
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PENGARUH LATIHAN PASSING BAWAH LANGSUNG DAN TIDAK 
LANGSUNG TERHADAP KEMAMPUAN PASSING BAWAH PADA 

SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI PUTRA SMK 75 “1” 
PURWOKERTO KECAMATAN PORWOKERTO SELATAN 

KABUPATEN BANYUMAS  
 
 
 

SKRIPSI 

 
Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata I 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 
 

Oleh : 

 
Nama  : Nanang Kuswardana 

NIM   : 6301402026 

Jurusan/Prodi : Pendidikan Kepelatihan Olahraga /S1 

Fakultas   : Ilmu Keolahragaan 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 

ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

Telah  disetujui untuk diajukan dalam sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada : 

 

Hari  : …………………………………. 

Tanggal : …………………………………. 

 

Menyetujui 

 

Dosen Pembimbing I                Dosen Pembimbing II 

 

 

 

Drs. Joko Hartono, M.Pd.  Drs. Rubianto Hadi, M. Pd. 
NIP. 19561111 198464 1 001  NIP. 19630206 198803 1 001 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan PKLO 

 

 
Drs. Nasuka, M.Kes. 

                                                 NIP. 19590916 198511 1 001 
 
 



 

iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Jurusan Pendidikan Kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang pada : 

 

Hari : Rabu 

Tanggal : 26 Agustus 2009 

Waktu : 13.00 - 15.00 WIB 

Tempat : Laboratorium PKLO Ruang II 

 Panitia Ujian 

Ketua Sekretaris 

 

 

Drs. Uen Hertiwan, M.Pd.  Drs. Hermawan, M.Pd.  
NIP. 19530411 198303 1 001 NIP. 19590401 198803 1 002 

 
 

Dewan Penguji 

 

 
1. Drs. Nasuka, M.Kes  

NIP 19590916 198511 1 001 
 
 
 

2. Drs. Joko Hartono, M.Pd.  
NIP 19561111 198403 1 001 

 
 
 

3. Drs. Rubianto Hadi, M.Pd.  
NIP 19630206 198803 1 001 



 

iv 
 

SARI 
 

Nanang Kuswardana, 2009. Pengaruh Latihan Passing Bawah Langsung 
dan Tidak Langsung terhadap Kemampuan Passing Bawah pada Siswa 
Ekstrakurikuler Bola Voli Putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Porwokerto 
Selatan Kabupaten Banyumas. Skripsi. Jurusan PKLO. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.  

Permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini yaitu:  
1) Apakah ada pengaruh latihan passing bawah langsung terhadap 

kemampuan passing bawah?, 2) Apakah ada pengaruh latihan passing bawah 
tidak langsung terhadap kemampuan passing bawah?, dan 3) Apakah ada 
perbedaan pengaruh latihan passing bawah langsung dan tidak langsung terhadap 
kemampuan passing bawah. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh latihan passing bawah langsung terhadap kemampuan passing bawah?, 
2) Untuk mengetahui pengaruh latihan passing bawah tidak langsung terhadap 
kemampuan passing bawah?, dan 3) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
latihan passing bawah langsung dan tidak langsung terhadap kemampuan passing 
bawah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler bola voli putra 
SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas 
sebanyak 24 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 
sampling yaitu mengambil seluruh anggota populasi sebanyak 24 orang sebagai 
sampel penelitian. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu latihan 
passing bawah langsung dan tidak langsung sebagai variabel bebas dan 
kemampuan passing bahwa sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
dengan metode eksperimen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji beda 
(t-test). 

Hasil penelitian menunjukkan : 1) ada pengaruh latihan passing bawah 
langsung terhadap kemampuan passing bawah bola voli dibuktikan dari hasil uji t 
yang memperoleh thitung = 8,08 > ttabel = 2,20, 2) ada pengaruh latihan passing 
bawah tidak langsung terhadap kemampuan passing bawah bola voli dibuktikan 
dari hasil uji t yang memperoleh thitung = 4,03 > ttabel = 2,20, dan 3) ada perbedaan 
pengaruh latihan passing bawah langsung dan tidak langsung terhadap 
kemampuan passing bahwah dibuktikan dari hasil uji t yang memperoleh thitung =  
3,83 > ttabel = 2,20. Diantara latihan passing bawah langsung dan tidak langsung 
yang memberikan pengaruh paling tinggi terhadap kemampuan passing bawah 
adalah latihan pasingg bawah langsung dengan rata-rata skor 31,33 sedangkan 
skor hasil latihan passing bawah tidak langsung hanya 25,25. 

Saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu : 
1) Dalam upaya meningkatkan kemampuan kemampuan passing bawah dalam 
permainan voli harus dilakukan dengan menggunakan metode latihan yang tepat, 
dan 2) Dalam melatih passing bawah sebaiknya menggunakan metode latihan 
passing bawah langsung, karena hasil yang diperoleh lebih baik bila dibandingkan 
dengan metode latihan passing bawah tidak langsung, namun demikian tidak 
menutup kemungkinan bagi pelatih untuk memberikan materi latihan passing 
bawah tidak langsung sebagai suatu bentuk variasi latihan agar kegiatan latihan 
tidak terkesan monoton dan membosankan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan selalu ada olah fisiknya. 

Manusia melakukan olahraga sebagai kegiatan untuk mengisi waktu senggang, 

selain itu olahraga digunakan sebagai suatu wadah pendidikan, kesehatan dan 

untuk berprestasi (Sajoto, 1995:1) 

Bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu 

lapangan yang dipisahkan oleh sebuah net. Untuk dapat bermain bola voli 

dengan baik maka terlebih dahulu harus menguasai teknik dasar permainan 

bola voli dengan baik dan benar. Teknik adalah cara melakukan atau 

melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan 

efektif (M. Yunus, 1992: 68). Teknik dalam permainan bola voli dapat 

diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai 

dengan peraturan-peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai hasil 

yang optimal (M. Yunus, 1992:68). 

Seorang pemain bola voli dapat bermain dengan baik serta dapat 

mengembangkan ketrampilan bermain bola voli dengan baik dan benar. 

Karena tanpa di dasari oleh teknik dasar yang baik pemain akan sulit 

mengembangkan teknik permainannya. Permainan bola voli adalah permainan 

tempo cepat sehingga waktu untuk memainkan bola sangat terbatas dan bila 
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teknik dasarnya tidak dikuasai dengan baik memungkinkan kesalahan 

teknik passing yang lebih besar. 

Ada beberapa teknik dasar permainan bola voli yang harus dikuasai 

yaitu: 

1. Service 

2. Passing 

3. Umpan / (set-up) 

4. Smash (spike) 

5. Bendungan (block) (M. Yunus, 1992:79-80) 

Passing adalah usaha atau upaya seorang pemain bola voli dengan cara 

menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya untuk mengoperkan bola 

yang dimainkan kepada teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri 

(Suharno HP, 1985:29). Menurut M. Yunus, (1992:79) passing adalah 

mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu dengan suatu teknik 

tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu 

lawan. 

Passing bawah adalah usaha atau upaya seorang pemain bola voli 

dengan cara mengunakan teknik passing bawah yang tujuannya adalah 

mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman seregunya dimainkan di 

lapangan sendiri (Suharno HP, 1985:25) 

Keberadaan permainan bola voli dapat dilaksanakan untuk diprioritaskan 

sebagai olahraga sekolah ( G.Durrwacher, 1982:21). Di sekolah permainan 

bola voli dijadikan suatu kegiatan belajar dan dapat dilakukan sebagai suatu 
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kegiatan pendidikan yang dilakukan pada waktu senggang ( M. Mariyanto, 

dkk, 1995:1). Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, permainan bola 

voli disamping di gemari dan menarik bagi anak didik, ternyata juga 

mengandung nilai-nilai secara langsung dapat membentuk kepribadian anak 

didik, memberi ketangkasan dan kecekatan pada anak didik ( M. Mariyanto, 

dkk, 1995:51). 

Menurut GPP SMP (Depdikbud) dalam pelajaran bola voli sekolah 

lanjutan tingkat pertama pada kelas II, materi yang diberikan meliputi teknik 

dasar bola voli yaitu : passing, service, smash (block) serta peraturan 

permainan. 

