan bahasa yangjelas schingga mudah dipahami; (c) memperhitungkan 
variabel konstektual yang dapar mempengaruhi kinerja; (d) relevansi pada 

tujuan; (e) mencerminkan kinerja terbaik; (t) melibatkan pendapat pakar. 

Oalam penelitian ini menggunakan jenis rubrik yaitu rubrik 

analitik. Metodc analytic adalah penskor atau reter melakukan penskoran 

berbagai aspek berbeda yang berhubungan dengan kincrja yang dinilai. 

8. Karakteristik Atlet Junior 

At let junior mengalami perkembangan dan penumbuhan fisik dan juga 

mengalami perubahan fisik ataupun perubahan sifat yang dapat mengetahui 

jati dirinya. Sehingga pelatih diharapkan lebih mengeni keadaan para atlet 

junior agar dapat membcri pengarahan yang wajar dan positif. Salah langkah 

pada atlet junior aknn mengganggu penyelesaian tugas perkembangan yang 
selanjutnya dan mengganggu perkembangan di masa mendatang da!am hal 

olahraga maupun yang lain. 

B. Kajinn Pcnelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relcvan dcngan pcrmasalahan 

penelitian yang diajukan, adalah sebagai berikut. 

Penclitian yang dilakukan Walter Quispe Marquez, et all (2010) 
tcntang analisls secara tiga dirnensi pergcrakan spike pemain bola voli kelas 
dunia dan kelas rnahasiswa di Jepang, dan untuk mengidentifikasi perbcdaan 
dalam pergerakan ayunan unmk mendapatkan informasi untuk melatih teknik 
spike. Subjek penclitian adalah 18 pemain bola voti. 9 pernain ada!ah pemain 
nasional Kanada, Serbia Montenegro dan Jepang. 17 pemain adalah 
mahasiswa Jepang. Analisis menggunakan pcreobaan pukulan spike tangnn 
kanan yang paling cepar. Sampel dikelompokkan menurut standar kccepatan 
spike dengan kanan kanan. 5 pemain yang memiliki keccpatan terbaik dan 5 
pcmain yang mcmiliki kccepatan paling rendah, secera bcnurut-turut discbut 
kelompok yang terbaik dan kelompok yang paling rendah. 

Hasil pcnelitian adalah selama fase ayunan ke belakang .setelah tee 
oft: pemain dari kclompok terbaik mcngangkat lengan bagian paling eras. 
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Namun, para pemain dari kclompok yang tcrcndah mcnggcrakkan bahu kanan 
lebih kccil/scmpit daripada pemain dari kclompok tcrbaik. Para pemian 
kelompok tercndah memulai pergerakan horisontal lebih awal dan lebih DCSllr 
daripada pemain dari kelompok terbaik. Bahu kanan berakselerasi 
menggunakan perputaran tubuh/lengan kc depan, lalu pergerakan horisonta! 
lengan bagian atns dipcrlambat oleh para pemain dari kelompok tcrbaik 
dalam ayunan kc depan, di mana para pcmain dari kelompok tercndah terlalu 
cepat menggerakkan bahu. Ke!ompok pemain tercndah terus membentangkan 
siku setelah memulai pergernkan bahu di mana kclompok pemain terbaik 
dapat menggunakan siklus bentang-pemendekkan untuk meningkatkan 
kecepatan bentang siku. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 
pengembangan discrtasi ini terutama pada kajian teort tentang teknik pukulan 
atau spike. 

Huan Hu. et all (2005) benujuan untuk mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan karaktcristik biomekanik spike lompat pemain bola voli 
SMA. Sampel adalah 11 pemain bola voli putra. Dua kamera lingkat tinggi 
dengan keeepatan linggi ( 120 Hz) digunakan untuk merekam aksi-aksi spike. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik spike pemain bola volt SMA 
putra sedikit mirip dengan pemain bola voli universitas, keeuali ketinggian 
kontak dengan bola. Hol ini menggambarkan bahwa para pelatih harus 
melatih para pemain muda dalam ha1 arah lompatan don pergerakan spike 
untuk dapat meningkatkan kekuatan spike. Penelitian ini dapat dijadikan 
acuan dalam pcngembangan disertasi ini terutama pada kajian teori tentang 
teknik pukulan atau spike. 

Robert A. Wcdaman, et all (2003) dari Texas Woman's U yang 
bertujuan untuk melakukan analisis kuantitatif yang menyelidiki gerakan 
berurutan dan pota mengacur waktu yang tepar pada tahap memukul dalam 
bola voli. Sampel SO pemain bola voli usia pergurunn tingg;, Subjck mewakili 
tim terbaik 14 institusi dnn mempunyai kemampuan fisik yang berbeda-beda. 
Rckaman film didapatkan dengan Locam 16 mm, sebuah kamera hidup 
berkecepatan cinggi yang beroperasi pada kecepatan 200 frame perdccik. 
Kamcra rersebut ditempackan tegak lurus dengan net untuk menangkap 
pandangan sagital dari subjek sclama melakuknn spike. Hubungan khusus 
antara \'llriabel-variabel dianalisis dengan menggunakan korelasi Product 
Moment Pearson dengnn alpha 0,1. Gaya-gaya pukulnn dibandingkan dengan 
menggunakan analisis varian one-way multivarian (ANOVA). Tingkat Alpha 
dibuat O.OS dan digunakan tes Tukey post-hoc. 

Masi] pcne!itian adalah spiker yang buruk yang semua menggunnkan 
gaya ke ates, memperlihatkan jeda atau overlap yang lebih besar saat 
kontribusi positif pada dua rangkaian bagian-bagian yang berdekatan. Spiker 
yang bngus mempunyai percepatnn mnksimum yang lcbih tinggi padn lengan 
bagian bnwah dan tangan. Pola pengaturan waktu digunnkan oleh spiker yang 
buruk (gaya kc atas) b::,_ik untuk mcmbantu membed:ikan antara dua gaya 
pukulan dan mcmbantu menjelaskan sulitnya spiker dalam koordinasi atau 
pcngaturan waktu. Penclitian ini dapat dijadikan acunn dalam pengembangan 
disenasi mi terutnma pad:i kajian teori tentang teknik pukulan atau spike. 
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Huang & Huan Hu (2007) yang mcndcskripsikan karaktcristik 
kincmatik dari scrvis atas loncat bola berputar dan scrvis mcngambang dalam 
bola voli. Sarnpel 13 pemain intemasional yang mclakukan scrvis atas loncat 
bola berputar dan 3 pemain mclakukan servis lompat mcngambang. 2 kamcra 
JVC 9800 (120 Hz) mcrekam sampe! saat me!akukan servis lompat. Hasil 
penclitian menunjukkan bahwa scrvis atas lompat bola berputar mcmiliki 
kecepetan bola, kecepatan CM tubuh saat mclakukan tolakan, kctinggian 
lompatan, kctinggian servis, jarak tolakan dcngan garis batas, dan pergescran 
CM tubuh horisontal !ebih besar daripada scrvis lompat mcngambang. 

Hal ini mcnggambarkan bahwa hasil dari penclitian menyajikan 
infonnasi yang berguna untuk para pelatih yang mclatih servis atas lompal 
bola berputar dan scrvis loncat bola mcngambang. Pcnclitian ini dapat 
dijadikan acuan dalam pengcmbangan discrtasi ini tcrutama pada kajian teori 
tentang teknik servls. 

G. Liviotti, ct all (2005) yang bertujuan untuk menghitung waktu 
rcaksi antara sinyal START yang diberikan dcngan gerakan tongkat dinilai 
scbagai setter hand dan awal gcrakan pemain pada situasi bola voli game-like 
dengan pecunjuk alnt. Para pemain harus bereaksi mcnirukan Sistcm Read . 
Block. Sebuah sistem analisis Jf) pada gcrakan, VICON (Vicon Motion 
System, Oxford, UK) digunakan untuk mcrck.am 10 (2 setter, 4 hitter, 3 
blocker tengah, I blocker luar) pemain bola voli putra (usia 26,7. tinggi 
192.4, berat 86,7 kg) pada Liga Italia 81. Ada perbedaan yang signifikan 
antara gcrakan menyamping kc kiri dan kc kanan (P"(),006) dan perbedaan 
yang signifikan antara jcnis gerakan-gerakan yang bcrbeda (to:Q,24). 
Ditemukan perbedaan yang signifikan antara mcluncur ke kanan dan 
meluncur ke kiri (tz(),007) namun perbedaan yang signifikan tidak ditemukan 
antara mcnyerang kc kanan dan kc kiri (t-0,27). Penclitian ini dapat dijadikan 
acuan dalam pengcmbangan discnasi ini terutama pada kajian tcori tcntang 
teknik servis. 

Marzano (1994) mengcnai implementasi penilaian unjuk kerja 
!>erbasis luaran (outcomes-based performance assessment). Penilaian unjuk 
kerja berbasis luaran disusun untuk mcngetahui kcmampuan dan skill yang 
tclah dimiliki siswa dalam berbagai kcahlian. lnstrumen penilaian unjuk kcrja 
berbcntuk tugas (,performatlC<! task) dan dilcngkapi dcngan rubrik penilaian 
(scormg rubric) yang memuat a fixed scale and characteristics describing 
performance for each po1111 in the scale. Kriteria penilaian diprescntasikan ke 
siswa sebelum mcreka mcngcrjakan tugas-tugas unjuk kcrja. 

Skala penilaian dari skor tcrtinggi untuk jawaban yang scmpurna 
sampai dcngan skor terendah untuk jawaban yang tidak scmpurna. Rubrik 
penskoran sering diragukan reliabilitas dan validitasnya. Mcla1ui tcknik infer· 
raier reliability suatu instrurnen penilaian unjuk kerja dapat diuji tingkat 
rclinbilitasnya. Validitas instmmen penilainn unjuk kcrja dapat diuji melalui 
teknik face validity yang bermakna instrumen telah tampak mengukur apa 
yang seharusnya diukur. Kcsimpulan penilaian unjuk kcrja bcrbasis tuaran 
diperoleh sebagai bcrikut I) Siswa tidak sclalu mampu mcngcrjakan tugas 
unjuk kerja dcngan baik, 2) Tes kemampuan menganalisa pada katcgori 
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berpikir kompleks, hanya ada 21% siswa klas 12 dan 16% siswa klas 8 yang 
mampu menjawab dengan baik 3) Situasi lingkungan berpcngaruh terhadap 
kemampuan siswa dalam mengcrjakan tugas. 

Manfaat pcnilaian unjuk kerja berbasis luamn oleh guru sebagai 
berikut: 1) Model pcnilainn ini setelah dilakukan 6 bulan, 74% guru 
menyatakan bermanfoat dan sangat bcnnanfaat, 2) Sejumlah 67% guru 
menyatakan penilaian ini membcrikan informasi penilaian yang lebih baik 
dibandingkan dcngan model pcnilainn trndisional. Hal yang perlu 
diperhatikan bahwa model penilaian ini menggunakan waktu panjang. 
schingga guru tidak blse sering mclakukannya, schingga model pcnilaian inf 
tidak bisa mengg:mtikan sepcnuhnya model pcnilaian tradisional. 

Madaus & O'Dwyer (1999) mcmaparkan model penilaian unjuk kerja. 
Model penilaian ini terkadang disebut dengan pcnilaian otentik (authentic 
arstssmenl) atau penilaian alternative (afternative assessment)� di mana 
model penilaian ini berusaha untuk menilai hasil otentik peserta belajar. Hal 
ini untuk membedalron dari model penilaian tradisional (paper-pencil tests) 
yang sering dalam bentuk pilihan ganda, menjodohkan atau benar-salah. 
Penilaian apapun bentuknya, pada dasa.mya adalah suatu usaha untuk 
mengetahui tingkat kemampuan seseorang mclalui sekeping bukti (sampel) 
yang kemudian digeneralisir menjadi penilaian pada aspek tertentu dari 
peserta tes. 

Perkembangan model penilaian unjuk kerja sebenamya telah dimuJai 
jauh sebelum teori pendidikan mapan. Cina adalah negara yang memilih 
sejarah panjang tentang model penilaian ini, dimulai dari Dinasti Han di 
tahun 210 B.C.E sampai dengan dekade awal abad ini. Cina memiliki dua 
sisrem penilaian mcritokratis. Pertama. penilaian yang dirancang untuk 
memilih pegawai Ncgcri (civil service}, kedua yang dibuat untuk pemilihan 
anggota tentara (military officer). Jen is instrumen yang sering digunakan pada 
masa awal perkembanganya adalah dalam bentuk pertanyaan lisan dan 
demonstrasi keterampilan. 

Purcell (2001) menyatakan bahwa di United Kingdom diperkcnalkan 
model penilaian untuk pendidikan berbasis kompetensi (PBK). Perjalanan 
penerapan model ini memunculkan berbagai miskonsepsi, yaitu: I) 
Pendidikan bcrbasis kompetensi honya cocok untuk tingkat kejuruan/teknik, 
tidak coeok untuk pendidikan tinggi/professional, 2) PBK honya berorien:asi 
pada kcterampilan praktis yang tidak melibatknn pengetahuan dan 
pemahaman. 

Argumen utama yang mcnegaskan bahwa kompctensi itu memuat 
pengetahuan dan pemahamnn adnlah bahwa competence Is not [ust aboul 
being abfe to do a job in a given situmion. but also being able to transfer 
your sk,lls ta di.ffere11t si11mtions and contexts: competence also mvotves 
being able to deal with contingencies", Satu hal yang krusial dalam penilaian 
berbasis kompetensi ndalah tuntutan adanya sistem jaminan kualiras (quality 
,usurance system) yang mcmuat verifikasi internal dan ckstcmal terhadap 
setiap kcputusan penilaian. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan kuahtas 
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pcnilaian, karena setiap pcnilaian bcrbasis kompetensi membutuhkan 
judgment yang mengandung subyektifitas. 

Hargreaves, Earl & Schmidt {2002) melakukan studi pada 29 guru 
kclas 7 dan 8 di Kanada, mencermati reformasi pendidikan melalui pcnilaian 
altematif (performance- and portfolio-based ossessmem). Penilaian ahematif 
bcnujuan mendorong motivasi siswa, secara integral dari proses pembelajaran 
dan merangsang siswa menggunakan level kognisi yang lebih tinggi, sepcrti 
kreativitas dan aplikasi. Prespektif tckno[ogi dan budaya masih banyak 
mcnemui kendala yang sangat perlu diccrmati. Vmumnya kebanyakan para 
guru mcmihki tingkat pengetahuan yang rendah tentang metodc pcnilaian. 
Mereka memiliki sedikit pelatihan tentang peni!aian, sehingga masih asing 
terhadap bentuk-bentuk penilaian altcmatif. Kctidakcukupan waktu, sumbcr 
daya, professional development, dan dukungan konsultan mengakibatkan 
implcmentasi penilaian altematifmasih kesulitan. 

Pcngcmbangan penilaian altcmatif mcmbutuhkan kerjasama dari 
scmua pihak yang berkepentingan. Peran guru menjadi tertumpu pada upaya 
memperdalam pemahaman tentang belajar dan penilaian kcpada siswa dan 
orang tua siswa. Koordinasi dan komunikasi antar staksholders mcnjadi hal 
yang sangat penting dan dibutuhkan kontinyuitasnya. Dengan demikian 
pengembangan penilaian al1cmatif merupakan interplay antara pandangan, 
nilai-nilai dan keyakinan, bukan sckcdar pcrmasalahan teknis, fasilitas, 
pengetahuan dan ketcrampilan. lmplcmcntasi model penilaian berbasis unjuk 
kerja dapat menggunakan berbagai bentuk instrumcn, di enrerenye ponofolio 
{porifolio) dan contoh pekerjaan (work sample). 

A.t.N.M. (2004) Model asesmcn yang dlgunakan dalam penelitian, 
yaitu dalam proses pcmbelajaran menu[is adalah produk (karya tulisan) 
tcrbaik (bestwark. portofolio). Pcnelitian ini menggunakan sampel sebanyak 
76 mahasiswa Jurusan Pcndidikan Bahasa lnggris IKIP Negcri Singaraja, 
Bali. Rancangan eksperimcn yang digunakan adalah posuest-on/y control 
group design. lnstrumcn untuk penilaian kcmampuan menulis da!am Bahasa 
lnggris terdiri at.as dua bagian, yaitu tes esai dan rubrik penilaian analitik. 

Rubrik ini dikembangkan dengan bcrpcdoman kepada lima dimensi 
kemampuan menulis, masing-masing dimensi mcneakup indikator-indikator. 
Selanjutnya berdasarkan indikator tersebut, sctiap dimcnsi dideskripsikan dan 
dibcri bobot sesuai dengan tmgkat kesempumaan pcrformansi mahasiswa 
untuk menulis dalam Bahasa lnggris. Validasi rubrik penilaian dllakukan 
secara tarnpilan dan empiris. Validasi w.mpilan dilekuken sccara panelis oleh 
5 pakar. Validasi secara empiris dilakukan dengan cara mcngujicobakan tes 
kemampuan menulis terhadap 42 rcsponden, kemudian dinilai olch tiga orang 
rater. Sclanjutnya dianalisis dcngan menggunakan rumus Anava Hoyt. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa 
asesmen portofolio yang digunakan dalam perkuliahan menulis dalam Bahasa 
[nggris untuk mahasiswa yang menempuh kuliah Writing If di Jurusan 
Pendidikan Bahasa lnggris, !KIP Negeri Singaraja, berdampak lcbih baik dari 
pada kemampuan menulis mahasiswa yang dinilai menggunakan asesmcn 
konvcnsional. 
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Henning (2004) melakukan eksperimen penggunaan bentuk instrumen 
pcnilaian unjuk kerja yang berupa contoh.contoh pckerjaan pada lembaga 
pcndidikan guru. Pada penelitian ini, mahasiswa calon guru yang sedang 
praktck mengajar diminta untuk membuat deskripsi unit pengajaran selama 
2-3 pekan. Deskril)si scbanyak 20 halaman dan memuat analisis tentang: I) 
Faktor·faktor lingkungan yang digunakan untuk merencanakan pengajaran 
dan penilaiannya; 2) Tujuan pembelajnran dan kesesuaiannya dcngan standar 
lokal, negara baginn dan nasional; 3) Rencana pcnilaian. baik pre· dan post· 
lest serta pcnilaian fonnatif; 4) Rencana Pengajaran yang menycbutkan 
strategi pembelajaran dan teknologinya; 5) Pembuatan keputusan 
pcmbelajaran (instructional decision making) berdasarkan respon siswa dan 
perkembangan di lapangan; 6) Analisis hasil belajar siswa hubungannya 
dengan tujuan pcmbclajaran yang dibedakan atas jenis kelamin, kondisi social 
ckonomi dan tingkat keberhasilan; dan 7) Refleksi dan evetues! diri untuk 
pcngembangan kc depan untuk peningkatan kemampuan. 

Sodikin (2007) penelitian dengan topik kctepatan scrvis dengan 
sampe1 siswa SMA Muhammadiyah Gubug Putra kelas X. Bertujuan untuk 
melihat berbagai aspek yang mempunyai hubungan dcngan ketepatan servis. 
Hasil dalam penettnen ini, yaitu: I) terdapat hubungar. antara kekuatan otot 
lengan bahu dengan kemampuan scrvis ates. 2} terdapat hubungan antara 
daya ledak otot lengan bahu dengan kcmampuan servis atas. Untuk kekuatan 
orot lengan tcrdapat hubungan antara kekuatan otot lengan bahu dan daya 
ledak 0101 lengan bahu dengan kemampuan servis atas pada siswa putra kelns 
X di SMA Muhammadiyah Gubug tahun ajaran 2006/2007. 

Christina Anne Reinhardt (2009) dalam pcnelitiannya yang 
mclibatkan guru pendidikan jasmani SMA di negara bagian Indiana, 
bertujuan untul menentukan (a) bentuk pcnilaian apa yang digunakan guru 
unruk mcnilai belajar siswa pendidikanjasmani di negara bagian Indiana. (b) 
bentuk pcnilaian apa dalam pendidikan jasmani yang digunakan untuk 
menilai domain psikomotorik, domain belajar kognitif dan afektif (c) bentuk 
pcnilaian apa yang digunakan untuk menilai hasil belajar pendidikanjasmani 
yang sesuai standar enam stander kurikulum NASPE th 2004. 

