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Lampiran 1 
Surat Keputusan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 2 
Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3 
Kuesioner Ahli Pembelajaran 

 

KUESIONER UNTUK AHLI PEMBELAJARAN 

 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN GAPAI SEBAGAI 
ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENJASORKES PADA 

MATERI PASSING ATAS PERMAINAN BOLA VOLI 
SISWA KELAS X SMK NU UNGARAN 

TAHUN 2019 

 

Model Permainan : Gapai (Gawang Simpai) 
Pembelajaran  : Teknik dasar passing atas bola voli 
Sasaran Pembelajaran : Siswa kelas X SMK NU Ungaran 
Evaluator  : Dr. Soekardi, M.Pd 
 

Lembar evaluasi ini dimaksud  untuk mengetahui pendapat Bapak, sebagai 
ahli pembelajaran penjas terhadap model permainan Gapai sebagai alternatif 
pembelajaran teknik dasar passing atas bola voli untuk proses pembelajaran 
penjasorkes SMA yang peneliti kembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut 
peneliti berharap kesediaan Bapak untuk memberikan respon dan pendapat pada 
setiap pertanyaan sesuai petunjuk dibawah ini: 
 

I. INSTRUKSI 
 

 Evaluasi mencakup aspek bentuk/model latihan, komentar dan saran umum, 
serta kesimpulan. 

 Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 
dengan cara memberi tanda “✓” pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 

1. Tidak baik  
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 
4. Baik 
5. Sangat baik 

 Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 
disediakan  dan apabila tidak mencukupi mohon di tuliskan pada kertas 
tambahan yang telah disediakan. 



51 

II. Kualitas Model Pengembangan 

No Aspek Penilaian 

Skala 

Penilaian Komentar 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar       

2 Kejelasan petunjuk permainan       

3 
Ketepatan pemilihan bentuk/model 

permainan bagi siswa 
      

4 
Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan 
      

5 
Kesesuaian bentuk/model permainan 

untuk dimaikan siswa 
      

6 
Kesesuaian bentuk/model permainan 

dengan karakteristik siswa 
      

7 
Mendorong perkembangan aspek fisik 

/ jasmani siswa 
      

8 
Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 
      

9 
Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 
      

10 
Mendorong perkembangan aspek 

afektif siswa 
      

11 
Dapat dimainkan siswa yang terampil 

maupun tidak terampil 
      

12 
Dapat dimainkan siswa putra maupun 

putri 
      

13 Mendorong siswa aktif bergerak       

14 

Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran voli 

      

15 
Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran voli 
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III. Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kesimpulan : 
Model pengembangan permainan passing atas pada permainan bola voli dalam 
pembelajaran bola voli  ini dapat dinyatakan: 
a. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 
b. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak digunakan / uji coba skala kecil, 
 
 
 
 

................................................... 
Evaluator 

 
 
 

(.................................................) 
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Lampiran 4 
Kuesioner Ahli Permainan 
 

KUESIONER UNTUK AHLI PERMAINAN 

 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN GAPAI SEBAGAI 
ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENJASORKES PADA 

MATERI PASSING ATAS PERMAINAN BOLA VOLI 
SISWA KELAS X SMK NU UNGARAN 

TAHUN 2019 

 

Model Permainan : Gapai (Gawang Simpai) 
Pembelajaran  : Teknik dasar passing atas bola voli 
Sasaran Pembelajaran : Siswa kelas X SMK NU Ungaran 
Evaluator  : Dr. Kardiyono, M.Pd 
 

Lembar evaluasi ini dimaksud  untuk mengetahui pendapat Bapak, sebagai 
ahli permainan terhadap model permainan Gapai sebagai alternatif pembelajaran 
teknik dasar passing atas bola voli untuk proses pembelajaran penjasorkes SMA 
yang peneliti kembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti berharap 
kesediaan Bapak untuk memberikan respon dan pendapat pada setiap pertanyaan 
sesuai petunjuk dibawah ini: 
 

I. INSTRUKSI 
 

 Evaluasi mencakup aspek bentuk/model latihan, komentar dan saran umum, 
serta kesimpulan. 

 Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 
dengan cara memberi tanda “✓” pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 

1. Tidak baik  
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 
4. Baik 
5. Sangat baik 

 Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 
disediakan  dan apabila tidak mencukupi mohon di tuliskan pada kertas 
tambahan yang telah disediakan. 
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II. Kualitas Model Pengembangan 

No Aspek Penilaian 
Skala 

Penilaian 
Komentar 

1 2 3 4 5  

1 
Ketepatan penggunaan ukuran alat 
dalam permainan 

      

2 
Ketepatan peralatan bola yang 
digunakan dalam permainan 

      

3 
Ketepatan jumlah pemain dengan 
penggunaan ukuran lapangan yang ada 

      

4 Kejelasan peraturan permainan Gapai       

5 
Kesesuaian teknik dasar passing  atas 
pada permainan Gapai 

      

6 
Kesesuaian tujuan model permainan 
Gapai dengan kemampuan passing atas 
bola voli 

      

7 
Kesesuaian bentuk/model permainan 
dengan karakteristik anak 

      

8 
Dapat memberi pengetahuan passing 
atas pada siswa melalui model 
permainan Gapai 

      

9 

Mendorong perkembangan prinsip 
progresif (peningkatan pengetahuan 
dan gerak dalam variasi model 
permainan Gapai) 

      

10 

Mendorong perkembangan prinsip 
adaptasi (penyesuaian dalam 
menggunakan model pembelajaran 
passing atas bola voli) 

      

11 
Meningkatkan motivasi siswa dalam 
mengikuti pembelajaran bola voli 

      

12 
Kesesuaian tujuan model permainan 
Gapai dengan kemampuan passing atas 
bola voli 

      

13 
Dapat dilakukan pemain yang terampil 
maupun yang kurang terampil 

      

14 Mendorong siswa aktif bergerak        

15 
Aman untuk diterapkan dalam model 
pembelajaran teknik dasar passing atas 
bola voli 
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III. Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kesimpulan : 
Model pengembangan permainan passing atas pada permainan bola voli dalam 
pembelajaran bola voli  ini dapat dinyatakan: 
a. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 
b. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak digunakan / uji coba skala kecil, 
 

................................................... 
Evaluator 

 
 
 

(.................................................) 
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Lampiran 5 
Kuesioner Siswa 
 

KUESIONER UNTUK SISWA 

 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN GAPAI SEBAGAI 
ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENJASORKES PADA 

MATERI PASSING ATAS PERMAINAN BOLA VOLI 
SISWA KELAS X SMK NU UNGARAN 

TAHUN 2019 

 
PETUNJUK  

1. Isilah identias responden sesuai dengan identitas diri siswa pada kolom yang 
tersedia! 

2. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara memberi tanda “✓” pada kolom yang tersedia! 

Keterangan: 

1. Tidak baik  

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 

3. Tulislah saran maupun komentar setelah melakukan permainan gapai pada 
kolom komentar yang tersedia! 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN  

  
Tanda Tangan 

Nama Siswa : ..............................................................  

Kelas : ..............................................................  
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II. PERTANYAAN 
 

A. PSIKOMOTORIK 

No Pertanyaan 

Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Apakah kamu bisa memainkan model permainan Gapai?      

2 
Apakah pemanasan penting sebelum melakukan model 
permainan Gapai? 

     

3 Apakah dalam model permainan Gapai kamu mudah 
untuk melakukan passing atas? 

     

4 Apakah kamu merasa kesulitan ketika melakukan passing 
atas dan pada model pengembangan permainan Gapai? 

     

5 Apakah cara bermain pada model permainan Gapai  ini 
mempermudah untuk belajar teknik passing atas? 

     

6 Apakah model pengembangan permainan Gapai yang 
diajarkan oleh guru dengan tujuan agar kamu bergerak? 

     

7 Apakah kamu merasa permainan Gapai menjadikanmu 
aktif bergerak? 

     

8 Apakah menurut kamu bermain model permainan Gapai 
melelahkan? 

     

 
 

B. KOGNITIF 

No Pertanyaan 

Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

9 
Apakah kamu mengetahui dan paham cara bermain model 
permainan Gapai? 

     