Dalam peningkatan bola voli, teknik ini erat sekali hubungannya dengan 

kemampuan gerak, kondisi fisik, taktik, dan mental. Teknik dasar bola voli 

harus betul-betul dikuasai terlebih dahulu untuk dapat mengembangkan mutu 

prestasi bola voli. 

Salah satu teknik dasar permainan bola voli adalah passing sangat 

penting diberikan, karena merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

permainan bola voli (Agus Margono, dkk, 1995:192). 

Di dalam bermain bola voli untuk dapat memenangkan permainan 

caranya adalah latihan passing bawah secara bervariasi, latihan passing bawah 

langsung dan tidak langsung. 

Berdasarkan uraian di bawah ini maka penulis ingin meneliti tentang 

teknik passing bawah dalam permainan bola voli dengan judul sebagai 

berikut: 
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“Pengaruh Latihan Passing Bawah Langsung dan Tidak Langsung terhadap 

Kemampuan Passing Bawah pada Siswa Ektrakulikuler bola voli putra SMK 

75 “1” Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas 

Tahun Ajaran 2007-2008”. 

Dalam latihan passing bawah ada beberapa latihan yaitu latihan passing 

bawwah langsung dan latihan passing bawah tidak langsung (Mariyanto, dkk, 

1995: 86) adalah sebagai berikut : 

1. Latihan passing bawah langsung 

Kemungkinan dalam anak didik teknik passing bawah, dirasakan lebih, 

gampang, wajar dan lebih aman. Meskipun dalam penyampaian dengan 

macamm-macam variasi. Prinsipnya bisaa di terapkan untuk bermain 

dengan menggunakan passing bawah adalah menyerang bola ke arah 

sasaran atau satu kali pantulan. 

2. Latihan passing bawah tidak langsung 

Lemparan bola kebawah dan sewaktu jatuh biarkan terpantul pada lengan 

sebelah bawah agar bola teap diudar kebawah atau dua kali pantulan. 

Dari dua latihan tersebut kaitannya dengan latihan teknik passing bawah. 

Pelaksanaan tersebut dilakukan dari bentuk-bentuk permainan yang dapat 

dilakukan secara sendirian maupun berpasangan dengan temannya 

(Mariyanto, dkk, 1995:86). Berdasarkan latihan-latihan passing bawah dan 

model-model latihan passing bawah dengan alasan judul:  
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1. Latihan passing bawah dengan latihan langsung dan tidak langsung 

merupakan bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan passing 

bawah. 

2. Passing bawah merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam 

mencapai kemenangan dan merupakan langkah awal untuk menyusun 

serangan. 

3. Dari penguasaan passing bawah yang baik akan dapat mengumpan bola 

kepada smasher untuk melakukan serangan. 

4. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang pengaruh latihan 

passing bawah langsung dan tidak langsung terhadap kemampuan passing 

bawah dalam permainan bola voli pada siswa Ekatrakulikuler bola voli 

putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten 

Banyumas Tahun Ajaran 2007-2008. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian di bawah mengenai latihan passing bawah langsung 

dan tidak langsung tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah ada pengaruh latihan passing bawah langsung terhadap 

kemampuan passing bawah pada siswa Ekstrakulikuler bola voli putra 

SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Purwoketo Selatan Kabupaten 

Banyumas? 
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1.2.2 Apakah ada pengaruh latihan passing bawah tidak langsung terhadap 

kemampuan passing bawah pada siswa Ekstrakulikuler bola voli putra 

SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten 

Banyumas? 

1.2.3 Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan passing bawah langsung 

dan passing bawah tidak langsung terhadap kemampuan passing bawah 

pada siswa  Ektrakulikuler bola voli putra SMK 75  “1” Purwokerto 

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan passing bawah langsung 

terhadap kemampuan passing bawah pada siswa Ekatrakulikuler bola voli 

putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Purwoketo Selatan Kabupaten 

Banyumas. 

1.3.2 Untuk mengatahui apakah ada pengaruh latihan passing bawah tidak 

langsung terhadap kemampuan passing bawah pada siswa Ekstrakulikuler 

bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan 

Kabupaten Bamyumas. 