Pcnelitian survei ini menggunakan 21 pertanyaan berdasarkan 
bcrbagai bcntuk penilaian otentik dan tradisional. Demografis pertanyaan 
dimasukkan untuk mcngkatcgorikan para guru menjadi subke1ompok yang 
berbeda. Jumlah pescrta yang mencrima alat itu 647 guru pcndidikanjasmani. 
Tingkat respons terakhir ada!ah 34% («• 222). Analisis frekucnsi digunakan 
umuk menjelaskan (a) peserta berdasarkan faktor·faktor demografi yaitu: 
tingkat ter1inggi pendidikan, pengalaman bcrtahun-tahun mengajar penuh 
waktu, pembagian kerja sckolah dan ukuran kclas rata-rata, dan {b) bentuk 
penilaian apa dalam pendidikan jasmani yang digunakan untuk menilai 
domain psikomotorik, domain belajar kognitifdan afektif(c) bentuk penilaian 
apa yang digunakan untuk menila1 hasil belajar pendidikan jasmani yang 
sesuai standar enam standar kurikulum NASPE tahun 2004. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian tradisional berupa 
pengumatan guru (peer teacher observation) masih mendominasi 
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penggunaanya sedangkan pcnggunaan penilaian otentik sangat minimal 
penggunaaanya unruk meni1ai has ii belajar pendidikan jasmani di SMA. 

Cuntur (2013) penelitian mengenai pengembangan asesmen hasil 
belajar siswa Penjasorkes pada pennainan bola voli di SMA. Penelitian ini 
bertujuan: I) mengetahui bentuk instrumen asesmen haslt belajar siswa 
penjasorkes pada pcnnainan bola voli, 2) mengetahui karakteristik instrumen 
hasil belajar siswa penjasorkes pada pennainan bola vcll yang mencakup 
validitas dan rcliabilitas, 3) menyusun prosedur pe1aksanaan asesmen hasil 
belajar siswa penjasorkes pada pennainan bola voli, dan 4) mengetahui 
profilhasil bclajar siswa penjasorkes pada pennainan bolavoli. Sampel 
sebagai subjek penelitian adalah siswa sekolah laboratorium olahraga cabang 
bola voli, subjek pcnelitian adalah siswa SMA di lima Kabupaten di DIV. 
Hasil penelitian: I) bentuk inslrumen asesmen hasil belajar siswa penjasorkes 
pada pennainan bola vctt di SMA adalah pedoman pengamatan (observation) 
yang mencakup: indikator, deskripsi indikator, rubrik, dan prosedur asesmen, 
2) validitas isi instrumen hasil belajar siswa penjasorkes pada permainan bola 
vol! berdasarkan expert judgement tennasuk kategori baik, 3) reliabilitas 
instrumen asesmen hasil belajar siswa penjasorkes pada permainan bola volt 
dianalisis dcngan menggunakan paket program Genova menghasilkan 
koefisien interrarer sebesar 0,82 dan Cohen's Kappa menghasilkan koefisien 
sebesar 0, 79, keduanya mcmenuhi syarat reliabilitas, 4) berdasarkan pendapat 
para guru prosedur ascsmen hasil belajar siswa penjasorkes pada pennainan 
bola voli yang mcngukur unjuk kerja siswa bennain bola vol! mencakup 
keterampilan persiapan saat akan memainkan bola, kctcrampilan proses 
tcknik mcmainkan bola. kctcrampilan hasil penempatan bola, dan 
kcmampuan siswa menampilkan sikap dalam bennain dapat dcngan mudah 
digunakan. dan 5) profil hasil belajar siswa penjasorkcs pada pennainan bola 
volidi SMA mcnunjukkan bahwa l 12 siswa {93%) dinyatakan kompetcn dan 
sebanyak 8 siswa (6, '79/o) dinyatakan tidak kompetcn. 

Adi Gunawan (2009) mclakukan pcncli1ian mcngenai kcmampuan 
motorik dcngan ketcpatan servis bola voll. Pcnclitian inl bcrtujuan untuk 
mclihat mctode latihan dan kemampuan motorik pada kctepatan servis. 
Sampcl penelinan 40 mahasiswa berasal dari jumlah populasi 52 Mahasiswa. 
Hasil penclitian menunjukkan bahwa tcrdapat pcrbedaan yang signifikan hasil 
ketepaten jump service bola vol! bagi mereka yang memiliki kcmampuan 
motorik tinggi dnn motorik rcndah. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan: I) Ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan nntara mctode latihan dcngan sasarnn tetap dengan metode latihan 
sasaran bcrubah arah terhadap ketepatan Jump service bola voti. 2) Ada 
pcrbcdaan yang signifikan hasil ketepatanJump service bola voli bagi mcreka 
yang memiliki kcmnmpuan motorik tinggi dan motorik rendah. )) Tidak ad:i 
penguruh interaksi yang signilikan antara mctode latihan dcngan kemampu:in 
motorik tcrhad:ip kctcpa111njump service bolll voli. 

Anynwu (2010) dafam tulisannya tentang bagaimana mclakukan 
asesmen bcrkesinambungan dalam rangka pencapaian siswa dalam domain 
kogni1if dan psikomotorik pembelajaran pendidikan jasmani sekolah di 
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Nigeria dengan mcnggunakan penilaian promosi siswa berdasarkan pada satu 
kali pemcriksaan (one-:sho1 examination). Dalam melakukan pcnilaian dalam 
pendidikan jasmani, yang ut.nma bahwa guru harus mengidentifikasi tujuan 
khusus yang ditctapkan sebelum dan selama proses pembclajaran. Uji 
instrumen cvaluasi harus dirancang untuk mencakup berbagai tingkat tujuan 
perilaku secara proporsional dengan jumlah instruksional waktu dan 
penckanan pada daerah masing·masing selama belajar mengajar proses. 

Raini Stamm (2004) bertujuan untuk menganalisis struklur tubuh 46 
pemain bola voli putri usia 13-16 tahun {49 pengukuran, terrnasuk 11 lipatan 
kulil) dan hasil dari 9 tes kesehatan fisik, 9 tes tcknik bola voli dan 21 res 
psychophysiologieal. Secara bersamaan, 32 pcnampilan/kemampuan pcmain 
saat kompctisi didata oleh sebuah program rckaman bola voti asli yang 
bernama "Game", serta struktur tubuh dan hasil tes dihubungkan dengan 
kecekapan dalam permainan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk 
meningkatkan kecakapan pcmain bola volt putri usia 13-16 tahun, diperlukan 
.seluruh perkembangan individu pemain untuk meningkatkan level 
kemampuan fisik, kemnmpuan teknik dan psychophysiological. Sistem 
perkembangan tubuh yang teratur, korclasi ukuran anthropomeirik dasar 
dengan hasil tes, dan kecakapan dalam kompetisi, memperlihatkan 
keseluruhan gerakan badan juga membutuhkan pcnilaian yang terintegrasi. 

Palao & Santos (2004) benujuan menentukan efek posisi pcmain yang 
melakukan setting/penempatan bola (setter) terhadap kemampuan melakukan 
blok dan bagaimana melakukan blok. Analisis dilakuken terhadap 4.968 aksi 
dnri 33 pertandingan bola voli putra dan 2.450 aksi dari 23 pcrtandingan 
putri di Olimpiade 2000. Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan 
antara pelaksanaan blok dengan posisi pemain yang melakukan selling bola 
adalah seimbang, walaupun pada saat serangan balik, posisi pemain 
melakukan setting bola mempengaruhi jumlah pemain yang melakukan blok. 
Kesimpulan: \) kemampuan blok yang berhubungan dengan posisi pemain 
yang melakukan setting bola ceni:lerung sama dan .seimbang dalam 
pertandingan Ollmpiade tahun 2000 di Sydney, 2) posisi pemain yang 
melakukan setting bola mempengaruhi pemain yang metakukan blok dalam 
pertahanan serangan balik, 3) dalam bola voli putri, posisi pemain yang 
melakukan setting bola meningkatkan kontak dengan bola dalam pertahannn 
scrangan balik, 4) kemampuan dan pelaksanaan blok berubah dalam fase-fase 
yang berbeda dalam pertandingan: pertahanan sisi luar dan pertahanan 
serangan balik. 

Lidor, et all (2007) bertujuan untuk mengukur ketepatan servis pemain 
saat kondisi istirahat dan kondisi setelah melakukan latihan fisik. Sampel 26 
pemain bola voli putra remaja (15 pemain terbaik, dcngan usia rata·mta 16,4 
hlhun dan I 1 pemain mendekati terbaik. usia rata-rnta 16,3 tahun). 

Sampel melakukan servis dalam kondi�i setelah beristirahat dan 
sctelah melakukan latihan fisik. Latihan fisik terdiri dari blok di depan net 
kemudian melakukan pukulan dari garis 3 meier, dua latihan dilakukan 
masing-masing 2 kali, kemudian d1ikuti blok di depan net lagi. Sampel 
melakukan 10 servis setelah beristirahat dan melakukan 2 servis secam 
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berurutan dalam 5 set dalam kondisi setelah melakukan bcberapa latihan 
tcrsebut. Poin ditentukan dari target pendaratan bola. Jumlah servis yang 
mendapat nilai 7 dapat digunakan oleh para pclatih sebagai skot total tes. 
Jumlah servis yang di!akukan setelnh melakukan latihan fisik yang mendapat 
poin 7 dapat memberikan infonnasi yang relcvan terhadap para· pelatih 
mengcnai tingkat keterampi[an servis para pemain. 

Linnell, ct all bcrtujuan untuk menyelidiki a) sentuhan tangan yang 
mana yang akan menyebabkan top spin paling banyak, b) apakah kctinggian 
set akan berpcngaruh terhadap putaran bola. Penelitian ini mcnggunakan 
software working 20 (vcrsi 5, Knowledge Revolution, USA), model dinamis 
yang dibuat untuk menstimulasikan spike dalam bola voli. Hasil pcnclitian 
membcrikan pemahaman awal tentang pengaruh sentuhan tangan dan 
ketinggian set sear melakukan spike dalnm bola voli. Jclas bahwa top spin 
meningkat sebagai akibat dari peningkatan ketinggian set Namun, dipcrlukan 
penelitian lebih lnnjut untuk menentukan metode sentuhan tangan yang paling 
efektif. 

Marcelino & Mesquita bertujuan unluk mengidenlifikasi profil set, 
bcrdasarkan pada keefektifan keterampilan dan mengidentifikasi variabcl 
mana yang paling bcrperan pada'keadaanjasmani dalam pennainan bola vol! 
putri papan atas. Sampel diambil dari 431 set, dilak.ukan kescluruhan dengan 
99377 skor, yaitu servis (n•19393), blok (n•I0626), serangan (n-21360), 
penerimaan scrvis (n•\5581), pukulan (n•l2239), dan umpan (n'*20178) 
diambit dari pcnnainan World League 110 2003. Penclitian ini 
menyimpulkan sebuah kebcragaman yang lebih besar pada hasil yang diamati 
pada setiap set yang dilakukan oleh bebcrapa tim tersebut memiliki cara yang 
baik untuk menunjukkan perfonna setiap tim. Kesalahan set adalah satu 
satunya variabel yang tidak signifikan terhadap kedudukan kelompok 
manapun. Hal ini dibuktikan me!alui tingginya kesamaan pada semua timdan 
semua sci. Jumlah kesalahan yang terbukti sangat keeil pada semua set dan 
semua tim. 

C. Kerangka Pikir 

Perrneinan bola voli merupakan pennainan yang sifatnya bcregu 

sehingga dalam permairrnn beregu tentunya tidak cukup hanya mempersiapkan 

atler mcnguasai keterampilan bennain. Pembinaan o1ahraga bola voli di klub 

mengajarkan unjuk kerja atlet dalam keterampilan teknik olahraga bola voli 

dan mengajarkan bagaimana peneropannya dalam situasi bertanding. 

Pengembangan latihan olahraga bola voli berpusat pada atlet dalam 

mengembangkan kcterampilan teknik bcrmain bola vctt, yaitu kcterampilan 

dalam mcmainkan bola. 

Olahraga bola voli dalam mencapai prcstasi optimal diperlukan adanya 

pengukuran dan penilaian. Pengukuran dan penilaian olahraga bola vcli yang 
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ada sclama ini hanya pada aspek ketepatan keterampilan teknik. Pengukuran 
dan penilaian dalam penompilan atlet mempraktikan teknik permainan bola 

voli harus mencakup semua aspek unjuk kerja proses dan hasil yang 

menunjang penampilan bermain atau bertanding. 
Berdasarkan uraian di atas, seorang pelatih dituntut dapat mclakukan 

atau mcncmpkan suatu model penilaian proses dan hasil, schingga dapat 

mengarahkan atlet-atletnya mencapai keterampilan optimal. Proses penilaian 

ini dimulai dari penentuan tujuan program latihan, kriteria keberhasilan, rubrik 

penskoran, lembar observasi dan tugas (job) yang terstruktur. Agar proses 

penilaio.n ini dapat secara efektif menurtjang pcncapaian keterampilan pada 
setiap tahapan ateu tingkatan atlet, maka perlu dilaksanakan sccara terp.adu 
dan komprehensifselama proses berlatih-melatih di klub. 

Dalam pengembangan model ascsmen ketcrampilan ini terdapat 

komponen-komponen yang saling mcmpengaruhi yaitu; komponen masukan 

(inp11t), proses (procces), produk (poduct). Masukan (input), sebagai 

komponen awal yang mendasar! penilaian suatu proses yang komprehensif. 
Penilaian yang berinteraksi antara pelatih sebagai pengajar dengan atlet yang 

memiliki karakteristik kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
Proses (procces), komponen proses ini meliputi pengembangan 

instrumen penilaian ke1erampillln untuk menilai kinerja atlet bola voli. 

lntrumen penilaian ini, yaitu: tahap pcrtama menjabarkan aspek-aspek yang 
akan dijadikan indikator atau ruang lingkup penilaian keterampilan bola voli. 

Aspek-aspek tersebut, yaitu: I) keterampilan memantulkan dnn mengoperknn 
bola meliputi: 1eknik pas bawah dan teknik pas ates. 2) keterampi!an memuku! 

bola melalui teknik servis don teknik pukulan, dan 3) keterampilan 

membendung bola me1alui teknik bendungan. 

Tahap kedua berdasarkan aspek-aspck pcrmainan olahraga bola voli, 
yaitu memantulkan dan mengoper, memukul dan membendung bola, maka 

dirumuskan indikator ketercapalan nt!el dalam keternmpilan bermain bola voli. 
lndikator keternmpilan dalam bermain dalam penelitian ini adalah sebagai 
indikator penilnian yang digunakan dnlam menyusun kisi·kisi dan menulis 
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Produk (produc1) dalam pcngembangan model asesmcn keterampilan 

bola voll ini adnlnh penilainn proses dan hasil. Pcnilaian proses dan hasil 

dalnm mendemons1rasikan ketcrampilan teknik bermain bola vofi yang 
rncmiliki validitas dnu reabrlitas tinggi dalam mengukur kcmampuan etlet. 

Pcnilaian proses ketcrnmpil:rn unjuk kerjn reknik adalah keterampilan atlet 

untuk mendemonstrns,kan maslng-masmg teknik bola voli meliputi: I) sikap 

Gnmbar 20. Alur Pe11gernbungan Instrumen 
Keternmpilan Olahraga Bola veu 

soal (instrumcn) yang dikenal sebagai indikator soal. Jndikator soal yang 

dihasi!kan untuk penilainn atlet pada pra bcrtanding. lndikator soal sebagai 

penilaian kcterampilan teknik pas bawah, pas atas, servis, pukulan, dan 

bendungan olahraga bola voli. Seb.:igaimana di gambar 20. 

T<'>.n k res Alas 
• Tekn k Pa5 aa,.,ari 
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I. Oagaimanakah pelaksanaan ascsmcn keterampilan atlet di klub olahraga 
bolavoli sckarang? 

G:unbar 21. Pengembangan Model Asesmen 
Keterampilan Olahrnga Bola Voli 

D. Perlanyaan Penelitian 

persiapan, 2) sikap pcrkcnaan dan 3) si!mp akhir/lanjutan pada tcknik scrvis, 

pas bawah, pas etas, pukulan, dan bendungan yang dikuasai atlcl. 

Pcnilaian produk ketcrampi1an unjuk kcrja teknik adalah kcmampunn 
mcndcmonstrasikan keterampilan teknik bola vcli yang berdasarkan pada hasi! 

masing-masing kererampilan teknik saat pra bcrtanding (pre game). Pcnilaian 

produk pra bcrtanding (pre game) yaitu ketcpatan da1am mclakukan teknik 
servis, pas bawah, pas atas, pukulan, dan bendungan pada sasaran. 

Berdasarkan kcrangka berfikir tcrsebut dapat disusun pengcmbangan 

model ascsmen kctcrampi1an olahraga bola vcli di k1ub, scbagaimnna gnmbar 

21. 
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2. Dagaimanakah konstruk model asesmen keterampilan atlet di klub 

olahraga bola voli? 

3. Bagaimanakah instrumen yang digunakan untuk menilai keterampilan 

atlet di klub olahraga bola voli? 

4. Model yang digunakan untuk menilai keterampilan atlet di klub 

olahrnga bola voli? 

5. Bagaimanakah model ascsmen yang digunakan untuk menilai 

keterampilan atlet di klub olahraga bola voli pada validitas dan 

reliabilitas? 
6. Bagaimanakah efektivitas model asesmen keterampilan olahraga bola 

voli yang dikembangkan? 
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BAB Ill 

METOOE PENELITIAN 

A, Model Pengembangan 
Penelitian ini merupakan penelitian pcngembangan, dalam hal ini 

dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah model asesmen keterampilan 

olahmga bola voli yang komprehensif bcrbasis asesmen kinerja proses dan 

produk pada atlet junior di klub Daerah lstimewa Yogyakarta. Peneliti 

memilih model penelitian R & D yang dikembangk:an oleh Borg & Gall, 

karena model ini memiliki rangkaian langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan secara siklus dan setiap langkah selalu 

mengacu pada hasil lnngkah sebelumnya, schingga pada akhimya diperoleh 
suntu produk baru. 

Model Borg & Gall (1983: 775) langkah-langkah sebagai bcrikut: I) 

Research end Information Collecting, 2) Planing, 3) Develop preliminary 

form of produc1, 4) Preliminary field testing, 5) Main product revision, 6) 

Main field testing, 7) Operational product revision, 8) Operational field 

testing, 9) Final product revision, 10) Di.ssemination and implementation. 

Kesepuluh langkah-langkah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; 

I. Penelitian awal dan pengumpulan informasi. Kegiatan ini meliputi 
ascsmen kebutuhan, kajian literatur, penelitian kecil dan mengkaji hestl 

htasil penehian mutakhir berkaitan dengan model yang akan 

dikernbangkan. 

2. Perencanaan. Tahapan uu meliputi kegiamn mendefinisikan 

keterampilan yang harus dipelajari. mengidentifikasi aktivitas olahraga 
bola voli, don Focus Group Discusion {FGD). 

3. Mengembangkan format 11w11I produk. Pada tahapan ini melibatkan 
aktivitas pengembangan substansi olahraga bola voli, model asesmen, 
instrumt:n dan pcdoman asesmen. 
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4. Uji [apangan awal. Pada tahapan ini uji lapangan dilaksanakan secara 

terbatas dan da!am skala kccil. 

5. Revisi produk utama, yaitu me1akukan rcvisi terliadap model produk 
sesuai dengan hasil-hasil uji lapangan awal scbelumnya. 

6. Uji laptmgan utama. Pada tahapan uji lnpangan dilaksanakan secara 

lebih luas dan dalam skala yang lebih besar. 

7. Revisi produk operasional. Pada tahepcn ini revisi dilakukan terhadap 

model produk sesuai dengan hasil-hasil uji lapangan sebelumnya. 