10 Apakah kerjasama kelompok diperlukan dalam bermain 
bermainan permainan Gapai? 

     

11 Apakah peraturan dalam permainan Gapai harus dipatuhi 
oleh setiap pemain? 

     

12 Apakah dalam model permainan Gapai kamu diajarkan 
untuk meguasai teknik passing? 

     

13 Apakah benar jika pada saat melakukan passing 
pandangan mata tertuju pada bola? 

     

14 Apakah benar jika pada saat melakukan passing badan 
agak direndahkan dengan menekuk kedua lutut? 

     

15 Apakah model permainan Gapai dapat dimanfaatkan pada 
pembelajaran bola voli? 

     

16 
Apakah pelaksanaan permainan Gapai efisien untuk 
memberikan pengalaman bermain kepada siswa sekaligus 
meningkatkan keterampilan passing atas? 
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C. AFEKTIF 

No Pertanyaan 

Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

18 Apakah kamu merasa senang saat bermain model 
permainan Gapai ini? 

     

19 Apakah kamu tertarik bermain model pengembangan  
permainan Gapai ini? 

     

20 Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika 
bermain model pengembangan permainan Gapai ini? 

     

21 Apakah kamu dapat menerima kekalahan saat bermain 
permainan Gapai ini? 

     

22 Apakah kamu bisa menghormati teman dan lawan ketika 
kamu bermain model permainan Gapai? 

     

24 Apakah kamu bisa mentaati peraturan dalam bermain 
model permainan Gapai ini? 

     

25 Apakah kamu biasa bekerjasama dalam tim saat bermain 
permainan Gapai ini? 

     

26 Apakah kamu bersedia bermain model pengembangan 
permainan Gapai ini lagi? 

     

 

D. Komentar 
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Lampiran 6 
Hasil Validasi Ahli 
 

KUESIONER UNTUK AHLI PEMBELAJARAN 

 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN GAPAI SEBAGAI 
ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENJASORKES PADA 

MATERI PASSING ATAS PERMAINAN BOLA VOLI 
SISWA KELAS X SMK NU UNGARAN 

TAHUN 2019 

 

Model Permainan : Gapai (Gawang Simpai) 
Pembelajaran  : Teknik dasar passing atas bola voli 
Sasaran Pembelajaran : Siswa kelas X SMK NU Ungaran 
Evaluator  : Dr. Soekardi, M.Pd 
 

Lembar evaluasi ini dimaksud  untuk mengetahui pendapat Bapak, sebagai 
ahli pembelajaran penjas terhadap model permainan Gapai sebagai alternatif 
pembelajaran teknik dasar passing atas bola voli untuk proses pembelajaran 
penjasorkes SMA yang peneliti kembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut 
peneliti berharap kesediaan Bapak untuk memberikan respon dan pendapat pada 
setiap pertanyaan sesuai petunjuk dibawah ini: 
 

I. INSTRUKSI 
 

 Evaluasi mencakup aspek bentuk/model latihan, komentar dan saran umum, 
serta kesimpulan. 

 Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 
dengan cara memberi tanda “✓” pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 

1. Tidak baik  
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 
4. Baik 
5. Sangat baik 

Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan  
dan apabila tidak mencukupi mohon di tuliskan pada kertas tambahan yang telah 
disediakan. 
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KUESIONER UNTUK AHLI PERMAINAN 

 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN GAPAI SEBAGAI 
ALTERNATIF PEMBELAJARAN PENJASORKES PADA 

MATERI PASSING ATAS PERMAINAN BOLA VOLI 
SISWA KELAS X SMK NU UNGARAN 

TAHUN 2019 

 

Model Permainan : Gapai (Gawang Simpai) 
Pembelajaran  : Teknik dasar passing atas bola voli 
Sasaran Pembelajaran : Siswa kelas X SMK NU Ungaran 
Evaluator  : Dr. Kardiyono, M.Pd 
 

Lembar evaluasi ini dimaksud  untuk mengetahui pendapat Bapak, sebagai 
ahli permainan terhadap model permainan Gapai sebagai alternatif pembelajaran 
teknik dasar passing atas bola voli untuk proses pembelajaran penjasorkes SMA 
yang peneliti kembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti berharap 
kesediaan Bapak untuk memberikan respon dan pendapat pada setiap pertanyaan 
sesuai petunjuk dibawah ini: 
 

I. INSTRUKSI 
 

 Evaluasi mencakup aspek bentuk/model latihan, komentar dan saran umum, 
serta kesimpulan. 

 Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 
dengan cara memberi tanda “✓” pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 

1. Tidak baik  
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 
4. Baik 
5. Sangat baik 

Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan  
dan apabila tidak mencukupi mohon di tuliskan pada kertas tambahan yang telah 
disediakan. 
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Lampiran 7 
Data Penelitian Uji Skala Kecil 
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Uji Skala Besar 

 

 

 



67 

Lampiran 8 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERMAINAN BOLA VOLI 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan  

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit (1 pertemuan  x 3 jam pelajaran) 

 

KOMPETENSI INTI:  

KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, 

responsif danproaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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KOMPETENSI DASAR: 

Materi 
Pokok 

Kompetensi Dasar Indikator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permainan 
bola voli  

2.1. Berperilaku sportif dalam 
bermain. 

Menghargai peraturan dan 
keputusan wasit sebagai 
pengawas permainan. 

3.4. Menunjukkan kemauan 
bekerja sama dalam 
melakukan berbagai 
aktivitas fisik dalam bentuk 
permainan. 

Bersikap sportif dalam 
permainan dan menghargai 
peraturan permainan. 

3.5. Menganalisis variasi dan 
kombinasi keterampilan 
salah satu permainan bola 
besar untuk peningkatan 
keterampilan. 

1. Mengetahui sejarah 
olahraga bola voli dunia 
dan Indonesia. 

2. Mengenal sarana dan 
prasarana dalam olahraga 
bola voli. 

3. Mengetahui peraturan dan 
sistem penilaian dalam 
olahraga bola voli. 

4. Menjelaskan teknik dasar 
memukul, mengoper, 
memukul keras bola 
dalam olahraga bola voli. 

 3.4. Mempraktikkan variasi dan 
kombinasi keterampilan 
dalam memainkan salah 
satu permainan bola besar 
dengan koordinasi gerak 
yang baik. 

Menerapkan teknik dasar 
bermain bola voli dalam 
sebuah permainan dengan 
koordinasi gerak yang baik. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan tanya jawab dan demonstrasi, setelah mempelajari unit ini 

siswa diharapkan mampu: 

1. Menjabarkan teknik dasar passing atas dalam olahraga bola voli secara 

runtut dan benar. 
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2. Menggunakan teknik dasar  passing atas bola voli dalam permainan 

gapai. 

3. Melakukan latihan bermain bola voli berdasarkan teknik yang telah 

diajarkan. 

4. Bersikap sportif dan menghargai peraturan dalam permainan. 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Teknik dasar passing atas dalam olahraga bola voli 

. 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan umum : Keterampilan proses 

Metode : Diskusi dan demonstrasi, bagian dan 

keseluruhan (part and whole), permainan 

(game), dan saling menilai sesama teman 

(resiprocal). 

 

D. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media : Powerpoint Unit 12 Permainan Bola Voli. 

2. Alat  : Bola voli, net, cone dan gawang simpai. 

3. Sumber : Buku Pengembangan Permainan Gapai 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Pemusatan perhatian dan pemotivasi siswa untuk selalu bersikap 

sportif melalui setiap permainan olahraga. 

b. Apersepsi: 

 Menjelaskan macam-macam passing dalam permainan bola 

voli 

 Menjelaskan cara melakukan passing atas dalam permainan 

bola voli. 

 Kesalahan-kesalahan dalam melakukan teknik passing atas. 
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c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini mengenai teknik 

dasar passing atas dalam bola voli. 

d. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga yang berorientasi pada 

kegiatan. 

2. Inti 

a. Membimbing dan memfasilitasi siswa secara berkelompok untuk 

Mengamati 

1) Mengamati penjelasan guru tentang teknik passing atas dalam 

bola voli. 

2) Memerhatikan penjelasan guru tentang beberapa teknik 

passing bola voli di antaranya passing atas dan passing bawah. 