1.3.3 Untuk mengatahui apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan passing 

bawah langsung dan passing bawah tidak langsung terhadap kemampuan 

passing bawah pada siswa Ekstakulikuler bola voli putra SMK 75 “1” 

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah 

dalam olahraga khususnya bola voli. Selain itu, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan positif bagi pelatihan bola voli, pola latihan yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan dasar bola voli agar latihan berjalan secara efektif dan 

efisien. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Sehubungan dengan judul tersebut, maka untuk menghindari agar 

persoalan yang dibicarakan pada penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan 

semula dan supaya di dalam penelitian tidak terjadi salah penafsiran istilah 

yang digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah yang meliputi : 

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut Poerwadarminta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1976:731) dapat diartikan sebagai “daya yang ada atau timbul dari suatu 

benda, orang yang membentuk watak kepercayaan atau perbuatan 

seseorang” 

Pengaruh dalam penelitian ini berarti suatu daya yang ditimbulkan oleh 

pelaksana latihan passing bawah langsung dan passing bawah tidak 

langsung . 
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2. Latihan  

Latihan berasal dari kata “latih” yang artinya sebagai belajar dan 

membisaakan diri agar mampu (dapat) melakukan sesuatu (Depdikbud, 

1990:502). Dikatakan pula oleh Yosep (1982:12). Lebih lanjut dikatakan 

latihan dalam hal ini analog dengan belajar. Belajar (learning) lebih sering 

diartikan sebagai perubahan neural yang terjadi akibat rangsangan dari 

lingkungan, rangsangan ini biasa berupa ucapan atau gerakan (Sage 

1984:250). 

Belajar dalam hal ini adalah belajar tehadap suatu pola gerak. Belajar 

gerak (motor learning) adalah perubahan permanen dalam perilaku 

sebagai hasil dari suatu latihan atau pengalaman dan bukan hasil dari 

pendewasaan, keterdorongan atau faktor pelatihan (Sage 1984:250). 

3. Passing bawah langsung 

Maksudnya pemain hanya memainka bola satu kali ( Theo Kleinman 

dan Dieter Kruber,1982 : 75) 

4. Passing bawah tidak langsung 

Maksudnya pemain memainkan bola sebanyak dua kali (Theo 

Kleinmann dan Dieter Kruber, 1982:75) 

5. Kemampuan 

Adalah kesanggupan, kecakapan (Depdikbud 1984:9). Dalam hal ini 

kesanggupan untuk melakukan suatu perubahan atau hasil yang 

diinginkan. 
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Perubahan yang diharapkan bias dilakukan dalam penelitian ini adalah 

perbuatan untuk melakukan passing bawah. 

6. Passing bawah  

Adalah usaha atau upaya pemain bola voli dengan cara menggunakan 

teknik passing bawah yang tujuannya adalah mengoperkan bola yang 

dimainkannya kepada timnya untuk dimainkan di lapangan sendiri 

(Suharno HP, 1985:29) 
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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori  

Olahraga bola voli adalah suatu jenis cabang olahraga permainan 

yang dimainkan oleh dua regu dimana dalam satu regu terdiri dari 6 (enam) 

pemain yang dipisahkan oleh net. Permainan Bola voli adalah jenis permainan 

cepat artinya waktu yang dimiliki sangat terbatas.  Permainan ini dimulai sejak 

servis pertama, sebagai sajian pertama dapat dilakukan sebagai pukulan 

serangan. Regu penerima servis dapat memainkan bola paling banyak hanya 

tiga kali sentuhan (di lapangan sendiri). Dengan peraturan setiap pemain tidak 

bolah memainkan bola di udara dua kali berturut-turut, maka tiga kali 

sentuhan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena tiga kali sentuhan ini 

harus digunakan untuk bertahan yang sekaligus untuk menyusun serangan. 