8. Uji tapangan operasional. Pada tahapan ini model produk dari proses 

pcngembangan yang telah dilakukan diterapkan di tingkat lapangan 

dengan prosedur operasional baku sesuai dengan :Jetting kondisi 

sebagaimana produk ini nantinya akan diterapkan dan tanpa 

pendampingan oleh peneliti. 
9. Revisi produk akhir. Pada tahapan ini model produk yang ekan' 

dihasilkan direvisi untuk terakhir kalinya sebelum diimptememasikan. 
10. Oiseminasi dan implementasi. Tnhapan ini adalah tahapan terakhir, 

dimana produk telah sempuma untuk dikomunikasikan dengan seluruh 

pihak terkait dan se!nnjutnya diimplemcntasikan. 

Proses pengembangan model Asesmen Keterampilan Olahraga Bola Voli 
(AK013) berbasis asesmen kinerja disedcrhnnakan menjadi bagan alur seperti 
terlihat pada gambar bcrikut. 
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Pcnelitian ini di[akukan dalam tiga tahapan besar. Pcnama, tahap 

pcnyusunan pcrangkat-pcrangkat ascsmcn ynng dipcrlukan untuk mcngukur 

unjuk kcrja pcncapaian kctcrampilan olahraga bola voli atlctjunior. Untuk itu 

akan diawali dengan studi awal mcnggunakan metodc observasi dan 

wawancara dcngan para pclatih bola vo1i, kajian litcratur untuk mcndapat data 

yang lcngkap dan komprehcnsif Tnhap kedua adalah tahap ujicoba tcrbatas 

(prelemininary field testing), di mana model asesmcn ini akan dipakal oleh 

pclatih untuk mengukur kcterampilan atletjunior bola voli yang menekankan 

pada asesmen individu (pre game a.resment). Tahap ketiga adalah pcnerapan 
Ascsmen Keterampilan Olahraga Bola voli (AKOB) secara luas (mamfie/d 

testing). Sebagaimana pada tnhap ujicoba terbatas. supaya model asesmen ini 
betul-bctul berjalan, sehingga tcrjadi keterpaduan amara ascsmcn proses dan 

produk, maka dalam pclaksanannnya menggunakan prinsip-prinsip pelatihan 

dcngan mcnekankan pendekatan teknik. 

Salah satu prinsip pokok yang akan ditcrapkan adalah pclatih 
memberikan umpan balik yang progresif dan konstruktif kepada atlet 

terhadap pcncapaian sclama proses berlatih-melatih. Melalui umpan balik ini, 

pclatih dan arlet diarahkan untuk sccara aktif dan bersama-sama dapat sccara 

kontinyu mcningkatkan cfcktivitas pelatihan dalam klub olahraga bola voli. 

B. Prosednr Pengembangan 
1. Tnhap Penyusunnn Model Asesmen Kelerampilan Olahraga Bola Voli 

(AKOB) Junior 

Tahap paling uwal dari pcnelitian R & D adalah studi pendahuluan 

yang terdiri dari pcnel!tian awal (pcnelitian yang sudah ada) dan 

pengumpulan informasi. Pada tahap penelitian awal dilakukan kejian yang 
terkait dengan penelitian yang sudah ada, yaitu pcnelitian yang di!akuknn 

oleh Raini Stamm (2004: 50-56), yang bertujuan menganalisis struktur 
cubuh 46 pemain bola volt pucri usia 13-16 tahun. Penclitian Fauzi (2011) 
yang benujuan untuk menyusun sebuah tes keterampilan untuk cabang 
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olahrnga bola voli. Hasil penclitian adalah tcrciptanya battery test dan 

petunjuk pelaksanaan untuk cabang olahraga bola voli. Battery test pada 

teknik servis dengan validitas 0.625 dan reliabiltas 0.768, pas bawah 

dengan validitas 0.643 dan reliabilit.as 0.780, pas alas dengan validitas 

0.684 dan reliabilitas 0.807, teknik memukul/smcs dcngan validltas 0.635 

dan reliabilitas 0.756, dan teknik bcndungan/blok dengan validitas 0.867 

dan reliabilitas 0.920. 

Pengumpulan informasi dibagi menjadi tiga langkah yang terdiri 

dari survei lapangan, studi pustaka dan Focus Group Discuston dengan 

para pakar. Studi pendahuluan dipakai scbagai acuan untuk menfokuskan 

penelitian pengembangan dan perumusan masalah yang didasarkan pada 

peneli1ian yang sudah ada, kajian teori dari hasil studi pustaka, data yang 

ditemukan di lapangan dari hasil obscrvasi atau survei, dan hasil Focus 

Group Discusion (FGD) yang di1akukan o1eh peneliti. 
S1udi pustaka yang dilakukan oleh pencliti dengan mclakukan 

kajian teori dan hasil ascsmen/pengukuran yang telah ada mengenai 

olahraga bola voli. Survci atau observasi lapangan yang dilakukan oleh 

penc!iti bcrtujuan untuk mcmperoleh data mengcnai kondisi lapangan 
(analisis kebutuhan). Masalah asesmen keterampilan olahmga bola voll 

yang saat ini terjadi da!am proses berlatlh-melatih oleh pelatih 

menggunakan standard skills test. Standard skills test ini belum mampu 

memberikan informasi lengkap mengenai tingkat pencapaian keterampilan 
atlet sccara individu padapre game. 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan perencanaan produk 

(planning). Pada tahap ini mcliputi: (\) the producl's objectives, (2) the 

product 's 1arge1 audience, dan (3) a descriprian of the producr 's 

components and how they will be used (Borg & Gall, 1983: 787). Dalam 

penelitian ini yang mcnjadi tujuan produk adalah tersusun model asesmen 

ketcrampi(an olahraga bola voli at let junior di klub olahraga bola vcli, 

Komponen produk yang akan dihasilkan nda1ah instrumen ascsmen 

ketcrampilan olahraga bola voli yang meliputi asesmen unjuk kerja proses 
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dan produk pada asesmen individu (prt game aresmem), serta pedoman 

pclaksanaan asesmen. Perangkat instrumen asesmen ini utamanya 

digunakan mengukur ketercapaian keterompilan sebagai hasil dari proses 

berlatih·melatih di klub olahraga bola voli. lnstrumen ascsmen untuk 

ketercapaian keterampilari dapat digunakan pelatih pada saat 1atihan. 

Tindak lanjut hasil studi pcndahu1uan dan pcrencanaan yang 

diperoleh di lapangan dan data pendukung dari kajian teori mengenai 

olahraga bola voli dan pcngukuran keterampilan olahraga bola volt. 

Permasa!ahan yang didapatkan dari data lapangan dan kajian teori 

digunakan sebagai modal sena bahan bagi peneliti untuk dipakai dalam 
memilih dan menentukan model asesmen keterampilan yang akan 

dikembangkan. Selain itu peneliti bekerja sama dengan para pelatih untuk 

merancang model asesmen kcterampilan olahmga bola vol! yang 
menekankan ascsmcn pre game asesment berdasarkan hasil studi 

pcndahuluan dan analisis kebutuhan para pelatih di klub-klub olahraga 

bola voll. Langkah mi menghasilkan prototipc draf/prototipe awal model 

AKOB atletjunior. 
Naskah prototipe ini dikonsultasik1 n dengan promotor dan 

disebarkan secara tertulis kepada pak.ar dari akademisi, praktisi di klub 

olahraga bola voli me1a!ui metode Delphi dan menghasilkan prototipc dari 
model AKOB at1et junior. Selanjutnya mela1ui kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) yang menghadirkan para pelatih, ahli materi bola voli, 
dan ahli pengukuran sebagai praktisi dimohon untuk menycmpumakan 
prototipe model ini. 

Untuk menguji sejauh mann prototipe model ini dapar dipahnmi 
o1ch pelatih dan atlct. maka diodakon ujicoba keterbacaan. Berdasark.an 

hasit uji keterbacaan diharapkan memperoleh gambaran bahwa etlet dapat 
mcnyelcsnikan tes-tes yang diberikan sesuat dengan waktu yang 

ditcntukan. Hasil uji keterbacaan lembar asesmen pcrilaku, gerakan, proses 

pelaksnnaan. dan produk menunjukkan bahwa pelatih dapal mcmahnmi 

dan mengerti maksud dan tujuan lembar-lembar asesmen ini. Kegiatan uji 
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kerterbacaan ini dengan harapan diperoleh masukan untuk perbaikan. 

Hasi1 revisi dikonsultasikan dengan pakar, sehingga akan dihasilk.an 

prototipe model AKOB (Asesmen Keterampilan Olahraga Bola Vo1i) 

untuk atlet junior di klub olahraga bola voli yang siap untuk diujicoba 

secara terbatas. 

2. Tahap Ujicoba Terbalu 

Prototipe model AKOB (Asesmen Keternmpilan Olahraga Bola 

Voli) diujicoba untuk memperoleh sueru pennulaan evaluasi kualitatif(an 

initial qualitative evaluation) dnri produk yang akan dihasilkan (Borg & 

Gall, 1983: 790). Pada tahap ujieoba, peneliti secara bersama-sama dengan 

pe!atih bola voli melaksanakan ujieoba model pada proses bcrla:ih-melatih 

dengan menggunakan prototipe model ini. Bemmaan mengikuti proses 

berlatih-melatih, instrumen ini diterapknn don direvisi sesuai dengan 

kondisi 1apangan. 

3. Tahap Ujicolm Dtpertuas 

Tahap ketign dari penclitian ini adalah berupa ujicoba diperluas 

(tes utema lapangan!mainfield tesling). Pada tahap ini tujuan yang ingin 

dicapai adaloh untuk menentukan apokah prodnk yang ingin dihasilkan 

tersebut mcmenuhi tujuan unjuk kerja (its per:fonnam:e objectives). 

Model AKOB (Asesmen Keterampilan Olahrnga Bola Voli) awal 

akan diujicobakan di klub olahraga bola voli yang sudah ditentukan. Pada 

masing·masing klub bola voli untuk dijadikan sebagai kclompok 

perlakuan, sehingga ada bebcrapa kelompok perlakuan di tempat yang 

berbeda. Penerapan model AKOB (Asesmen Keterampilan Olahraga Bola 

Voli) pada asesmen individu dilakukan sepuluh kali ulangan saar pra 
benanding (pre game). 

Pada akhir ujicoba diperluasakan diperoleh hasil efektivitas model 

AKOB (Asesmen Kererampilan Olahraga Boin voli) yang digunakan 

pelatih untuk mengukur ketercopaian keterampilan yang harus dikuasai 

atletjunior di klub bolo vol]. 

C. Uji Coba Produk 
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I. Desain Uji Coba 

Desain untuk uji coba dalam penclitian ini mengadopsi atau 

mengikuli kaidah dari Borg dan Gall (1983: 775) bahwa uji coba produk 

penefiuan pengembangan yang seharusnya dilakukan minimal tiga tahapan 

yaitu tahap ujicoba lapangan awal. tahap ujicob11 lapangan operasional, 
dan tahap ujicoba lapangan final. Ujicoba lapangan awal mcrupakan 

kegiatan awal dari pengcmbangan model ascsmen keterampilan olahraga 
bola voli yang dibuat oleh peneliti. Pcngembangan model yang 

diujicobakan adalah pengembangan model yang telah mendapatkan 

rekomendasi ahli/pakar olahraga bola voli, ahli pengukuran dan ahli 

bahasa. Ujicoba lapangnn ini benujuan untuk melihat pedoman pelaksanan 

yang terdiri dari, objektivitas, kondisi administrasi, validitas, dan 

reliabilitas dari model asesmen keterampilan olahraga bola voli. 

Ujicoba lapangan utama merupakan kcgiatan tahap kedua dari 

pengembangan model asesmcn ketcrampilan olahraga bola vo[i. Ujicoba 
lapangan tahap kedua bertujuan untuk mclihat pengembangan model yang 
telah mendapatkan masukan atau perbaikan dalam pelaksanan dilapangan 
yang terdiri dari, objektlvlras, kondisi administrasi, validitas, dan 

reliabilitas dari model asesmen ketcrampilan olahraga bola voli. Hasil dari 

petaksanaan ujicoba lapangan utama untuk dilakukan analisis dari 

pengembangan model ascsmen keterampilan olahraga bola voli. 

Analisis hasil ujicoba lapangan utama bcnujuan untuk dilakukan 

perbaikan model, bila ada yang perlu diperbaiki dcngan bcrpedoman pada 
aspck objektivitas, kondisi administrasi, validitas, dan rcliabilitas. 

Perbaikan model ascsmen kcternmpilan o!ahraga bola vcli yang telah 
dilakukan untuk perbaikan pedoman pelaksanaan ujicoba lapangan ureme 

sebagai pcdoman pelaksanaan pada saat ujicoba lapangan opcrasional 

model akhir dari asesmcn kctcrampilan olahraga bola voli. 
Analisis hasil ujieoba lapangan tahap akhir bcnujuan untuk 

mcmbual atau menentukan instrumen dan pedoman asesmen ketcrampilan 

olahraga bola voli. lnstrumcn AKOB ascsmcn keternmpi[an individu pra 
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bertanding (pre game) p:ido aspek kinerja dan kctepatan, Aspck kinerja 
proses mcliputi sikap persiopan, siknp pcrkenann, dan sikap akhir untuk 

masing-masing tck.nik servis, pas bawah, pas atas, mcmukul, dan 

bendungan. Aspck kctepatan meliputi teknik scrvis, pas bawah, pas atas, 

memukul, dan bendungan pada sasaran. 

Panduan asesmen model AKOB meliputi pedoman pcngamatan, 
rubrik, seperangkot tugas unjuk kerja (sesi latihan) dan proscdur 

pelaksanaan. Pedom::m pcngamaton pada ascsmen individu difokuskan 

pada deskripsi aspck kincrja dan aspek ketepatan atlet dalam mcnampilkan 
teknik servis, pas bawah, pas atas, memukul, dan bendungan. Rubrik atau 

pcnskoran yang digunakan adalah ska la rating. 

Scpcrangkot tugas unjuk kerja mcliputi tugas simulasi teknik unjuk 

kerja atlet pra bertanding (pre game), yaitu atlet melakukan/menampilkan 
aspek kinerja proses meliputi sikop awal, sikap perkenaan, dan sikap akhir 

untuk masing-masing teknik servis, pas bawah, pas alas, mcmukul, dan 

bendungan. Aspck ketepatan meliputi teknik scrvis, pas bawah, pas atas, 
mcmukul, dan bendungan pada sasaran dengan kritcria sepuluh kali 

melaksanakan pnda masing-masing teknik. 

2. Subjek Coba 

a. Poputest Subjek Coba 
Populasi subjek coba yang dipakai dalam uji coba instrumen 

Asesmen Kcterampilan Olahraga Bola Voli (AKOB) adalah seluruh 
at!et laki-laki yang berusia antara 16-20 tahun. Populasi subjck coba 

adalah atlet junior yang menjadi anggota klub atau perkumpulan 
Pcngdn PBVSI Daerah Jstimewa Yogyaknrta. 

b. Sampel Subjek Coba 
Sampcl subjek coba terdiri atas dun elemen, yaitu: (I) at!et 

junior; (2) penilai (rater) atau pelatih bola voli di klub. Penentuan 
sampel subjek coba diambil secara purposive sampling, dengan 
kriteria, yaitu: (I) atlet yang sudah berlatih lebih dari tiga tahun; (2) 
atlet yang sudah mengikuti pertandingan; (3) klub yang melakukan 

53 



pcmbinaan secara kontinyu. Dalam pelaksanaan ujicoba produk 

peneli1ian terbagi dalam tiga tahap scbagai bcrikut: 

I) Uji coba lapangan awal dilakukan pada [ (dua) klub olahraga bola 

voli. Subjek cobanya adalah pelatih (rater) dan etler junior pada pra 

pertandingan (pre game). 

2) Uji cobe lapangan utama dilakukan pada 2 (empat) klub olahraga 

bola voli. Subjek cobanya edalah pelatih (rater) dan atletjunior pada 

pra pertandingan (pre game). 

3) Uji coba lapangan operasional dilakukan pada 8 (delapan) Klub 

olahraga bola voli. Subjek cobanya adalah pelatih (ra1er) dan atlet 

junior pada pra pcrtandingan (pre game). 

3. Jenis Dnta 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitalif 

diperoleh melalui hasil pengukuran unjuk kerja proses teknik adalah 

ketcrampilan atlet dalam simulasi untuk mendemons1rasikan maslng 

masing kinerja teknik. Pengukuran unjuk kerja produk adalah 

keterampilan atlet dalam melllkukan ketepatan atau penempatan bola poda 

area tertcntu. 

Untuk lebih jelasnya, aspek yang diukur dapat dirangkum pada 

Tabel 2. 

Tabcl 2. Aspck y:ing Diukur dalam Model AKOD 

Aspck yang Dlukur 

Pra Bcrlanding (Pre Game) 

Ketcrampilnn proses teknik simulasi pro bertanding (pre game) 

teknik servls, pas bawah, pas atns. pukulan, dan bcndungan. 

Keterampilan produk penempatan bole pra bertanding (pre game) 

teknik servis, pas bawah. pas atas, pukulan, dan bendungan. 

4. lnstrumen Pengumpulan D11ta 

Penelitian ini mcnggunakan dua kclompok instrumen untuk 

menjaring data. Kelompok pertama adalah instrumen yang digunakan 
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untuk mengevaluasi model selama proses pengembangan dan ujicoba, 

scbagai respondennya adalah pelatih. Ke1ompok kedua adalah instrumen 

yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian keterampilan 

olahraga bola vcli yang meliputi pencapaian pada proses teknik dan 

prod\Jk teknik bola voli scbagni respondennya adalah atlet. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tugas unjuk kerja atlet, 

yaitu tugas unjuk kerja atlet (fUKA) berupa sirnulasi pra bertanding (pre 

game) yang dinmati menggunakan pedoman observasi dilengkapi dengan 

lembar rubrik. Pedoman observasi dalam model Asesmen Keterampilan 

Olahraga Bola Voli (AKOB) dipergunakan untuk mengamati atau 

mengukur dan menilai semua unjuk kerja atlet dengan melibatkan rubrik 

berberuuk skala rating (rating scale). Untuk lebih jelasnya, teknik 

pengurnpul:ln data dapat dirangkum pada Tabe1 3. 

Tabel 3. Tcknik Pcngumpulan Datn dalam Model AKOB 

Data yang Dipcrlulurn Metode Inst rumen Sumbcr 

Pengumpulan yang lnformasi 

Dlgunakan 

Proses 1eknik pra Simulasi Pengamatan Peletih (rater) 

bertanding (pre game) Kinerja dan Atlet 

Produk penempatan Simulasi Pengamatan Pclatih (rater) 

bola pra bertanding Kincrja dan Allet 

(pre game) 

S. Teknik Analisis Dala 
Pene!itian ini berorientasi pada pencapaian keterampilan atlet, 

sehingga penekanannya pada validitas isi, karena berhubungan dengan 
kemampuan instrumen untuk menggambarkan secara tepat pada domain 

peri!aku yang diukur. Bukti va!iditas berdasarkan isi tes atau instrumen 
dilakukan oleh panel pakar pada bidang yang diukur dan pakar bidang 
pengukurnn (Djemari Mardnpi. 2008: 19). Langkah validitas isi dijabarkan 
kc dalam nspek yang terinci dan dideskripsikan indikatomya. 
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Analisis untuk mengetahui koefisien rcliabilitas instrumen model 
AKOB menggunakan anausls reliabilitas antar penilai (inter-rater 
refiabiliry). Penilai atau inter-rater dalam penelitian ini adalah para pelatih 
bola volt yang memiliki scnifikasi pelatih nasional. Analisis ini dilakukan 

dcngan bantuan SPSS untuk memperoleh indeks Kappa (k) Cohen yang 

bertujuan untuk mengctahui kestabilan dan kesepahaman penilai. 