3) Memerhatikan demonstrasi guru mengenai teknik passing atas 

bola voli. 

Menanya 

Menanyakan penjelasan guru tentang teknik passing atas 

dalam bola voli yang kurang jelas  

Mengumpulkan Informasi 

Menggali informasi tentang teknik passing atas pada 

permainan bola voli 

Mengasosiasi 

1) Melakukan latihan koordinasi teknik dasar passing atas bola 

voli bola voli secara berpasangan. 

2) Melakukan latihan kordinasi dan variasi teknik dasar passing 

atas bola voli bola voli secara berkelompok. 

3) Mendemonstrasikan teknik dasar passing atas bola voli dalam 

sebuah permainan Gapai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan.  

4) Selalu bekerja sama dalam tim olahraga dan bersikap sportif 

menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. 
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Mengkomunikasi 

1) Menjelaskan kembali tentang teknik passing atas pada 

permainan bola voli. 

b. Secara kontinu melakukan observasi/pengamatan terhadap latihan 

teknik dasar bermain bola voli yang dilaksanakan siswa. 

3. Penutup 

a. Siswa melakukan pendinginan (cooling down). 

b. Mendorong siswa untuk melakukan, menyimpulkan, merefleksi, 

dan menemukan nilai-nilai yang dapat dipetik dari aktivitas hari 

ini. 

c. Mendorong siswa untuk bekerja sama dan sportif sebagai modal 

penting dalam olahraga bola voli. 

d. Mengingatkan siswa untuk selalu disiplin berlatih dan menjaga 

kebugaran tubuh. 

e. Guru memberi tes lisan atau tulisan sebagai evaluasi belajar. 

f. Memberikan penghargaan (pujian dalam lisan atau tulisan) kepada 

kelompok atau individu berkinerja baik. 

 

PENILAIAN 

1. Teknik dan bentuk instrument 

Teknik Bentuk Instrumen 

Pengamatan sikap Lembar pengamatan sikap  

Tes unjuk kerja Tes uji kerja  

Tes tertulis Tes uraian dan pilihan 
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2. Contoh instrumen 

a. Lembar pengamatan sikap 

No Aspek yang dinilai 

Hasil 

Penilaian 

*) 

Keterangan 

1 Menunjukkan rasa syukur kepada 

Tuhan  

  

2 Memiliki rasa ingin tahu (curiosity)   

3 Menunjukkan ketekunan dan 

tanggungjawab dalam belajar dan 

bekerja baik secara individu maupun 

berkelompok 

  

4 Menyampaikan ide, informasi, dan 

argumentasi dengan percaya diri 

  

5 Menunjukkan perilaku berani dan 

semangat 

  

6 Menghargai pendapat orang lain   

7 Partisipasi dan kerja sama   

*) 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup,  2=kurang, dan 1=sangat kurang. 

 

b. Tes uji kerja 

1) Lakukan permainan bola voli sederhana bersama. Unsur-unsur 

yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan 

(penilaian proses) dan ketepatan melakukan gerakan 

(penilaian produk/ prestasi). 
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Format Penilaian 

No Nama Siswa 

Passing 

Atas Jml 
Nilai 

Proses 

Nilai 

Produk 

Nilai 

Akhir 
1 2 3 4 Σ 

1. 

2. 

3. 

4. 

dsb 

Jumlah Skor Maksimal (Nilai Proses) : 20 

Penilaian Proses  = 
   

  
 X  100% 

2) Ditugaskan untuk latihan passing atas, bola secara rutin

untuk melatih teknik dalam bermain bola voli.

c. Lembar tes tertulis

1) Jelaskan sarana dan prasarana permainan bola voli!

2) Jelaskan peraturan permainan bola voli!

3) Sebutkan macam passing dalam permainan bola voli beserta

kegunaannya!

4) Jelaskan cara passing atas pada permainan bola voli secara

runtut!

5) Jelaskan cara passing atas pada permainan bola voli!

Mengetahui 
Kepala Sekolah 

NIP 

Semarang, 8 Januari 2019 
Guru Mata Pelajaran 

NIP 
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