Kestabilan dan kesepahamnn penilai pada waktu mengamati atlet dalam 

melakukan unjuk kerja proses dan produk pada pra bertanding (pre gom). 
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DABIV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

No Nama Klub Penekab'Penekot Keteranzan 
I Klub Yuso Gunadanna Kotamadva Yoevakarta Putra 
2 Klub Ganevo Kotamadva Yoavekarte Putra 
) Klub Gaiah Loka Kotamadva Yoevekerte Putra 
4 Klub Jib Kids Kotamadva Ycevekerte Putra 
5 Klub Baia 78 Kabuoaten Bantu! Putra 
6 Klub Raseko Kabuoaten Bantu! Putra 
6 Klub Samudra Kabuoaten Bantu! Putra 
8 Klub Sima Putra Kabuoaten Bantu! Putra 
9 Klub Pendowo Kabuoatcn Bantu] Putra 
10 Klub Pervas Kabuoaten Sleman Putra 
I I Klub GE Liontin2 Kabunaten Sleman Putra 
12 Klub Yuso S\eman Kabuoaten Sleman Putra 
13 Klub Padmanaba Kabuoaten Kutonoroeo Putra 
14 Klub Garuda Kabuoaten Kulonnrozo Putra 
15 Klub Dbeksinerae Kabuoaten Gununakidul Putra 
16 Klub Maiu Lancar Kabuoaten Gununskidul Putra 
17 Klub Tunas Kabuoaten Gununzkidul Putra 

Sumber: Kejurda Yumor Tahun 2014 

A. Deskripsi Datn 
I. Data Pendahuluan 

a. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Pengurus Daerah Persatunn Bolavoli Se!uruh Indonesia Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai anggota dari Pengurus Pusat Persatuan Bolavoli Seluruh 
Indonesia Pengda. POVSI Daerah lstimewa Yogyakarta memiliki 4 

Pengurus Kabupaten dan I Pengurus Kota, yaitu: I) Pengurus Kabupatcn 

(Pengkab.) PBVSI S!eman, 2) Pengurus Kabupaten (Pcngkab.)PBVSI 
Bantu\,)) Pcngurus Kabupaten (Pengk.ab.)PBVSI Gunungkidul, 4) Pengurus 
Kabupaten (Pengkab.) PBVSI Kulonprogo, dan 5) Pengurus Kota (Pengkot.) 
PBVSI Kotamedya Yogyakarta. Pengkab!Pengk.ot PBVSI se-DfY mcmiliki 

anggota tcrdiri dari klub-klub bolavoli yang membina atlet putra dan putri. 
Klub-klub yang membina atlet putra sebagaimana dalam tabel di bawah ini: 

Tebel 4.1 
Nruna-Nama Klub yang Mengikuti Kejurda Yunior 
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Dari 17 klub bolavoli yang mengikuti yunior tahun 2014-2015 yang akan 

digunakan sebagai sampel scbanyak 9 klub dengon rincian; untuk ujicoba 

pertama sebanyak 1 klub (12 atlet), ujicoba kedua sebenyak 2 klub (26 atlet) 

dan ujicoba ketiga sebanyak 6 klub (72 atlel). Pada pengambilan sampel 

dari 17 klub dilakukan dengan cara undian untuk mengnmbil 9 klub. Hasil 

undian untuk ujicoba penama sebagai sampel yaitu klub Yuso Gunadarma 

Kotamadya, hnsil undian untuk ujicoba kedua scbagai sampel yaitu klub 

Baja 78 Bantul dan GE Lighting Sleman, hasil undian ujicoba ketiga scbagai 

sampel yaitu k!ub Pervas Sleman, Garuda Kulonprogo, Dhaksinarga 

Gunungkidul, Padmanaba Kulonprogo, Yuso Sleman, dan Ganevo 

Kotamadya Yogyakarta. 

Sampel yang digunakan untuk penelitian ini dari 9 k!ub sebanyak 112 atlet 

yunior dengan kategori umur sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 
Karakteristik Alie! Dirinci menurut Klub dan Usia 

No Pengkab!Kot. Usia Total 
16th 17th 18th 19th 20th 

1 Yuso Kota 1 5 6 1 1 14 
2 Bain 78 1 3 5 4 1 14 
3 GE Lizhtinz 1 3 5 3 0 12 
4 Pervas 3 3 1 2 3 12 
5 Garuda 1 3 2 4 2 12 
6 Padmanaba 1 3 4 4 0 12 
7 Dbakstneraa 3 3 5 • 0 12 • 
8 Ganevo 2 2 4 4 0 12 
9 Yuso Steman 3 2 2 4 1 12 

Total 16 27 34 27 8 112 
14.3% 24,1% 30,4% 24,\ % 7,1% 100% 

b. Analisis Kcbutuhan 

Dalam melakukan anatisis kebutuhan yang ada di lapangan, peneliti 

memberikan wawancara dan kuesioner sebanyak 24 pelatih olahraga 
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bolavoli di 4 pengkab PBVSI dan I Pengkot PBVSI se-Daerah lstimewa 

Yogyakarta. Pelatih o)ahraga yang diberi wawancara dan kuesioner dilihat 

dari tingkat pendidih.n dan lama melatih dapat dilihat dalam label di bawah 

Tabel 4.3 
Karakteristik Pe\atih Dilihat dari Pendidikan dan Lama Melatih 

No Pendidikan Jumlah Lama Mela1ih Total 
1-S 6-IO 11-1 '.5 l'.5·20 21-2'.5 

1 SLTA/SMA 2 0 1 1 0 0 2 
2 SI Olahraaa 17 0 10 J J 1 17 
J SI Non Olahraza 2 0 0 2 0 0 2 
4 S2 Olahraaa J 0 2 1 0 0 J 

Total 24 0 13 7 J 1 24 
Prosentase 0 54 1 29 2 12 S 4 2 100 

Selenjutnye untuk klasifikasi dari kompetensi yang diperoleh dari induk 

organisasi da\am bentuk sertifikat pelatih dapat dikategorikan menjadi 3 

yaitu; I) pelatih yang bersertifikat Oaerah sebanyak 2orang, 2) pelatih yang 

bersertifikat Nasional sebanyak 21 orang, dan 3) pelatih yang bersertifikat 

intemasional sebanyak I orang. 

2. Data Pengembangan Produk 

Pengembangan produk bertujuan untuk menindaklanjuti dari hasil kuesioner dan 

wawancara dengan para pelatih, dimana sebagai pelatih membutuhkan 

instrumen yang bisa mcnilai hasil berlahh melatih olahraga bolavoli di 

klub.Peneliti dalam me\akukan tahap pengembangan ini terdiri dari kegiatan 

perencannan, perancangan produk, dan focus group disccuson (FGD), sehingga 

pada akhir kegiatan akan menghnsilkan produk yang berupa instrumen asesmen 

kete.nmpilan olahraga bolavoli. lnstrumen ini dapat untuk menilai keberhasilan 

pe!atih dnlam melnkukan proses berlatih melntih olahraga bolavoli di klub. 
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YVSO Steman 

Asal K.lub 
YUSO Sleman 

9 Purwono, S.Pd 

I Sukardi, S.Pd 

7 Joko Sutrisno, S.Pd 

5 A un Nu roho, S.Pd., MM 
6 Heri Wibowo, SH 

8 Sunaribowo, S.Pd. Kor 

2 A us Purwadi, S.Pd 

10 Sukismadi, S.Pd 
11 Mardi anto, S.Pd 

No. Nam a 
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Pada pra FGD peneliti menyiapkan panduan diskusi, dimana peneliti scbaga.i 

moderator pada awal FGD I untuk mcnjelaskan topik diskusi, tugas 

moderator hanya mengarahkan peserta pada topik diskusi. Moderator 

dibantu oleh tiga orang yang memiliki tugas sebagai notulis untuk mencatat 

berbagai permasalahan yang didiskusikan sebanyak dua orang, dan satu 

a. Perencanaan Produk 

Kegiatan perencanaan produk dilakukan dengan focus group disccuson 

penama (FGD l).Tujuan FGD I un!uk (I) mcmperoleh mnsukan tcntang 

konstruk mengenai olahraga bolavoli di klub. (2) mencmukan indikator 

indikator dalam olahraga bolavoli, (3) mendeskripsikan indikator dalam 

olahraga bo!avoli. Kegiatan FGD I dilaksnnakan di GOR UNY di ruang 

sidang barat dengan melibatkan 12 orang peserta yang terdiri dari para 

pe\atih o\nhraga bolavoli se-Daerah Jstimewa Yogyakarta. 

Kegiatan FGD I dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 di 

ruang sidang utama barat Gedung Otahraga Universitas Negeri Yogyakarta. 

Kcgiatan FGD I berlangsung se[ama tiga jam, yang dimulai pada pukul 

09.00 sampai dengan 12.00 WIB.Pada kegiatan focus group disccuson 

pcrtamn (FGD I) pcserta para pelatih sebagai berikut. 

Tabel 4.4 
Peserta Kegiatan Focus Group Disccusan Pertama (FGD I) 
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Diskusi ini menyampaikan beberapa topik seputar olahraga bolavoli untuk 

mencapai prestasi yang dilakukan di klub. Moderator dalam diskusi ini 

membagi menjadi tiga sesi diskusi yaitu: (1) sesi I menyampaikan tcplk 

mengenai apa definisi atau konstruk olahraga bolavoli di klub, (2) sesi II 

menyampaikan topik mengenai apa indikator olahraga bolavoli di klub, (3) 

sesi Ill menyampaikan topik mengenai apa deskripsi indikator olahraga 

bolavoli di klub. Pada tiga topik diskusi yang disampaikan ini dengan 

harapan untuk memperoleh infonnasi secara mendalam mengenai berbagai 

variabel pendukung dalam penelitian yang diperlukan untuk mengkonstruk 

ketemmpi!an olnhraga bolavoli dalarn pelaksnnaan penilaian hasilproses 

berlatih melatih di k.lub yang dikcmbangkan. 

Oedasarkan bcrbagai mnsukan peserta kegiatan FGD l, maka diperoleh 

infonnasi mengcnai olahraga botavoli di klub yang proses berlatih 

melatihnya bcrtujuan untuk mencapai prestasi. lnformasi yang diperoleh 

orang sebagai pengambil gambar serta perekam. Kegiatan FGD I 

ber!angsung dengan lancar clan efektif. Urutan kegiatan FGD 1 dapat 

dijelaskan sesuni dengan susunannya sebagai berikul. 

Tabel 4.5 
Susunan Kegiatan FGD I 

Waktu Keoiatan Uraian Keoiatan Ketereneen 
09.00 s.d 09.10 Pembukaan Peneliti 
09.10s.d09.50 Presentasi mengenai topik ten tang Peneliti 

definisi dan konstruk keterampilan 
olahraga bolavoli di klub, indikator- 
indikator olahraga bolavoli di klub, dan 
deskripsi indikator olahraga bolavoli di 
k.lub. 

09.50 s.d 11.30 Tanggapan, masukan, d,n saran dari Peserta, 
tiga ha! yang te\ah di presentasikan olah Notulis 
eeneliti. 

11.30 s.d 12.00 Penyimpulan dari hasil diskusi dan Peneliti 
eenutue 
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terdiri dari (I) definisi dan konstruk olahraga bolavoli di klub, (2) indikator 

olahraga bo[avoli di klub, (3) deskripsi indikator dalam olahraga bolavoli di 

klub. 

teori konstruk pada berdasarkan kisi-kisi Pembuatan 

b. Perancangan Produk 

Hasil focus group disccu.son pertama (FOOi) scbagai dasar untuk 

melakukan perancangan produk instrumen ascsmen keterampilan olahraga 

bolavoli di klub.Instrumen asesmen keterampilan olahraga bolavoti pada 

atlet di klub yang berkenaan dengan scperangkat alat ukur yang bekerja 

secara bersamaan untuk melaksanakan suatu asesmen. Perancangan produk 

dilakukan oleh peneliti dengan dua tahap kegiatan sebagai berikut: 

I). Penyusunan Perangkat lnstrumen Asesmen Keterampilan Olahraga 

Bolavoli. 

a) Menuliskan Konstruk lnstrumen 

Konstruk instrumen didasarkan pada landasan teori olahraga bolavoli 

dan hasit focus group disccuson (FOO I) mengenai konstruk 

o[ahraga bclavoli. Kosntruk olahraga bolavoli adall\h olahraga 

permainan bola besar yang aktivitasnya secam rally maupun tidak 

yang saling menjatuhkan bola ke lantai lawan melalui atas net secara 

cepat dengan tujuan memaksa regu lawan untuk tidak mampu 

mengembalikan bola, sehingga tercetak skor atau poin. 

b) Menuliskan Kisi-Kisi 

mengenaivariabel yang akan diukur pada olahraga bolavoli yang 

telah dirumuskan pada focus group disccuson (FOO I). lndikator 

olahraga bo!avoli da!am proses berlatih melatih dalam mencapai 

prcstasi ndalah keterpaduan unjuk kerja dari pembukaon dan 

pcmanasan saat latihan serta gerak persiapan, gerak perkenaan, dan 

gcrak akhir saat melakukan suatu teknik olahraga bolavoli dan 



diakhiri dengan penutupan \atihan. Berdasarkan pada indikator 

olahraga bolavoli yang bertujuan untuk prestasi disusun suatu kisi 

kisi tes mengenai unjuk kerja keterampilan olahraga bo\avoli. 

c) Menyusun Tugas Unjuk Kerja Atlet 

Tugas unjuk kerja adalah unjuk kerja atlet saat me\akukan proses 

berlatih melatih di klub yang bersama-sama maupun secara individu. 

Tugas unjuk kerja mencakup kemampuan atlet yang dimulai dari 

proses pembukaan, pemanasan, latihan teknik dari gerak persiapan, 

gerak perkenaan, gerak akhir, dan diakhir dengan proses penutupan 

latihan. Kemampuan atlet yang tertuang pada tugas unjuk kerja 

proses berlatih melatih mencakup lima aspek penilaian yang terdiri 

etas: (I) keterampilan dalam me\akukan teknik servis dengnn e'nam 

butir tugas, (2) keterampilan dalam melakukan teknik pas bawah 

dengan enam burir tugas, (3) keterampilan dalrun melakukan teknik 

pas atas dcngan enam butir rugas, (4) keterampilan dalam melakukan 

teknik smash dengan enam butir tugas, dan (5) keterampilan dalam 

melakukan teknik bendungan dengan enam butir tugas. Tugas unjuk 

kerja kemampuan atlet secara kese\uruhan dalam melakukan 

olahraga bolavoli sebanyak 30 butir keterampilan. 

d) Menyusun Pedoman Pengamatan 

Pedoman pengamatan tugas unjuk kerja adalah lembaran yang 

digunakan untuk mengamati kinerja atlet atau menilai kualitas 

pelaksanaan pada aspek keterampilan atau kemampuan dalam proses 

berlatih melatih. Pedoman pengamatan didalamnya mencakup 

indikator unjuk kerja atlet dan deskripsi dari unjuk kerja atlet 

teramnti dnlam melakukan proses latihan olahraga bolavoli dengan 

cararhecklist (v). 
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e) Menyusun Rubrik 

Rubrik adalah perangkat kriteria yang digunakan untuk mengukur 

kinerja suatu unjuk kena. Dalam rubrik meliputi cakupan butir-butir 

tugas yar.g akan dinilai: (a) skala penilaian, (b) total skor, dan (c) 

perolehan nilai. Kriteria kemampuan mempraktekkan keterampilan 

olahraga bolavoli pada masing-masing butir mengacu pada lime 

ska!a, yaitu sangat baik (5), baik (4), cukup (3), kurang baik (2), dan 

tidak baik (!). 

f) Menyusun Prosedur Asesmen 

Penyusunan prosedur asesmen bertujuan untuk mempermudah dan 

memperlancar proses pengambilan asesmen yang dilakukan oleh 

seorang penilai (rater). Prosedur asesmen difokuskan pada langkah· 

langkah yang harus ditakukan oleh penilai (rater) dalam menilai 

kemampuan dan keterampilan at!et dalam melakukan unjuk kerja 

olahraga bolavoli. 

g) Pelaporan 

Hasil asesmen keterampilan olahraga bolavoli yang dilakukan oleh 

atlet dalam proses berlatih melatih akan dilakukan analisis dan 

dikemas dalam bentuk \aporan. Laporan unjuk kerja atlet dalam 

melakukan keterampilan olahraga bolavoli di klub akan berbentuk 

dalam profil kompetensi atlet. 

2) Validasi lnstrumen dengan Focus Group Dtsccuson (FGD) 

Perancangan produk (draf produklprototipe) perangkat instrumen 

asesmen keterampilan olahraga bo\avo\i di klub telah disusun peneliti, 

maka tahap berikutnya dilakukan FGD lanjutan (FGD 2). FOO 2 

benujuan untuk memberikan tanggapan, masukan, dan validasi mengenai 
perangka! instrumen asesmen keterampilan olahraga bolavoli di klub yang 
mencakup: (1) Dcfinisi dan konstruk, (2) Kisi-Kisi, (3) tugas unjuk kerja 
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atlct, (4) pedoman pengamatan, (5) Rubrik, dan (6) prosedur asesmen 

keterampilan o\ahraga bolavoli. Pada kegiatan/ocw group disccwon dua 

(FGD 2) peserta para nhli sebagai berikut. 

Tabel 4.6 
Peserta Kegiatan Focus Group Oisccuson Dua (FGD 2) 

No Nam a Keterenaan 
I Prof. Dr. Suhariana, M.Kes, AIFO Praktisi Bolavoli di PT 
2 Ors. Sb. Pranatahadi M.Kes Praktisi Bolavoli di PT 
3 Ors. Suhadi, M.Pd Praktisi Bolavoli di PT 
4 Dr.Or. Mansur, M.S Praktisi Bolavoli di PT 
s Dr. Guntur M.Pd Praktisi Bolavoli di PT 
6 Dr. Siswantovo, M.Kes Praktisi Lab. Prestasi 
7 Or. Samsulhadi Ahli Peneukuran 
8 Dr. Herl Retnowati Ahli Penzukuran 

Hasil dari Focus Group Disccuson dua (FGD 2) berupa suatu produk 

instrumen asesmen kctcrampilan otahraga bolavoli di klub yang dapat dan 

siap diujicobakan lebih lanjut pada tahap penelitian di lapangan. 

3. Data Ujicoba Produk 

Tahap ujicoba dilnkukan dilapangan dan dilakukan perbaik.an atau revisi produk 

instrumen asesmen keterampilan olahraga bolavoli di klub. Tahap ujieoba ini 

dilakukan dengan dua kegiatan yaitu:pra ujicoba dan ujicoba instrumen yang 

dikembangkan. Kegiatan tahap ujicoba secara rinci sebagai berikut. 

a. Pra Ujicoba lnstrumen 

Tahap kegiatan pra ujicoba dilaksanakan dengan cara melakukan uji 

keterbacaan dari instrurnen ascsmen ketemmpilan olahraga bolavoli di klub. 

Uji keterbacaan yang dimak.sud untuk melakukan validasi konstruksi butir 

butir soal keterampi\an olahraga bolavoli, khususnya pada aspek bahasa, 

penggunaan isti!ah, susunan kalimat, substansi isi butir keterampilan. dan 

mudah dipahami oleh para penilai (rater). Kegiatan pada tahap ini 

di!aksanakan pada hari kamis tangga! 16 September 2015 pukul 14.00 s.d 
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17.00 WIB ruang VIP GOR UNY. Kegiatan im melibatkan subyek uji 

delapan orang pelatih dan satu ahli bolavoli. 

Tabel 4.7 
Peserta Uji Keterbacaan Perangkat lnstrumen 

No Nam a Keterano.an 
l Drs. Sb. Pranatahadi M.Kes Ahli Bolavoli 
2 Dr. Gun!ur M.Pd Ahli Bolavoli 
3 Danana Wicaksono, M.Or Pelatih 
4 Hendri Pennana, M.Or Pelatih 
5 Wisnu Herianto. S.Pd Pelatih 
6 Damar Pamungkas, S.Pd.Jas Pelatih 
7 Am1na Nuo:roho, S.Pd,. MM Pelatih 
8 Yuyun Ari Wibowo, M.Or Pelatih 
9 Riky Dwihandaka, M.Or Pelatih 

Kegiatan ini sangat penting bagi peneliti, di mana peneliti memperoleh 

infonnasi mengenai kesalahan dalam penulisan dan perbaikan butir soal 

keterampilan olahraga bolavoli di klub yang dikembangkan. Hasil uji 

keterbacaan instrumen diperoleh informasi mengenai: (I) perbaikan tata tulis 

pada bulir soal asesmen katerampilan olahraga bolavoli, uraian deskripsi 

gemk dan kriteria asesmen yang dikembangkan, (2) saran untuk perbaikan 

pada tahapan-tahapan proses ber\atih me\atih dimulai dari pembukaan, 

pemanasan, inti latihan dari gerak persiapan, gerak perkenaan, gerak akhir 

dari suatu teknik olahraga bolavoli, dan penutup akhir dari suatu proses 

latihan. 

b. Uji Coba lnstrumen 

lnstrumen ascsmen keterampilan olahmga bolavoli di klub yang 

dikembankan meliputi: (I) Tugas unjuk kerja atlct mempmktekan lima 

teknik dalam olahraga bolavoli dari teknik servis, pas bawah, pas atas, teknik 

smash, dan tcknik bcndungan, (2) pedoman pengamatan dari Hrna teknik 
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olahrnga bolavoli, dan ()) rubrik untuk lima teknik olahraga bolavoli. 

Ujicoba instrumen pertama dilakukan pada atlet bolavoli sebanyek 14 orang 

dengan cnam orang rater parn pelatih olahragn bolnvoli yang memiliki 

sertifikat pelatih nasionnl. Ujicoba instrumen kedua dilakukan pada arlet 

Bolavoli sebanyak 26 orang dengan enam orang rater para pe!atih olahraga 

bolavoli yang memilik.i sertifikat peletih nasionaL Ujicoba instrumen ketiga 

dilakukan pada atlet bolavoli sebanyak 72 orang dengan enam orang rater 

para pelatih olahraga bolavoli yang memiliki sertifikat pe\atih nasional. 

Analisis Data Uji Coba 

I. Validitas 

Validitas adalah ukuran untuk menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. lnstrumen asesmen keterampilan olahraga 

bolavoli di klub menggunakan validitas isi. Validitas isi yang dimaksudkan 

adalah untuk mengukur sejauhmana butir-butir instrumen yang dipakai dapat 

mencakup keseluruhan obyek yang diukur. Validitas isi instrumen penelitian ini 

dengan menggunakan analisis rasional, yaitu; apakah butir yang ada di kisi-kisi 

instrumen sudah menggambarkan indikator dari variabel yang diukur dari unjuk 

kerja dalam penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam vaJiditas isi 

adalnh melaksanakan Focus Group Disccuson dua (FOO 2) dengan para pakar 

atau ahli untuk meneliti atau memeriksa isi instrumen secara baik, cennat, dan 

sisternatis dalam mcngevaluasi relevansi dengan variabel yang telah ditentukan. 

Berdnsarkan hasil dari FGD 2 di mana pnra pakar dan ahli memberikan pendapat 

mengenai kisi-kisi unjuk kerja atlet yang dikembangknn sudah mencenninkan 

materi yang terdapat o\ahraga bolavoli. Burir-butir keternmpilan dan kemampuan 

yang disusun pada pedoman pengamatan sudah mencenninkan penguasaan 

kompetensi attet, sehingga validitas instrumen penilaian pengamatan unjuk kerja 

o!ahraga bolavoli yang dikembangkBn dengan diuji A 'iken. 
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2. Reliabilitas 

a. Analisis Koefisien inter-rater Kappa 

Hasil data uji ceca dari anava dapat disajikan dengan analisis koefisien intcr 

rater. Koefisien inter-rater merupnkan salah satu sarana untuk melihat tingkat 

konsistensi atau kcajegan antar penilai dalam memberikan rating terhadap 

unjuk kerja atlet dalam melakukan keterampilan olahraga bolavcli di 

klub.Untuk keperluan uji konsistensi inter-rater, pencliti mcnggunakan 

koefisien Cohen's Kappa. 

I) Hasil Analisis Koefisien Reliabiliras Inter-rater Ascsmen Kcterampilan 

Teknik Servis Olahraga Bolavoli 

Dalam pengambilan data penelitian menggunakan 6 orang rater yang 

membcrika.n rating pada penilaian ketera.mpilan tck.nik scrvis olahraga 

bolavo\i.Penilaian ini nda 6 (enam) item yang menjadi objek penelitian. 

Rangkuman hasil perhitungan konsistensi dan kesepakatan cnam rater 
tersebut disajikan pada Tabel 4.8 untuk atlet olahraga bolavoli di klub. 

Tabel 4.8 
Hasil Koefisicn K (Kappa) antar Penilai 

Pada Asesmen Keterampilan Teknik Servis Olahraga Bolavoli di Klub 
....... Rllff l'ct,,!e, ,., " ,., ,., " ,., " ,., " " " " ,., •• ,., 

' .u "' .u " ,. u " .n ·" .n ·" ·" .IO ... .. 
' " u ·" ,. n .n n .. " ... " ·" " ·" ·" ' ·" .. .u " " ... " .ro ·" ·" ••• " ... .. ·" • .eo •• " ·" " " " .tc " " ••• " " •• " l " .. " " " " " ·" " ·" ·" ·" " " .� • .. .. " " " " " " " ·" " " " .. .u 

Rcrat1 .. " " " " " " " ·" .ts .. " " " .. 
Rc1u1 K.sclu,uhan Korf111Cf1 Ka • ••• 

Gambanm dari tabel 4.8 di mana koefisien K (kappa) antara rater I dengan 

rater 2 pada enam item diperoleh rata rata koefisien scbcsar 0.84. 

Kemudian antara rater I dcngan rater 3 pada enam item diperoleh rare rata 

kocfisien sebesar 0.85. Kemudian antara rater I dengan rater 4 pada cnam 

item diperoleh rata rate koefisien sebesar 0.73. Kemudian antara rater I 

dengan rater 5 pada enam item diperoleh rata rata koefisien scbesar 
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0.79.Kemudian antara rater I dengan rater 6 pada ennm item diperoleh rata 

rata koefisien sebesar 0.78. Kcmudian antara rater 2 dengan rater 3 pada 

enam item diperoleh rata rata kocfisien sebesar 0.79. Kemudian antara 

rater 2 dengan rater 4 pada ennm item diperoleh rata rata koefisien sebesar 

0.77. Kemudian antara rater 2 dengan rater 5 pada enam item diperoleh 

rata rat a koefisicn sebesar 0. 71. Kemudian antara rater 2 dengan rater 6 

pada enam item diperoleh rata rota kocfisien sebesar 0.78. Kemudian 

antarn rater 3 dengan rater 4 pada enam item diperoleh rata rata koefisien 

sebesar 0.79. Kemudian antara rater 3 dengan rater 5 pada enam item 

diperoleh rcta rata koefisien sebcsar 0.84. Kemudian antara rater 3 dengan 

rater 6 pada cnnm item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0. 76. 

Kemudian entare rater 4 dengan rater 5 pada enam item diperoleh rata rete 

koefisien sebesar 0.83. Kemudian antara rater 4 dengan rater 6 pada enam 

item dtperoleh rata rata koefisien sebesar 0.87. Kemudian antara rater 5 

dengan rater 6 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.86. 

Tingkat konsistensi dan kesepakaten penilai secara keseluruhan dalam 

menilai keterampilan teknik servis olahraga bolavoli di klub dapat 

diketahui c!engan mengambil rata-rata lwefisien kappa dengan enam rater 

scbesar 0.802. Besaran nilai 0.802 memberikan gambaran bahwa kc ennm 

penilai (rater) memiliki persepsi dan pemnhaman terhadap konstruk 

penilaian sebesar 80%,.Nilai koefisicn K (Kappa) terscbut Jebih besar dari 

kriteria minimnl yang digunakan sebesar 0. 75, sehingga instrumen tersebut 

memenuhi syarot kocfisien reliabilitas. 

2) Hasil Analisis Koefisien Reliabilitas Inter-rater Asesmen Keterampilan 

teknik pas bawuh o\ahraga bolavoli 

Dalam pengambila.n data penelitian menggunakan 6 orang rater yang 

mcmberikan rating pada penilaian keternmpilan 1eknik pas bawah olahraga 

bolavoli. Penilaian ini ada 6 (enam) item yang menjadi objek penelitian. 

69 



Rangkuman hasil pcrhitungan konsistensi dan kesepakatan enam rater 

tersebut disajikan pada Tabel 4.9 untuk atlet olahraga bolavoli di klub. 

Tabet 4.9 
Hasil Koefisien K (Kappa) antar penilai 

Pada Asesmen Keterampilan Tek.nik Pas Bawah Olahraga Bolavoli di 
KJ,b 

8u1tr Rllt>' Paular ,., " , .• ,., ,., >J " u ,., u " " ,., •• " ' u " ·" " " u ·" .n ·" ·" ·" ·" ·" .u .sc 
' " ... ·" .u .u .11 ... " .sc ·" ·" ·" ••• ·" ) " ... . n " .n ·" ·" ••• .11 .u ·" .u .u ·" • ·" .11 ·" ... ·" ·" ... . .. ·" u .n .11 ·" ... 
' .. " .. " " " 11 . .. ·" ·" ·" ... ... u • " .ss ·" ·" .n ·" ·" ·" .. .u ·" ·" ·" ·" •=· " " ·" " " " ·" ·" ·" .u ·" .u " ·" Renu Kesduruhan Kaefi,im K ""' 

Gambaran dari label 4.9 di mana koefisien K (kappa) antara rater I dengan 

rater 2 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.84. 

Kemudinn antara rater 1 dengan rater 3 pada enam item dipcroleh rata rata 

koefisien sebesar 0.85. Kemudian antara rater I dengan rater 4 pada enam 

item dipcroleh rata ratn koefisien sebesar 0.74. Kemudian antara rater I 

dengan rater 5 pada enam item diperoteh mta rata koefisien sebesar 0.81. 

Kemudian antara rater I dengan rater 6 pada enam item diperoleh rata rata 

koefisien sebesar 0. 78. Kemudian antara rater 2 dengan rater 3 pad a enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.80. Kemudian antara rater 2 

dengan rater 4 pada enam item dipero\eh rata rata koefisien sebesar 0.78. 

Kcmudian antara rater 2 dengan rater 5 pada enam item diperolch rata rata 

koeflsien sebesar 0.75. Kemudinn antara rater 2 dengan rater 6 pada enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.80. Kemudian anrara rater 3 

dengan rater 4 pada enam item diperoleh rata rate koefisien sebesar 0.80. 

Kemudian amara rater 3 dengan rater 5 pada enam item diperoleh rota rata 

koefisien sebesar 0.84. Kemudian antara rater 3 dengan rater 6 pada enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0. 79. Kemudian antara rater 4 

dengan rater 5 pada enam item diperoleh rare rata koefisien sebesar 0.82. 
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Kemudian ontara rater 4 dengan rater 6 pada enam item diperoleh rata rata 

koefisien sebe.sar 0.85. Kemudian antnra rater 5 dengan rater 6 pada enam 

item dipero\eh rata rata koefisien sebeser 0.87. Tingkat konsistensi dan 

kesepakatan penilai secara keseluruhan dalam menilai keterampilan teknik 

servis olahraga bolavoli di klub dapat diketahui dengan mengambi\ rata 

rata koejislen kappa dengan enam rater sebesar 0.808. Besaran nitai 0.808 

memberikan gambaran bahwa keenam penilai (rater) memiliki persepsi 

don pemahaman terhadap konstruk penilaian sebesar 80%. Nilai kocfisien 

K (Kappa) tersebut lebih besar dari kriteria minimal yang digunakan 

sebesar 0.75, sehingga instrumen tersebut memenuhi syarat kocfisien 

reliabilitas. 

3) Hasil Analisis Koefisien Reliabilitas lnter-rater Asesmen Keterampilan 

teknik pas atus olahraga bclavoli 

Dalam pengambilan data penelitian menggunakan 6 orang rarer yang 

rnemberikan rating pada penilninn ketcrampilan teknik pas atas olahraga 

bolavoli. Penilaian ini ada 6 (cnam) item yang menjadi objek penelitian. 

Rangkuman hasil perhitungan konsistensi dan kesepakatan enam rater 

terse but disajikan pada Tabel 4.10 untuk at let olahraga bclevoli di klub. 

Tabel 4.10 
Hasil Koefisien K (Kappa) antar penilai 

Pada Asesmcn Ketcrampilan Teknik Pas Atas Olahraga Bolavoli di Klub 

Bum RMet ll'ernlall 
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Gambaran dari tabel 4.10 di mana kocfisien K (kappa) antara rater I 

dengan rater 2 pada enam item diperoleh rnta rata koelisien sebesar 0.84. 

Kemudian antara rater I dcngan rater 3 pada enam item diperoleh rata rata 

kocfisien sebcsar 0.83. Kemudian antara rater I dengan rater 4 pada enam 

item diperoleh rate rata kocfisien sebesar 0.76. Kemudian antara rater I 

dengan rater 5 pada enam item dipero\eh rata rata koefisien sebesar 0.80. 

Kemudian antara rater I dengan rater 6 pada enam item dipero\eh rnta rata 

koefisien sebesar 0. 78. Kemudian antara rater 2 dengan rater 3 pad a enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.80. Kemudian antara rater 2 

dengan rater 4 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.79. 

Kemudian antara rater 2 dengan rater S pada enam item dipero\eh rata rata 

koefisien sebesar 0.74. Kemudian antara rater 2 dengan rater 6 pada enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.79. Kemudian antara rater 3 

dengan rater 4 pada enam item dipcro!eh rata mta koefisien sebesar 0.81. 

Kemudian amara rater 3 dengan rater S pada enam item diperoleh rate rata 

koefisien sebesar 0.83. Kemudian antara rater 3 dengan rater 6 pada ennm 

item diperoleh rota rata koefisien sebesar 0.78. Kemudian antara rater 4 

dengan rater 5 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.83. 

Kemudian antara rater 4 dengan rater 6 pada enam item diperoleh rata rare 

koefisien sebesar 0.87. Kemudian antara rater 5 dengan rater 6 pada enam 

item diperoleh ratn rota koefisien sebesar 0.87.Tingkat konsistensi dan 

kesepakatan penilai secara keselumhan dalam menilai keterampilan teknik 

Servis olahraga bolavoli di klub dapat diketahui dengan mengambil rata 

rota koejisien kappa dengnn ennm rater sebesar 0.808. Besaran nilai 0.802 

mcmberikan gambarnn bahwa keenam pcnilai (rater) memiliki persepsi 

dan pemnhaman rcrhndap konsrruk penilainn scbesnr 80%. Nilai koefisien 

K (Kappa) tcrsebut tebih bcsnr dari kriteria minimal yang digunakan 
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sebesar 0.75, sehingga instrumen tersebut memenuhi syarat koefisien 

rcliabilitas. 

4) Hasil Analisis Koefisien Reliabilitas Inter-rater Asesmen Keterampilan 

teknik smash, spike, dan pukulan olahragn bolavoli 

Dalam pcngambilnn data pcnelitian menggunakan 6 orang rater yang 

membcriknn rating pada pcnilaian keterampilan teknik smash o\ahraga 

bolavoli. Penilaian ini ada 6 (enam) item yang menjadi objek pcnelitian. 

Rangkuman hasil pcrhitungan konsistensi dan kescpakatan enam rater 
tersebut disajikan pada Tabel 4.11 untuk atlet olahraga bolavoli di klub. 

Tabel 4.11 
Hasil Koefisien " (Kappa) antar pcnilai 

Pada Asesmen Keterampi\an Teknik Smash Olahraga Botavoli di Klub 

Buor Rater Per11ll,1 

" u " u , .• 2l ,.. ,., " ,.. ,., ,.. " ,., ,., 
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Gambaran dari tabel 4.11 di mana koefisien K (kappa) antara rater I 

dengan rater 2 pada enam item dipcroleh rata rata koefisien sebesar 0.83. 

Kemudian antara rater I dengan rater 3 pada enam item dipcroleh rata rata 

koefisicn sebcsar 0.84. Kemudian antara rater l dengan rater 4 pada enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.75. Kemudian antara rater I 

dengan rater 5 pnda enam item dipcroleh rata rata koefisien sebesar 0. 78. 

Kemudian ar:.tara rater I dengan rater 6 pada enam item dipcroleh rata rata 

koefisien sebesar 0. 78. Kemudian antara rater 2 dengan rater 3 pada cnam 

item diperoleh mta rata koefisien sebesar 0.78. Kemudian antara rater 2 

dengan rater 4 pndn enam item diperolch rata rata koefisien sebesar 0.79. 

Kemudian antara rater 2 dengan rater 5 padn enam item diperolch rata rata 
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koefisicn sebesar 0.75. Kemudian antara rater 2 dengan rater 6 pada enam 

item dipero\eh rata rate koefisien scbesar 0.79. Kemudian antara rater 3 

dengan rater 4 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesnr 0.82. 

Kemudian antara rater 3 dengan rater 5 pada enam item diperoleh rota rata 

koefisien sebesar 0.83. Kemudian antara rater 3 dengan rater 6 pada enam 

item diperolch rata rata koefisien scbcsar 0.79.Kemudian antara rater 4 

dengan rater 5 pada enam item diperoleh rata rata kocfisicn sebesar 0.80. 

Kemudian antara rater 4 dengan rater 6 pada enam item diperoleh rata rata 

kocfisien sebesar 0.86. Kemudian antara rater 5 dengan rater 6 pada enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.85. Tingkat konsistensi dan 

kesepakatan penilai secara keseluruhan dalam menilai keterampilan 

teknik servis olahrags. boluvoli di klub dapat diketahui dengan mengambil 

rata-rrua koefisien kappa dengan enam rater scbesar 0.803. Besaran nilai 

0.803 memberikan gambaran bahwa ke enam penilai (rater) memiliki 

persepsi dan pemahaman terhadap konstruk penilaian sebesar 80%. Nilai 

koefisien K (Kappa) tersebut lebih besar dai kreteria minimal yang 

digunakan sebesar 0.75, sehingga instrumen tersebut memenuhi syarat 

koefisien reliabilitas. 

Hasi\ Ana\isis Koefisien Re\iabilitas Inter-rater Asesmen Keterampilan 
teknik bcndungan atau block olahraga bolavoli 
Dalam pengambilan data penelitian menggunakan 6 orang rater yang 

memberikan rating pada penilaian keterampilan teknik servis olahraga 

bolavoli. Penilaian ini ada 6 (enam) item yang menjadi objek 

penelitian.Rangkuman hasil perhitungan konsistensi dan kesepakatan enam 

rater tersebut disajikan pada Tabel 4.12 umuk atlet olahraga bolavoli di 

klub. 

74 



Tabel 4.12 
Hasil Koefisicn K (Kappa) antar penilai 

Pada Asesmen Keterampilan Teknik Block Olahraga Bolavoli di Klub 

Ou1,1 R11er Pcrulai ,., u , .. " " " " " " ,.. ,., ,., " ... ,., 
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Gambaran dari tabel 4.12 di man, koefisien K (kappa) antara rater I 

dengan rater 2 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.85. 

Kemudian antara rater I dengan rater 3 pada enam item diperoleh rata rata 

koefisien sebesar 0.84. Kemudian antara rater 1 dengan rater 4 pada enam 

item dipero\eh rata rata koefisien sebeser 0.76. Kemudian antara rater I 

dengan rater 5 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.80. 

Kemudian antara rater I dengan rater 6 pada enam item diperoleh rata rata 

koefisien sebesar 0.77. Kemudian antara rater 2 dengan rater 3 pada enam 

item diperoleh rata rata koefisien sebeser 0.77. Kemudian antara rater 2 

dengan rater 4 pad a enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0. 78. 

Kemudian antara rater 2 dengan rater S pada enam item diperoleh rata rata 

koefisien sebesar 0. 77. Kemudian antara rater 2 dengan rater 6 pada enam 

item dipcroleh rata rata koefisicn sebcsar 0.79. Kemudian antara rater 3 

dengan rater 4 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.80. 

Kemudian :mtara rater 3 dengan rater 5 pada enam item diperoleh rata rata 

koefisien sebesar 0.83. Kemudian antara rater 3 dengan rater 6 pada ennm 

item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.79. Kcmudian antara rater 4 

dengan rater 5 pada enam item diperoleh rata rata koefisien sebesar 0.84. 

Kemudian antara rater 4 dengan rater 6 pada enam item diperoleh rata rata 

koefisicn sebesar 0.85. Kemudian antara rater 5 dengan rater 6 pada enam 
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item diperoleh rata rata koefisien sebcsar 0.88. Tingkat konsistensi dan 

kesepakatan penilai secara keseluruhan dalam menilai keterampilan teknik 

servis o\ahraga bolavoli di klub dapat dikemhui dengan mengambil rata 
rata lroefisien kappa dengan enam rater sebcsar 0.81. Besaran nilai 0.802 

membcrikan gambaran bahwa ke enam penilai (rater) memiliki persepsi 

dan pemahaman terhadap konstruk penilaian scbesar 81 %. Nilai koefisicn 

K (Kappa) terscbut lebih besar dari kritcria minimal yang digunakan 

sebesar 0.75, sehingga instrumcn tersebut mcmenuhi syarat kocfisicn 

reliabilitas. 

3. Data asesmen Hasil Keterampilan Olahraga Bolavoli 

C. Pembahasan 

I. Bentuk lnstrumen Asesmen Keterampilan Olahraga Bolavoli di Klub 

Pengembangan asesmcn kcterampilan olahraga bolavoli di klub mcrupakan 

seperangkat alat penilaian yang memiliki keterkaitan yang sincrgis untuk 

membentuk suatu kesatuan prosedur penilaian. Alai penilaian yang 

dikembangkan ini benujuan untuk memperoleh informasi mengenai kornpetensi, 

prestasi atlet, khususnya pada keterampilan olahraga bolavoli di klub. Perangkat 

asesmen keterampilan olahraga bolavoli yang dikembangkan berupa pedoman 

untuk pengamatan dan observasi yang terdiri atas indikator, deskripsi, rubrik, 

tugas unjuk kerja atlet, dan prosedur peni!aian dalam mclakuklln demontrasi 

atau keterampilan pada limn teknik dalam olahraga bolavoli. 

2. Validitas lnstrumen Asesmen Ketcrmpi\an Olahraga Bolavoli di Klub 

Validitas instrumen asesmen kcterampilan olahraga bolavoli, menggunakan 

validitas isi, ha! ini berkaitan dengan kcmampuan instrumen untuk 

mcnggambarkan secara lcpat mengenei domain gerak yang diamati oleh rater. 

Domain gerak yang diamati oleh rater berbagai espek-aspek yang terinci dari 

lnna teknik olahraga bolnvoli yang teteh dideskripsikan indikatornya, sehingga 
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mencenninkan unjuk kerja atlet pada prestasi olahraga bolavoli. Hasil k::ijian 

postaka dan validasi o\eh para pakar atau ahli (expert Judgment) diperolah kisi 

kisi unjuk ·kerja keterampilan olahraga bolavoli yang digunakan untuk 

mengkonstruk instrumen penilaian hasil berlatih melatih atlet pada keterampilan 

olahraga bolavoli di klub. Kisi-kisi tes unjuk kerja arlet pada olahraga bo\avoli 

yaitu: 1) aspek keterampilan dalam melakuknn unjuk kerja pembukaan pada 

proses berlatih melatih, 2) aspek keterampilan da\am melakukan unjuk kerja 

pemanasan pade proses berlatih melatih, 3) aspek keterampilan dalam 

melakukan unjuk kerja tckknik yang diawali dari gerakan persiapan, gerakan 

pcrkenaan, dan gerakan akhir dari olahraga bolavoli, 4) aspek keterampilan 

dalam melakukan unjuk kcrja penutupan dalam setiap proses berlatih melatih 

Pendapm para pakar atau ahli, di mana instrumen asesmen keterampilan 

olahraga bolavoli yang dikembangkan dan berupa pedoman pengamatan atau 

observasi yang terdiri atas indikator, deskripsi, rubrik, dan tugas unjuk kerja 

atlet dalam melakukan keterampilan olahraga bolavo\i sudah menggambarkan 

pada semua aspek dalam olahraga bohvoli. 

3. Reliabilitas lnstrumcn Asesmen Keterampilan Olahraga Bolavoli di Klub 
Asesmen keterampilan olahrnga bolavoli di klub yang dikembangkan 

melibatkan rater sebagai penilai untuk melakukan rating dan berguna untuk 

mengestimasi pengukuran pada unjuk kerja atlet dalam melakukan demonstrasi 

teknik o!ahraga bolavoli.Rating sebagai prosedur penskoran yang berdasarlcan 

pada judgment subjective terhadap aspek tenentu melalui pengamatan baik 

langsung maupun tidak Jangsung (Crocker & Algin, 1986: 143).Hasil koefisien 

reliobilitas rating, bila tinggi dapat diartikan bahwa pemberian rating yang 

dilakukan oleh setiap rater konsisten diantara satu dengan yang lainnya.Semakin 

tinggi prosentasc kesepakatan diantara rater, maka semakin tinggi rater 

operasional (Engelhard, 1996: 57). Penelitian ini dalam mengurangi 

subjektivitas drtlam pemberian skor dengan rating, maka melibatkan 6 rater 
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sebagai penilai dan didukung dengan kamera video untuk melakukan rating 

unjuk kerja at!et dalam melakukan keterampitan olahraga bolavoli. Penelitian ini 

dalam menentukan reliabilitas menggunnkan program Cohen's Kappa yang 

menghasilkan kocfisien pada teknik servis scbcsar 0.80, koefisien pada teknik 

pas bawah sebesar 0.808, koefisicn pada teknik pas atas sebesar 0.803, koefisien 

pada teknik smash scbcsar 0.802, koefisien pada tcknik block scbcsar 0.81. 

Hasil koefisien Kappa dari kelima aspek olahraga bolavo\i telah memenuhi 

syarat reliabilitas dan bcrfungsi dengan melihat 1ingkat konsistensi atau 

keajcgnn antar rater dalam membcikan rating terhadap unjuk kerja atlet da!am 

melakukan keterampilan o\ahraga bolavoli. 

4. Proscdur Asesmen Keternmpilan Olahraga Bolavoli di Klub 

Prosedur pelaksanaan asesmen keterampilnn olahmga bolavoli di · klub, 

Jangkahnya asesmen dimulai dari I) kriteria rater atau pcnilai, 2) instru.men 

penilaian yang digunakan yaitu; a) pedoman pengarnaten mencakup indikator 

dan deskripsi unjuk kerjn, b) tugas unjuk kerja mendemonstmsikan Hrna teknik 

olahraga bolavoli drui pembukann, pemanasan, melakukan teknik, dan 

penutupan dari akhir demonstrasi, c) rubrik sebagai nlat penskoran yang terdapat 

seperangkat kriteria bcserta bobot penilaiannya dan skala penskoran 1-5 yang 

digunakan untuk mengamati hasil unjuk kerja atlet pada pedoman pengamatan 

atau observasi; 3) interprestasi data hasil unjuk kerja atlet mengenai kemampuan 

atau kompetcnsi terhadap teknik olnhmga bolavoli di klub. 

D. Revisi Produk dan Kajian Produk 
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BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

A, Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat diajukan simpulan sebagai berikut: 

I. Bentuk instrumen asesmen keterampilan olahraga bolavoli adalah pcdoman 

pengamatan (obserm1ion) yang mencakup: (I) indikator, (2) deskripsi 

indiktor, (3) rubrik dan (4) proscdur asesmen. 

2. Valliditas dengan content validity melalui expert judgment. 
3. Rcliabilitas instrumen asesrnen kcterampilan olahraga bolavoli dianalisis 

menggunakan paket program Cohen's Kappa menghasilkan kocfisien teknik 

scrvis scbcsar 0,80, koefisien teknik pass bawah scbesar 0,808, kocfisicn 

teknik pass atas sebcsar 0,808, kocfisien teknik smes sebesar 0,803, kocfisien . 
teknik blok sebesar 0,81 dan memenuhi syarat reliabi1itas. 

B. Keterbatasan Penetitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut: 

Prosedur asesmen keterampilan olahraga bolavoli yang melibatkan 

pengamatan rater dibantu dengan kamera video. 

C. Saran 
I. Untuk mendapatkan informasi hasil berlatih mela1ih yang otentik. 

instrumen asesmen keternmpilan olahraga ini dapat diterapkan cleh para 

pclatih dalam berlatih bolavoli yunior. 
2. untuk mengembangkan instrumen asesmen keterampilan bolavoli lebih 

lanjut, dapat dikembangkan asesmen yang lain berdasarkan berdasarkan 

kebutuhan. 
3. Bagi penclui dalam melakukan nsesmen kecrampilan olahrnga bola voli 

harus memiliki bukti inter-rater yang baik. 
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Kisi-Kisi Unjuk Kerja Proses dan Produk Ketcrampilan Olah raga Bola Voli 

2.1.1 Model Asesmen Proses 
Tcknik Servis 

2.1.2 Model Ascsmen Proses 
Tcknik Pas Bawah 

2.1.3 Model Ascsmen Proses 
Teknik Pas Atas 

2.1.4 Model Ascsmen Proses 
Teknik Smes 

2.1.5 Model Asesmcn Proses 
Teknik Blok 

2.2.1 Model Ascsmen Prociuk 
Teknik Servis 

2.2.2 Model Ascsmen Prociuk 
Teknik Pas Bawah 

2.2.3 Model Ascsmen Produk 
Tcknik Pas Atas 

2.2.4 Model Asesmen Prociuk 
Tcknik Smes 

2.2.5 Model Ascsmen Produk 
Tcknik Blok 

1.1.4 Pertanyaa.n Proses Smes 
1.1.5 Penanyaan Proses Blok 
1.2.1 Pcnanyaan Prociuk 

Servis 
1.2.2 Pertanyaan Prociuk Pas 

Bawah 
1.2.3 Pcrtanyaan Prociuk Pas 

Alas 
1.2.4 Penanyaan Prociuk Smes 
1.2.5 Pcnanyaan Produk Blok 

Ascsmen 
Proses 
Keterampilan 
Olahraga Bola 
Voli 

2.2 Model 
Asesmen 
Prociuk 
Keterampilan 
Olahraga Bola 
ven 

1.2 Produk 

mengoper, 
memulrul, dan 
membcndung 

2.1 Memantulkan. 2.1 Model 2. Model Asesmen 
Kctcrampilan 
Olahraga Bola Voli 

Deskrtpsl 
No Aspek Keterampilan OR lndikalor Butlr 

Bolll Voli 
I. Pengetahu::m Asesmcn I. I Meman1ulkan, 1.1 Proses I. I.I Pcrtanyaan Proses Servi 

Pelatih Mengene! mengopcr, 1.1.2 Pcrtanyaan Proses Pas 
Proses dtn Produk memukul, dan B11w11h 
Kcternmpilan mcmbcndung 1.1.3 Pcrtanyaa.n Proses Pas 
Olahraga Bola Voli Atos 



Kuisioner Proses 

Teknlk Servis 
I. Apakah Saudara mengetahui mengenai asesmen (penilaian) pada proses teknik scrvis dari 

sikap persiapan, perkenaan dan akhir? 
2. Apakah Saudara memberikan asesmen (penilaian) pada proses 1eknik servis dari sikap 

persiapan, perkenaan dan akhir? 

Teknik Pas Bawah 
I. Apakah Saudara mengetahui mengenai asesmen (penilaian) pada proses teknik pas bawah 

dari sikap pcrsiapan, perkenaan dan akhir? 
2. Apakah Saudara memberikan asesmen (penilaian) pada proses 1eknik pas bawah dari 

sikap persiapan, perkenaan dan akhir? 

Teknik Pas Alas 
I. Apakah Saudara menge1ahui mengenai asesmen (penilaian) pada proses teknik pas atas 

dari sikap persiapan, perkenaan dan akhir? 
2. Apakah Saudara memberikan asesmen (penilaian) pada proses 1eknik pas etas dari sikap 

pcrsiapan, perkenaan dan akhir? 

Teknik Smes 
I. Apakah Saudara mengetahui mengenai asesmen (penilaian) pada proses 1eknik smes dari 

siknp persiapan. perkenaan dan nkhir? 
2. Apakah Saudarn memberikan asesmen (penilaian) pada proses teknik smes dari sikap 

persiapan. pcrkenaan dan akhir? 

Teknik Blok 
I. Apakah Saudara mengetahui mengenai asesmen (pcnilaian) pada proses teknik blok dari 

sikap persiapan, perkenaan dan akhir? 
2. Apakah Saudara memberikan asesmen (penilaian) pada proses teknik blok dari sikap 

peniapan, pcrkenaan dan akhir? 



Kuisloner Produk 

A. Tcknik Servis 
I. Apakah Saudara mcngttahui mengenai asesmen (penilaian) pada produk (hasil) 

teknik servis? 
2. Apakah Saudara membcriknn asesmen (penilaian) pada produk (hasil) teknik �rvis'? 

B. Teknik Pas Bawah 
I. Apakoh Saudara mengetahui mengenoi asesmen (penilainn) pada produk (hasil) 1eknik 

pas bawah? 
2. Apakah Saudara membcrikan asesmen (penilaian) pada produk (hasil) tcknik pas 

bawah'? 

C. Tekuik Pas Alas 
I. Apakah Saudam mengctahui mengenai ascsmen (penilaian) pada produk (hasil) teknik 

pas atas'? 
2. Apakah Saudara memberikan asesmen (penilaian) pada produk (hasil) teknik pas atas? 

D. Teknik Smes 
I. Apakah Saudara mengctahui mcngenai asesmcn (penilaian) pada produk (hasil) tcknik 

smes? 
2. Apakah Saudara memberikan asesmen (penilaian) pada produk (hasi1) 1eknik smes'? 

E. Teknlk Blok 
I. Apakah Saudara mengctahui mengenai asesmen (penilaian) pada produk (hasil) tekmk 

blok? 
2. Apakah Saudara membcrikan ascsmcn (pcnilaian) pada produk (hasil) teknik blok? 

F. Maam-!\1acam Aliesmen (Penilaian) 
I. Apa yang Saudara ketahui tentang Russel-Lange Volleyball Test? 
2. Apa yang Saudara ketahui tentang Brady Test1 
3. Apa yang Saudara ketehui tentang Clifton Single-Hit Volley Test? 
4. Apa yang Saudara ketahui tentang Stanley Spike Test? 
5. Apa yang Saudara ketahui ten tang Face Pass Wall· Volley Test? 
6. Apa yang Saudara ketehui 1entang AAPHER Serving Accuracy Test? 
7. Apa yang Saudarn ketahui tentang Brumbach Forearm Pass Wall-Volley Test? 
8. Apa yang Saudam ketahui tentang Chamberlain Forearm Bounce Pass Test? 
9. Apa yang Saudara ketahui tenteng Kautz Volleyball Passing Test? 

10. Apa yang Saudara ketahui tentang NCSU Volleyball Skills Test Battery? 



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 
MODEL ASESMEN KETERAMPILAN OLAHRAGA BOLA VOLi (AKOB) 

Ruang sldang 1 GOR UNY, 04 Juli 2015 
Notulen: Faidinah Kurniawan & Oanang Wicaksono 

SESI I 
APA DEFINISI ATAU KONSTRUK OLAHRAGA BOLA VOLi DI KLUS? 

Pak Kardl: 

Memantulkan bola sebetum jatuh ke tanah, menjatuhkan bola secepat 
mungkin ke lanah 

Pak Mardiyanto 

Permainan yang dilakukan 6 orang, bola sebelum mantut ke tanah harus di 
vo1i dengan aturan yg telah dltetapkan, diplsahkan oleh net, terd!ri dari 2 
tim 

Pak Joko 

Permainan dengan cara memantulkan bola dengan pembatas berupa net. 
Ada perbedaan nllai untuk menentukan tim yang menang atau kalah 

Pak Damar 

Olahraga permainan yang dilakukan oelh 2 tim yang dibatasi oleh net, 
dengan teknik paslng, smas, blok. Ada 2: bola voli indor dan bola voli paslr 

Pak Pur 

Permaiann yang dilakukan oleh 2 regu yang terdiri dari 6 orang, tim yang 
mendapat nilai 25 terlebih dahutu yang menang, tim yang 

Pak Agung 

Or permaiann bola besar yg dilakukan oleh 2 regu yg trdiri dari 12 orang , 
masing2 trdiri dari 6 orang yang bertujuan mancari kemenangan 

Pak Yuyun 

Permainan beregu 6 !awan 6 yang dipisahxan net dimulai dengan service, 
terdiri juga oleh memukul ,membendung bola bertujuan untuk mencri 
kemenangan, melewatkan bola diatas net untuk mendapatkan point. 
jumlah pantulan (dalam bermaian), menggunakan seluruh anggota badan 

Pak Sukls 

Permaian beregu dengan cara mematulkan bola ke arah lawan , Jangan 
sampai jatuh kelantai 

Mas Wisnu 

Pembinaan bola voli secara menyuturuh dl semua lingkatan 



Pak Fauzi 

pennainan dengan bola dengan cara memukul. memantul, membendung, 
mengoper dilakukan dengan cara beregu 

kesimpulan notu!en: 

Pennainan bola volt merupakan permaian yang dnakukan oleh dua regu di 
suatu lapangan berbentuk persegi panjang (standar dengan ukuran 9m x 
1 Bm), dipisahkan net dengan ketinggian tertentu yang mengandung unsur 
memukul, memantulkan, mengumpan, membendung bola voli 
menggunakan seluruh anggota badan. PermaJnan bertujuan menjatuhkan 
bola di lapangan lawan dan mencegah bola tidak jatuh di lapangan sendiri 
untuk mencapai suatu kemenangan dengan beriandaskan aturan-aluran 
permainan bola voli yang sudah ada. 



SESI II 

APA INDIKATOR OLAHRAGA BOLA VOLi DI KLUB? 

Pak Kardi 

Alat dan tasuttas: lapangan dan net dgn ketinggian tertentu. bola voli dgn 
kekhususan: indor dan pasir 

Teknik: pukulan: servise dan smas 

pantulan: operan. pasing bawah 

Bendungan: blok 

Takllk 

Peraturan permainan 

Pelaku: pemain, @ tim 6 orang, pengadil: 2 wasit 

Pak Mardiyanto 

Permainan bola voli· 

Lapangan 9 x 18m, peralatan berupa bola dan net, 2 tim yang bermaln 
dengan 6 orang dalam satu Um. ada aturan permalnan, ada 
pengad1l/wasit. 

Bola voh: 

Pukulan. service dan smas 

Pantulan: pas bawah 

Operan: pas alas 

Bendungan. blok 

Kerjasama timlteam work 

Pak Joko 

Proses. 

servis: fload n jump 

Receive: diam dan bergerak 

Umpan: umpan atas dan bawah 

Smas· smas keras, smas pteslng di atas blok, smas plesing di samping blok 



Blok: individu dan beregu 

Defand: bola keras dan plesing 

Hasit: 

lapangan ukuran 9m x 18m, net, antena, peluit, skorboard, skor tab'e. bola, 
stopwatch, kursi wasit, bendera. 

aturan permainan 

kornpettst 

atletjuara 

Pak Damar 

Proses: 

Teknik dasar: servls, paslng. smas, blok 

Strategi perma!nan 

Taktik permainan 

Latihan mental 

Produk: atlel yang handal dalam semua teknik, memenangkan pertandingan, 
smas masuk lapangan lawan 

Pak Pur 

Permainan yang ditakukan 2 um 

Menyarangkan bola ke 1apangan lawan, semua teknik harus baik, 

Pak Agung 

Memukul bola: melakukan service 

Memvoli bola, memantulkan bola. pasing alas dan bawah 

Membendung bola: melkn lompatan dgn menjulurkan :angan ke alas sejajar 
dengan net uni menghalau serangan bola dari tlm lawan 

Permainan dilakukan o!eh 2 tim yang saling berhadapan 

Pak Yuyun 

Proses: Memvoli bola, memukul bola, membendung bola 

Proses· cara melakukan 

HasB: hasil melakukanny 

Pak Sukis 

Menguasai teknik pas ates, bawah, smas, b!ok 



Secara fisik dan mental baik 

Mengetahui titik lemah Jawan 

Produk: 

Ada team, ada lapangan 

peraturan 

Mas Wlsnu 

Fislk: fisik memilikt kemampuan maksimal sesuai dengan usianya, me!ipuli: 
kekuatan, kecepatan, keseimbangan, power, kelincahan, dayatahan. 

Teknik: memukul (smas, service), paslng/memantulkan bola (receive service, 
defence, diging, pasing ataslbawah), blok (membendung serangan 
!awan), bermain (mengaplikasi berbagal macam teknik unt bermain) 

Taktik: aUet memiliki kecakapan untuk bertandlng menggkn taktik/strategi 
sesuai dengan arahan petatih untuk mencapal kemenangan 

Mental: atlet memilikl mental yang baik unt menyempumakan fisik, teknik, 
taktik yang mereka mi!iki 

Pak Fauzi 

Memukul: service, smas 

Memantut pas bawah 

Mengoper: pas alas 

Membendung: blok 

Hasil: bola masuk lapangan 

kesimpulan notulen: 

mdrkator olahraga bola voh melipub indikator secara teknik, taktik dan mental 
serta peraturan permatan bola voli. lndikator tekrnk terdiri dari memukul 
bola yaitu service dan smas. Mengumpan terdiri dari paslng alas dan 
bawah. Membendung terdiri dari blok. Memantulkan bola terdiri dari 
pasing atas dan pasing bawah. Penguasaan teknik ini akan bisa 
ditampilkan secara maksimal kalau atlet memlliki mental yang baik. 
Permainan dapat ditampilkan dengan baik apabila dipoles dengan 
sentuhan taktik dan strategi yang tepat. 



SESI Ill 

BAGAIMANA DESKRIPSI INDIKATOR OLAHRAGA BOLA VOLi DI 

KLUB? 

Pak Kardl 

Service: memuku1 bola yng dlkn dib!!<.ng garis 1apangan bola harus masuk lap 
lawan melewati atas net, dgn bola spin dan noad, mendapatkan point. 
menyulltkan lawan 

Pukulan: smas: mewmukul bola dgn tangan kanan/kiri sambil melompat di 
atas net dengan keras/plesng unt mndptkn point 

Pantulan: dgn 2 tangan scr bersih dan sempurna uni dlarahkan ke 
pengumpan shg dpt disajikan ke tmn untk menyerang dan mndpt point 

Mengoper: pasing atas. menyaji bola uni penyerang 

Bendungan: blok: menghadap net, me1ompat dgn 2 kaki bersama2 dan 
menjulurk.an tangan scr bersama2 unt membendung serangan lawan 

Pak Mardlyanto 

Pukulan: service: memukul unt awa! permalnan dan smas: memukul 
mematikan lawan 

Pantulan: pas bawah: dgn 2 tangan berkartan, tangan lurus, posisi kaki sedikit 
muka belakang dan lutut ditekuk, badan bangkok dan tangan lurus 

Operan: pas atas: teknik menyajikan bola dengan posisi kaki sejajar, lutut di 
tekuk tangan di alas kening dan memposisikan badan/kepala di bawah 
bola 

Bendungan: blok: nejulurk.an tangan dekat diatas net uni membendung 
serangan 

Pak Joke 

Permainan bola voli rnmulal dengan Memukul (service fload, jump) dirahkan 
ketempat yang dianaggap bisa menyulitkan tawan bahkan langsung untuk 
memperoleh point 

Pas bawah/receive: menerima boa yg berasal dari service lawan dgn 
mengarahkan ke arah pengumpan dgn lambungan bola yg diswsuaikan 
dgn taktik yg kan dgnkn uni menyrang 

Mengumpan: menyajikan bola unt menyerang yg membag1 bola dgn prinsrp 
menghindari blok lawan 

Menyerang/spike: memnyerang ke arah pertahanan lawan dgn cara , 
disengaja depukul dilabrakkan blok, menghindari blok, dikenai blok secara 
pelan, dilewatk.an di samping blok untuk mematikan pertahanan !awan. 



Blok adalah pertahan tingkat satu yg trdiri dari blok individu maupun beregu 
yg bertujuan membendung serangan keras lawan supaya lawan tdk bisa 
menyeberangkan bola dgn pukulan yg keras atau plesing 

Defand adlah pertahan tingkat 2 yg dilakukan pemain bertahan. Prinsip unt 
bola keras terjadi di samping blok, bola pleslng dlatas blok. 

Semua didasari 1apangan dan perangakat lapanhgan 

Pak Damar 

Tekni dasar 

Memukul: service: smas:serangan pertama 

Memantul: pasing bawah, teknlk memantulkan bola terhadap teman dalam 
regunya/toser agar dpt diumpankan unt menyerang 

Memukul: smas: memukul bola ke arah lapangan lawan dengan keras. tidak 
keras, dilakuakan dengan cara smas yg sulit di:mtisipasl law�a�n.__ 

Blok: mematahkan serangan lawan, dpt dikendalikan: bola jatuh ke lapangan 
lawan 

Pak Pur 

Mengumpan: tim yang dapt mengumpan dgn baik km dpt pasing yg baik, 

Memukul: smas dan service (fload, spin, Jump). Oapat point service. Service 
berbasa dapat point. Serangan didukung oleh penyerang yang matang 

Blok: membendung serangan lawan. Dpt membendung serangan lawan 

Pak Agung 

Memukul: melambungkan, memukul dengan bertujuan melewatkan bola di 
alas net dengan mengarah ke lapangan lawan untk mndptkan kemenagn 

Memantulkan bola: memainkan bola dengan cara memvoli bola /melambung 
bola dengan satuldua tangan untuk ditanjutkan diumpankan ke teman 

Membendung: proses bermaian dmn pemain mlkn lompatkan dan 
menjulurkan kedua tangan dengan sedekat mungkln uni menghatang aatu 
membendung serangan lawan 

Pak Yuyun 

Memvoli: memantulkan bola dengan pasing bawah dan alas dimana paslng 
atas dimana paslng bawah dapat bertujuan untuk menerima servis/receive 
dan untuk bertahan dari smas atau defend, pasing atas bertujuan untuk 
memberikan umpan serta receive atau defand. 

Memukul bola. untuk mengawali permainan (servis), dan memuku1 bola untuk 
spike dengan tujuan memperoleh point. 

Membendung:blok, bertujuan untuk bertahan dari serangan lawan dan 
menyerang 



Pak Sukls 

Suatu pemalan dengan cara memantu1kan bola, mengoper, memuku1, 
membendung yang dlmalnkan oleh 2 regu agar permalan bisa berjalan 
dengan baik maka dibuatlah peraturan permainan/pertandingan, adanya 
perangkat pertandingan dan lapangan 

Teknik: mengoper ( pasing atas dan bawah), membendung, dengan blok aktif 
dan pasif, memantulkan dengan pasing atas dan bawah , tangan satu 

Memukul/smas: teknik pukulan keras, plesing, silang dsb 

Mas Wisnu 

Fisik: 

Kekuatan: otot lengan, bahu, perut, pinggang/punggung, tungkai 

Kecepatan: kec otot lengan dan tungkai 

Power: bergerak dengan cepat dan kuat 

Dayatahan: mampu tampil bagus unt jangka wktu lama 

Teknik: 

Memukul: service adalah serangan pertama, meliputi servis bola fload den 
spin dan jumping servis. smas/hiting adlah menyerang kepada lawan baik 
dgn pukulan kerasltipuan 

Smas: pukulan keras dan lemah 

Memantul: pasing atas (receive service dan mengumpan) dan bawah (receive 
service • menerima bola service dan defand uni bertahan 

Blok: menghalau serangan lawan: blok tunggal, beregu 

Takllk 

Mental 

Aphkasi fisik dan taktik kematangan bermain atlet 

Pak Fauzi 



MATERI LA TIHAN 

SERVIS 
I) Sikap Persia pan 

a) Berdiri dengan kaki kiri sedikit ke depan dari kaki kanan 
b) Bernt badan bcrada di kaki kiri 

c) Tangan kiri menyangga bola di depan atas kepala 
d) Tangan kanan bcrada di bclakang atas kcpala siap untuk mcmukul 

2) Sikap Perkenann 
a) Lambungkan bola kc atas sekitar setengah meter dari tangan dan scketika itu 

melakukan pukulan bola dengan menggunakan te\apak tangan yang bentuknya 
cembung. 

b) Kctika memukul dihentakkan dan pergelangan tangan dikunci kencang agar 
lidak bergerak. 

c) Pada saat perkenaan tangan boleh mengepal, dan kcna pada bagian depanjari 
jari tangan. Menggunakan tangan yang mengepal perasaan akan kurang baik 
dibandingkan dengan tangan yang terbuka, tetapi tangan yang mengepal 
permukaannya lebih keras schingga pantulan bola lebih tinggi. 

d) Pada saat perkenaan, semakin lurus lengan raihan akan scmakin tinggi 
sehingga semakin sulit diterima o\eh lawan. 

3) Sikap Akhir 
a) Tangan setelah membentur bola ditahan tidak diperbolehkan adanya gerakan 

pada pergelangan tangan. 
b) Gerakan tangan atlet pada saat servis jangan mengikuti jalan/geraknya bola. 

Seandainya mengikuti jalan/geraknya bola, harus dapat membuat lintasan 
yang lurus agar arah gaya yang diakibatkan dari pukulan servis. 

c) Pukulan atlet pada saat melakukan servis diharapkan tidak menimbulkan 
momen kopel pada bola. 

d) Selanjutnya diikuti langkah kaki memasuki lapangan pertandingan untuk 
melakukan persiapan pada teknik bcrikutnya. 

PAS BAWAII 
I) Sikap Persiapan 

a) Berdiri dengan salah satu kaki lebih di depan dari kaki yang lain, lutut hanya 
sedilc.it menekuk. 



b) Kcdua tangan berdekatan, dcngan siku lurus, berada di bawah dcpan badan, 

siap untuk mcngayun jika bola datang. 
c) Sikap awal scpcni ini harus dipcnahankan kctika bergcrak kc dcpan, kc 

samping, maupun kc bclakang. 
d) Sikap siap untuk mcnerima servis dcngan kaki kiri lcbih kc depan kedua 

tangan dekat, siku lurus schingga begi�u bola datang tinggal mcngayun. 

2) Sikap Perkcnaan 
a) Begitu bola datang, bergcrak mcnuju arah bola dcngan mcmpertahankan siku 

tetap lurus dan bcrdekatan. 
b) Setelah kim-kira scjangkauan pegangkan kc dua tangan scgeralah ayunkan 

pclan kc dua lcngan kc arah bola. Pcgangan dcngan mcnggenggam empat jari 
tangan yang lain, dan ibu jari berhimpitan. 

c) Kedua Jengan usahakan serata mungkin, jika perlu kc dua siku bersentuhan. 
Pcrkcnaan pada bagian proksimal/bagian atas dari pergclangan tangan. 

d) Dari awal sampai akhir usahakan kedua siku tetap lurus. Supaya ayunan 
Jengan tidak terlalu keres dihnrapkan diikuti dcngan mcluruskan lutut dan 
usahakan bola sclalu dapat dikuasai di depan badan. 

3) Sikap Akhir 
a) Ayunan lcngan secara lurus mengarah daerah pas atas. 
b) Ayunan lcngan maksimal hanya setinggi bahu. 
c) Sclanjutnya lepaskan pegangan ke dua tangan, 
d) Kembali \agi kc sikap awal untuk melakukan pas bawah atau tcknik lain. 

3. PASATAS 
I) Sikap Persia pan 

a) Berdiri dengan kaki kanan scdikit kc depan 
b) Kedua kaki dibuka selebar bahu 
c) Lutut scdikil ditekuk serta kedua tangan di dcpan dada dan diangkat setinggi 

kcpala. 
d) Sikap posisi ini dipenahankan dalam bergcrak. ke depan, ke samping dan kc 

belakang untuk menyongsong bola yang diberikan oleh penerima servis 
sampai datangnya bola. 

2) Sikap Perkcnaan 
a) Segera bergerak kc arah datangnya bola, 
b) Songsong bola dengan kcdua tangan, yang sikunya scdikit menekuk. 
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- 
c) Perkenaan terutama pada pang.kal ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah yang 

sudah membuat cekungan. 
d) Ketika menyentuh bola jar-jari tangan harus lcntur, kuat, dan didorong dengan 

pergclangan tangan diikuti meluruskan siku, dan lutut. 

3) Sikap Akhir 
a) Dorong lengan untuk pas atas dimulai darijari-jari, lengan, siku, lutut lurus 

b) Gerakan lengan untuk pas aw dilakukan secare simuJtan 

c) Pandangan mata selalu mcngikuti arab bola 

d) Bila diperlukan diikuti dcngan mclangkah kaki kc depan sebagai gerak.an 

Janjutan. 
4. TES SMES 

I) Sikap Persia pan 
a) Berdiri lemas., dua 1angan mcngganrung di samping badan, badan condong kc 

depan, pindah-pindahkan berat badan dari kaki yang satu kc kaki yang lain dan 
siap melangkah kc depan. Langkah untuk gerak kc depan kecil-kecil dan hanya 
Jangkah terakhir yang panjang. 

b) Langkah sebelum terakhir digunakan untuk menyesuaikan agar jarak smasher 
dengan bola dapat sejangkaun/seraihan dan langkah terakhirnya tetap panjang. 

Lengan saat awalan lurus lemas di samping badan, tidak ditekuk dan tidak 
terlalu banyak gerak, karena awalan tidak menuntut unruk dapat berlari 

kencang. 
c) Melangkah penama pada awalan pendek, kedua tangan tidak perlu diayunkan 

ke depan, bahkan menyilang di depan badan. Hal tersebut akan menghambat 
langkah sehlngga awalan hanya dapat dilakukan dengan dua \angkah. Jika bola 

terlalu jauh di depan badan akhimya lompa1 akan selalu melayang ke depan 
sehingga pukulan sering tidak tepat. 

d) Langkah terakhir menjelang lompat panjang, kedua tangan ditinggal di 

bclakang untuk siap mengayun dalam loncat, sehingga momentum dari awalan 
tidak hilang. 

2) Sikap Perkenaan 
a) Dari langkah panjang dan kedua tangan sudah ditinggal di belakang 
b) Ayunkan tangan ke dcpan atas bersamaan menyusulkan kaki belakang ke 

samping kaki yang lain dan diakhiri meluruskan lutut dan meloncat. 
c) Kedua tangan mengayun ke atas langsung dibawa naik untuk membawa badan 

ke atas, dan tangan knnan siap untuk memukul bola. 
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d) Pukulah bola setelah sejangkauan tangan, den"gan siku tetap lurus dan 
pergelangan tangan aktif. 

3) Sikap Akhir 
a) Mendarat dengan dua kaki 
b) Posisi kedua kaki mengeper 
c) Kuasai keseimb.lngan untuk segera siap mengambil bolajik.a kena blok 
d) Sinp melnkuknn blok dan pukulan/spikelsmash kembali. 

TES BLOK 
I) Sikap Persiapan 

a) Berdiri sedekat mungkin dengan net. kaki sejajar selebar bahu, lutut sedikit 
ditekuk, Wigan di depan dada siap untuk meloncat. 

b) Pada sikap awal ini pandangan mata bloc*-er kc arah bola yang akan dilakukan 
oleh pengwnpan lawan dalam memberikan umpan pada 
pemukullspiker/smasher. 

c) Berdiri sedckat mungkin dengan net, kaki sejajar selcbar bahu, Jutut sedikit 
ditekuk, tnngan di dcpan dada siap untuk mcloncat. 

d) Fada sikap awal ini pandangan mnta blocker kc arah bola yang akan dilakukan 
oleh pen gum pan la wan dalam mcmbcrikan um pan pada 
pemukullspikerlsmasher. 

2) Sikap Pcrkcnaan 
a) Memperhitungkan tinggi dan rendahnya bola 
b) Memperhitungkan jauh dan dekatnya bola dengan net 
c) Memperhitungkan kcbiasaan pcmukul clan segcra1ah meloncat. 
d) Kcdua tangan langsung julurkan kc eras lapangan lawan scdekat mungkin 

dengan net dan tangan menguasai bola. 
3) Sikap Akhir 

a) Mendarat dengan dua kaki clan mengeper 
b) Kedua tangan kembali di depan dadadan kembali dengan siap norm.al. 
c) Pada saat mendarat pandangan mata blocker harus selalu kc arah bola 
d) Siap mengambil bola untuk dipasing atau melakukan pukulan dan mungkin 

akan melakukan blok kembali. 
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PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN PROSES 
KETERAMPILAN OLAHRAGA BOLA VOLi 

PETUNJUK UMUM 
l. Tes ini diperuntukkan atlet bola volijunior 
2. Setiap atlet melakukan simulasi keterampilan teknik bola voli (sikap persiapan, perkenoan, 

dan akhir) 
3. Perlengkapan: lapangan bola voli, net, bola, dan catatan 

I. SERVIS 
a, Tujuan : Menilai Unjuk Kerja Proses Keterampilan Servis 
b, Prosedur 

I) Atlet me\akukan pemanasan dalam mempersiapkan simulasi keterampilan servis. 

2) Atlet melakukan simulasi keterampilan servis sebanyak 10 kali. 
3) Posisi untuk melakukan servis bebas (sepanjang daemh servis yang 

diperbolehkan). 
c. Penilaian 

I) Sikap Persiapan 
a) Berdiri dengan kaki kiri sedikit ke depan dari kaki kanan 
b) Berat badan berada di kaki kiri 
c) Tangan kiri menyangga bola di depan atas kepa\a 
d) Tangan kanan berada di belakang atas kepala siap untuk memukul 

Skala Penilaian (Skor 1-5) 
a) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat melnkukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2,jika dapat melakukan I poin dengan baik 
e) Skor l ,jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dcngan baik 

2) Sikap Perkenaan 
a) Lambungkan bola ke etas sckitnr setengah meter dari tangan dan sekerika itu 

me!akukan pukulan bola dengan menggunakan telapak tangan yang bentuknya 
cembung. 

b) Ketika memuku\ dihentakkan dan perge\angan tangan dikunci kencang agar 
tidak bcrgcrnk. 

c) Pada saat perkenaan tangan boleh mengepal, dan kena pada bagian depan jari 
jari tangan. Menggunakan tangan yang mengepal perasaan akan kurang baik 



dibandingkan dengan tangan yang terbuke, tetapi tangan yang mengepa1 
pennuk.aannya lebih keras sehingga pantulan bola lcbih tinggi. 

d) Pada saat perkenaan, semakin lurus lengan raihan akan semakin 1inggi 
schingga semakin sulit diterima oleh lawan. 

Skala Penilaian (Skor 1-5) 
a) Skor 5, jilrn dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapa1 melakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2, jika dapat melakukan I poin dengan baik 
c) Skor I, jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dengan baik 

3) Sikap Akhir 
a) Tangan setelah membentur bola ditahan tidak diperbolehkan adanya gerakan 

pada pergelnngan tangan. 
b) Gerakan tangan atlet pada saat servis jangan mengilruti jaian/geraknya bola. 

Seandainya mengikuti jalan/geraknya bola, harus dapat membuat lintasan 
yang lurus agar arah gaya yang diakibatkan dari pakulan servis. 

c) Pukulan atlet pada saat melakukan servis diharapkan tidak menimbulkan 
momen kopcl pada bola. 

d) Selanjutnya diikuti langkah kaki memasuki Japangan pertandingan untuk 
melakukan pcrsiapan pada teknik berikutnya. 

Skala Penilaian {Skor l-5) 
a) Skor S,jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat me\akukan 3 poin dcngan baik 
c) Skor 3,jika dapat me\akukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2,jika dapat melakukan I poin dengan baik 
c) Skor l,jika tidak dapat mctakukan kc 4 poin dengan baik 

2. PAS BAWAJI 
a. Tujuan : Menilai Unjuk Kcrja Proses Ketcrampilan Pas Bawah 
b. Prosedur 

I) Atlet melakukan pemanasan dalam mempersiapkan simulasi kctcrampilan pas 
bawah. 

2) Atlet me!akukan simulasi kcterampilan pas bawah sebanyak JO kali. 
3) Posisi untuk melakukan pas bawah di bclakang garis serang Garak 3 meter dari net 

dengan \uas daerah 3x6 meter). 
4) Bola yang dipas bawah adalah hasil servis atlct/pclatih. 
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c. Penilaian 
I) Sikap Persia pan 

a) Berdiri dcngan salah satu kaki lcbih di dcpan dari kak.i yang lain, lutut hanya 
sedikit mcnckuk.. 

b) Kedua tangan bcrdekatan, dengan siku lurus, bcrada di bawah depan badan, 

siap untuk mengayun jika bola datang. 
c) Sikap awn! seperti ini hams dipertahankan ketika bergerak kc dcpan, ke 

samping, maupun ke bclakang. 
d) Sikap siap untuk mcncrima servis dcngan kaki kiri Jcbih kc depan kcdua 

1angan dekat, siku lurus schingga begitu bola datang tinggal mengayun. 
Skala Penilaian (Skor l·S) 
a) Skor 5, jika dapat mclakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat mclakukan 3 poin dcngan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2,jika dapat mclakukan 1 poin dengan baik 
e) Skor l,jika tidak dapa1 melakukan kc 4 poin dengan baik 

2) Sikap Perkcnaan 
a) Begiru bola datang, bergcrak menuju urah bola dengan mempertahankan siku 

tetap luru.s dan berdekaten. 
b) Sctelah kira-kira sejangkauan pegangk:an ke dua tangan segeralah ayunkan 

pe\an kc dua lcngan ke arah bola. Pegangan dcngan menggenggam cmpat jari 
tangan yang lain, dan ibu jari bcrhimpitan. 

c) Kedua lengan usahakan serara mungkin, jika perlu ke dua siku bersentuhan. 
Perkenaan pada bagian proksimal/bagian atas dari perge\angan tangan. 

d) Dari awal sampai akhir usahnkan kedua siku tetap lurus. Supaya ayunan 
Jcngan tidak tcrlalu keras diharapkan diikuti dengan meluruskan lutut dnn 
usahakan bola selalu dapat dikuasai di depan badan. 

Skala Penilaian (Skor 1-5) 
a) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat melakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat mclakukan 2 poin dcngan baik 
d) Skor 2, jika dapat mclakukan I poin dengan baik 
e) Skor 1,jika tidak dapal melakukan kc 4 poin dengan baik 

3) Sikap Akhir 
a) Ayunan lcngan secara turus mcngarah dacrah pas atas. 
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b) Ayunan lengan maksimal hanya setinggi bahu. 

c) Se[anjutnya lepaskan pcgangan ke dua tangan, 

d) Kembali lagi kc sikap awal untuk mclakukan pas bawah atau tcknik lain. 
Skala Penilaian (Skor 1-5) 

a) Skor 5,jika dapat mclakukan 4 poin dcngan baik 

b) Skor 4,jika dapat melakukan J poin dengan baik 
c) Skor J,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 

d) Skor2,jika dapat mclakukan I poin dengan baik 
e) Skor t,jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dengan baik 

PAS ATAS 
a. Tujuan : Menilai Unjuk Kerja Proses Keterampilan Pas Atas 
b. Prosedur 

I) Atlet melakukan pemanasan dalam mempcrsiapkan simulasi ketcrampilan pas 

atas. 
2) Atlet melakukan simulasi keterampitan pas atas sebanyak 10 kali. 

3) Posisi untuk melakukan pas atas di depan net (jarak dari net 0.5 meter dan di meter 

kc 7). 
c. Penilaian 

I) Sikap Pcrsiapan 
a) Berdiri dcngan kaki kanan scdikit ke depan 
b) Kcdua kaki dibuka selebar bahu 

c) Lutut sedikit ditekuk serta kedua tangan di depan dada dan diangkat setinggi 

kepala. 
d) Sikap posisi ini dipertahankan dalam bergerak ke depan, ke samping dan ke 

belakang untuk menyongsong bola yang diberikan o\eh penerima servis 

sampai datangnya bola. 
Skala Penilaian (Skar 1-S) 
11) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dcngan baik 

b) Skor 4,jika dapat melakukan J poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2,jika dapat melakukan I poin dcngan baik 
e) Skor l ,jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dcngan baik 

2) Siknp Perkenaan 
a) Segera bergerak ke arah datangnya bola, 
b) Songsong bola dengan kedua tangan, yang sikunya sedikit mcnekuk. 
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c) Perkenaan terutama pada pangkal ibu jari, jari telunjuk, clan jari tengah yang 
sudah membuat cekungan. 

d) Ketika menyentuh bolajar-jari tangan harus lentur, kuet, dan didorong dengan 
pergelangan tangan diikuti meluruskan siku, dan lutut. 

Skala Penilaian (Skor 1-5) 
a) Skor 5,jika dapat mclakukan 4 poin dengan baik 

b) Skor 4,jika dapat mclakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 

d) Skor 2,jika dapat melakukan I poin dengan baik 
e) Skor I ,jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dengan baik 

3) Sikap Akhir 
a) Dorong lengen untuk pas atas dimulai dari jari-jari, lengan, siku, \utut lurus 
b) Gerakan lengan untuk pas atas dilakukan secara simuhan 
c) Pandangan mata sclalu mengikuti arah bola 

d) Bila diperlukan diikuti dcngan me\angkah kaki ke depan sebagai gerakan 
lanjutan. 

Skala Penilaian (Skor 1-5) 

a) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat melakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2, jika dapat mclakukan I poin dengan baik 

e) Skor !,jika tidak dapat mclakukan ke4 poin dengan baik 

4. TES Sl\iES 
a. Tujuan : Menilai Unjuk Kerja Proses Keterampilan Smes 
b. Proscdur 

I) Atlct melakukan pemanasan dalam mempersiapkan simulasi keterampilan smes. 
2) Atlet melakukan simulasi kctemmpilan smes sebanyak IO kali. 
3) Atlet melakukan simulasi keterampi!an smcs dengan care melempar bola sendiri. 
4) Posisi untuk melakukan smes di tengah (posisi 3). 

c. Penilainn 
I) Sikap Persiapan 

a) Berdiri lemas, dua tangan menggantung di snmping badan, badan condong ke 
depan, pindah-pindahkan beret badan dari kaki yang satu kc kaki yang lain dan 
siap melangkah ke depan. Langkah untuk gerak ke depan kecil-kecil dan hanya 
langkah terakhir yang panjang. 
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b) Langkah sebelum terakhir digunakan untuk menycsuaikan agar jarak smasher 
dengan bola dapat sejangkaun/scraihan dan Jangkah terakhimya tetap panjang. 

Lengan saat awalan lurus \cmas di samping badan, tidak ditekuk dan tidak 
terlalu banyak gerak, karena awalan tidak mcnuntut untuk dapat berlari 
kencang. 

c) Melang.kah pcrtama pada awalan pendek, kedua tangan tidak perlu, diayunkan 
ke depan, bahkan mcnyitang di depan badan. Hal terscbut akan menghambat 
langkah sehingga awalan hanya dapat dilakukan dcngan dua langkah. Jika bola 
terlalu jauh di dcpan badan akhimya lompat akan sclalu mclayang ke depan 

schingga pukulan sering tidak tepat, 
d) Langkah terakhir mcnjelang lompat panjang, kedua tangan ditinggal di 

belakang untuk siap mengayun dalam \oncat, schingga momentum dari awalan 
tidak hilang. 

Skala Penilaian (Skor 1-5) 
a) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dcngan baik 
b) Skor 4,jika dapat melakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2, jika dapat melakukan I poin dcngan baik 
c) Skor 1, jika tidak dapat melakukan kc 4 poin dcngan baik 

2) Sikap Perkcnaan 
a) Dari \angkah panjang dan kedua tangan sudah ditinggal di be\akang 
b) Ayunkan tangan ke depan atas bersamaan menyusulkan kaki belakang kc 

samping kaki yang lain dan diakhiri meluruskan lutut dan meloncat. 
c) Kedua tangan mengayun ke atas \angsung dibawa naik untuk membawa badan 

ke atas, dan tangan kanan siap untuk mcmukul bola. 
d) Pukulah bola setelah sejangkauan tangan, dengan siku retap lurus dan 

pergelangan tangan aktif. 
Skala Pcnilaian (Skor 1-5) 
a) Skor 5, jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat melakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor J,jika dapat mclakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2, jika dapat melakukan I poin dengan baik 
e) Skor I, jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dengan baik 

3) Sikap Akhir 
a) Mcndarat dengan dua keki 
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b) Posisi kedua kaki mengepcr 
c) Kuasai keseimbangan untuk segera siap mengambil bolajika kena blok 
d) Siap melakukan blok dan pukulan!spike/smash kembali. 
Skala Pcnilaian (Skor 1-5) 

a) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat melakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3, jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2,jika dapat melakukan I poin dengan beik 
e) Skor l,jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dengan baik 

5. TES BLOK 
a. Tujuan : Menilai Unjuk Kerja Proses Keterampilan Blok 
b. Prosedur 

I) Atlet melakukan pemanasan dalam mempcrsiapkan simulasi keterampi\an blok. 
2) Atlet melakukan simulasi keterampilan blok sebanyak 10 kali. 
3) Posisi untuk melakukan b\ok bcbas {sepanjang net). 

c. l'enilainn 
I) Sikap Persiapan 

a) Berdiri scdckat mungkin dengan net, kaki sejajar selebar balm, lutu1 sedikit 
ditekuk, tangan di depan dada siap untuk meloncat. 

b) Pada siknp awal ini pandangan matn blocker kc arah bola yang akan dilakukan 
oleh pengumpan law an da\am memberikan um pan pada 
pemukul/spikerlsmasher. 

c) Berdiri sedekat mungkin dengan net, kaki sejajar selebar bahu, lurut sedikit 
ditekuk, tangan di depan dada siap untuk meloncat. 

d) Pada sikap nwal ini pandangan mata blocker kc arah bola yang akan dilakukan 
olch pengumpan la wan dalam memberikan um pan pada 
pemukullspiker/smasher. 

Skala Penilaian (Skor l-5) 
a) Skor 5,jikn dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4, jika dapat melakukrm 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat rnelakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2,jika dapat melnkukan I poin dengan baik 
c) Skor l .jika tidnk dnpat mclakukan ke 4 poin dengan baik 

2) Sikap Perkenaan 
a) Memperhitungkan tinggi dan rendah.nya bola 
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b) Memperhitungkanjauh dan dekatnya bola dengan net 
c) Memperhitungkan kebiasaan pemukul dan segerolah meloncat. 
d) Kedua tangan langsung julurkan kc atas lapangan lawan sedckat mungkin 

dengan net dan tangan menguasai bola. 
Skala Penilaian (Skor I ·5) 
a) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapar melakukan 3 poin dengan baik 
c) Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d) Skor 2,jikQ dapat melalcukan 1 poin dengan baik 
e) Skor l,jika tidak dapat melakukan ke4 poin dengan baik 

3) Sikap Akhir 
a) Mendarat dcngan dua kaki dan mengeper 
b) Kedua tangan kembali di depan dada dan kembali dengan siap nonnal. 
c) Pada saat mendarat pandangan rnata blocker harus selalu kc arah bola 
d) Siap mengambil bola untuk dipasing atau melakukan pukulan dan mungkin 

akan melalcukan b[ok kernbali. 
Skala Penilaian (Skor l-S) 
a) Skor 5,jika dapat melakukan 4 poin dengan baik 
b) Skor 4,jika dapat melakukan 3 poin dengan baik 
c} Skor 3,jika dapat melakukan 2 poin dengan baik 
d} Skor 2, jika dapat melakukan I poin dengan baik 
e) Skor I, jika tidak dapat melakukan ke 4 poin dengan baik 
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SESI LATIHAN 
BANG OLAHRAGA ' Bola Yoli (Putra] PERIODTSASI ' Perslapan Umum 
AKTU 120 Menit MIKRO ' 10 
.SARAN LA TIHAN Teknik Servis SESI ' 46 
MLAH ATLET 12 Atlet PERALATAN ' Pcluit, Stonwatch 
RlffGL ' Min u, 05 Aoril 2015 La n, Bola, Net 
GKATAN ATLET ' Junior INTENSITAS ' Sedan 11: 

0 J\IATERI LATIHAN DOSIS FORMASI/ ORGANISASI CAT AT AN 
A PENGANTAR 5 menit Singkat dan jelas 

Oibariskan, doa, penjelasan •• materi larihan •• •• •• • •• •• 

B PEJ\IANASAN 15 menit 
Joging, stretching stnris dan • • 
dinamis • • 

l) Joging 8 x keliling • Lari keliling • 
lh lapangan bola voli 

2) Stretching Statis 1 O" tiap Stretching 
gcrnkan " •. 

1 

dilakukan dari •• > • . ' ' ' tubuh bagian alas • 
)) Stretching Dimunis 8 macam menuju tubuh 

@4x4 hit. bagian bawah atau 
sebaliknva 

c LATIHAN INTI 88 menit Materi teknik Servis 
!) Sikap Awai dimulai dari sikap 

awal, sikap 
" " perkenaan, dan 

2) Sikap Perkenann •• " sikap akhir. 
" " 

I Formasi dibagi 
3) Sikap Akhir menjadi 2 

kelompok. 

PENUTUP 15 menit Latihan ditutup 
Joging ringan dan rileks, " pelatih dengan 
Stretching, dan Evaluasi " memberi motivasi ••• 

I) Joging 3 x kc:liling •• tc:rhadap atlet agar •• 
2) Stretching " tercipta suasana 
3) Evaluasi menveneneken 
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SESI LATIHAN 
ABANG OLAHRAGA ' Bola Voli (Putra) PERIODISASI ' Persiaoan Khusus 
AKTU 120 Menit MIK.RO ' ASARAN LATIHAN ' Teknik Pasina Bawah SES! ' MLAH ATLET ' PERALATAN ' Pcluit. Stoowatch 
Rl!TGL Selasa, 07 April 2015 Lapangan, Bola, Ne1 

INGKA TAN AT LET Junior INTENSITAS Sedan a 

0 l\lATERI LATIHAN DOSIS FOR.l\lASU ORGANISASJ CAT AT AN 
A PENGAN'TAR 5 mcnit Singkat dan jclas 

Dibariskan, doa. penjelasan 
materi latihan 

� PEl\lANASAN \Smenit 
Joging, stretching statis dan 
dinamis 

I) Joging 8 x kcliling Lari keliling 
lapangan bola voli 

2) Strttching Statis 1 O'' tiap Stretching 

' gcrakan dilakukan dari 
tubuh bagian atas 

l) Stretching Dinamis 8 macarn menuju tubuh 
@4x4 hit. bagian bawah atau 

scbaliknva 
LA TlHAN INTI 

I) Sikap Awai 
2) Sikap Pcrkenaan 
)) Sikau Akhir 

D PENUTUP 15 menit Latihan ditutup 
Joging ringan dan rileks, pclatih dengan 
Stretching, dan Evaluasi memberi motivasi 

I) Joging 3 x keliling terhadap atlet agar 
2) Stretching tercipta suasana 
J) Evaluasi meevenaneken 

I 
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SESI LATIHAN 
ABANO OLAHRAGA I Bola Voli 1Putral PERIODISASI I Persiaoan Khusus 
AKTU I 120 Menit MIKRO I 

ASARAN LATIHAN I Tcknik Paslna Atas SES! I 

UMLAH ATLET I PERALATAN I Peluit, Stoowatch 
RlffGL I Kamis, 09 Aoril 2015 Lapangan, Bola, Net 

NGKATAN ATLET I Junior rNTENSITAS I Sedane 

'0 1\lATERI LATIHAN DOSIS FORMAS(/ ORGANISASI CAT AT AN 
PENGANTAR 5 menit Singkat dan jelas 
Dibariskan, doa, pcnjela.san 
materi latihan 
PEl\lANASAN 15menit 
Joging, stretching stat is dan 

I dinamis 
I) Joging 8 x kehling Lari keliling 

lapangan bola vo!i 

2) Stretching Statis lO"tiap Stretching 
gerakan dilakukan dari 

tubuh bagian atas 
l) Stretching Dinamts 8 macam menuju tubuh 

@4x4 hit. bagian bawah atau 
seba!iknvl\ 

c LATIIIAN INTI 
I) Sikap Awai 
2) Sikap Perkenann 
3) Sikao Akhir 

PENUTUP 15 menit Latihan ditutup 
Joging ringan dan rileks, pelatih dengan 
Stretching, dan Evaluasi memberi motlvesi 

I) Joging 3 x kcliling terhadap atlet agar 
2) Stretching tercipta suasana 
]) Evaluasi menvenanzkan 



SES! LATTIIAN 
ABANG OLAHRAGA ' Bola Vo!i (Putra) PERIODISASI ' Persiaoan Khusus 
AKTU ' 120 Menit MIKRO ' ASARAN LATIHAN ' Teknik Smes SES! ' UMLAH ATLET ' PERALATAN ' Pcluit, Stoowatch 

lffGL Sabtu, 11 April 20 IS Lapangan, Bola, Net 
lNGKATAN ATLET ' Junior INTENSITAS ' Sedana 

NO MATEIU LATIHAN DOSIS 1-"0RMASI/ ORGANISASI CAT AT AN 
,A PENGANTAH 5 memt Singkat dan jelas 

Dibariskan, doa, penjelasan 
materi latihan 

B PEMANASAN lSmenit 
Joging, stretching statis dan 
dinamis 

!) Joging 8 x keliling Lari keliling 
lapangan bola voli 

2) Stretching Statis IO"tiap Stretching 
gcrakan dilakukan dari 

rubuh bagian ates 
l) Stretching Dinamis 8 macam menuju tubuh 

@4x4 hit bagian bawah atau 
sebaliknva 

c LATIIIAN INTI 
1) Sikap Awai 
2) Sikap Perkenaen 
)) Sikan Akhir 

D PENUTUP !5menit Latihan ditutup 
Joging ringan dan rileks, pelatih dengnn 
Stretching, dan Evaluasi memberi motivasi 

' 
!) Joging 3 x ke(iling terhadap atlet agar 
2) Stretching tercipta suasana 
3) Evaluasi menveneneken 

' 



SESI LA Tl HAN 
ABANG OLAHRAGA ' Bola Voli 1PutraJ PERIODISASI ' Persiaoan Khusus 
AKTIJ ' 120 Menit MIKRO ' ASARAN LATIHAN ' Teknik Blok SEST ' UMLAH ATLET PERALATAN ' Peluit, Stoowatch 

RlffGL ' Minggu, 12 Aoril 2015 La """"· Bola, Net 
INGKATAN ATLET ' Junior INTENSITAS ' Sed,n• 

0 MATERI LATIHAN DOSIS FORMASU ORGANISASI CAT AT AN 
A PENGANTAR S menit Singkal dan je1as 

Oibariskan, doa. penjdasan 
materi latihan 

B PE�IA,"'IASA.i." 15 menit 
Joging, stretching statis dan 
dinamis 

I} Joging 8 x keliling Lari keliling 
lapangan bola voli 

l) Stretching Statis !OH tiap Stretching 
gerak.an dilakukan dari 

tubuh bagian at.as 
3) Stretching Oinamis 8 macam menuju tubuh 

@4x4 hit. bagian bawah atau 
sebaliknva 

LA TIHAN INTI 
1) Sikap Awa[ 
2) Sikap Perkenaan 
3) Sikap Akhir 

PENUTUP 15menit Latihan ditutup 
Joging ringan dan rileks, pc!atih dcngan 
Stretching, dan Evaluasi membcri motivasi 

I) Joging 3 x keliling terhadap atlct agar 
2) Stretching tcrcipta suasana 
)\ Evaluasi menyenangkan 
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