2.1.1 Olahraga  Bola Voli 

Permaianan ini dicetuskan oleh William G. Morgan. Bola voli sudah 

dikenal sejak abad pertengahan, terutama di negara-negara Romawi. Pada 

tahun 1893, William G. Morgan mencoba permainan sejenis Faust Ball 

yang mula-mula olah raga rekreasi dalam ruangan tertutup (in door). Pada 

saat itu sedang populer olah raga basket, tetapi banyak para usahawan yang 

berlatih basket sudah mencapai usia lanjut merasakan permainan basket 

terlalu menguras tenaga. Morgan menciptakan permainan yang lebih ringan 

dengan menggantungkan net setinggi 2.16 meter dari lantai,kemudian 

menggunakan bola yang relatif ringan, yaitu bagian dalam bola basket, bola 

10 
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tersebut dipantulkan terus-menerus melewati net,jadi bola tidak boleh jatuh 

menyentuh lantai, permainan tersebut kemudian diberi nama “ Minto nette “. 

Pada waktu itu belum ditentukan batas maksimum sentuhan beberapa kali 

dan rotasi pun serta diperbolehkan menjulurkan tangan melewati net dengan 

maksud menyentuh bola di daerah lawan.  

Dalam percobaan-percobaan dirasakan bola terlalu ringan, sedang 

penggunaan bola basket dirasakan terlalu berat. Morgan kemudian 

mengusulkan kepada A.G Spalding dan Brothers, yaitu perusaan industri 

lalat-alat olahraga untuk membuat bola voli sebagai percobaan. Setelah 

diadakan demonstrasi diharapkan para ahli pendidikan jasmani pada suatu 

konfrensi internasional si Spring Fied Colloge pada tahun 1896 setelah 

melihat bahwa dasar permainan Minto Nette adalah memvoli bola hilir 

mudik melewati net, maka Prof. H.T. Halsted dari Spring Fied Massachuset, 

USA, mengusulkan nama permainan ini menjadi “ Volley Ball ”. Sajak itu 

bola voli tidak hanya dimainkan di lapangan tertutup tetapi juga di lapangan 

terbuka seperti halaman-halaman sekolah, di tepi pantai dan ditempat-tempat 

lainnya (M. Yunus, 1992:2) 

  

2.1.2 Teknik dasar permainan bola voli 

Permainan bola voli adalah suatu cabang olahraga beregu yang 

dimainkan oleh dua regu dan masing-masing regu terdiri dari 6 (enam) 

orang pemain yang dipisahkan oleh net. Bola yang dimainkan 

diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Suharno HP, (1982:4),pada 

prinsipnya permainan tersebut adalah mem-voli bola melewati net atau 

jaring dengan menggunakan seluruh anggota badan dengan syarat pantulan 

bersih dan setiap pemain berusaha secepat mungkin menjatuhkan bola 

dilapangan lawan untuk mencari kemenangan bertanding. teknik dasar 

permainan bola voli sebaiknya dikuasai para pemain agar dapat bermain 

dengan baik dan berprestasi. menurut Suharno HP (1982: 12), yang 

dimaksud dengan teknik dasar permainan bola voli adalah suatu proses 

melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek sebaik 

mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bola 

voli. jadi teknik dasar permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara 

yang paling dasar, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permainan 

yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Adapun teknik dasar permainan bola voli terdiri dari sevice, passing, 

umpan (set up), smash (spike) dan bendungan (block) (M. Yunus, 

1992:68). 

Adapun teknik dasar permainan bola voli adalah sebagai berikut : 

1) Service 

Menurut Suharno HP (1982:24) service adalah merupakan serangan 

yang pertama kali bagi regu yang melakukan service. 

Sedangkan service menurut Dieter Beutelstalhl (1986:9), service 

adalah sentuhan pertama dengan bola. Mula-mula service hanya 

dianggap sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar bola unuk 
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memulai permainan. Tetapi service ini kemudian berkembang menjadi 

suatu senjata yang ampuh untuk menyerang. Jadi teknik dasar ini tidak 

boleh diabaikan, dan harus kita latih dengan baik dan terus menerus. 

2) Passing 

Menurut M. Yunus (1992:79) passing adalah suatu usaha atau upaya 

bagi seorang pamain bola voli dengan cara menggunakan suatu teknik 

tertentu yang tujuannya adalah mengoper bola kepada teman teman 

seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Tujuan utama passing 

adalah menyajikan bola sebaik mungkin untuk diberikan kepada 

pengumpan. 

3) Set-up 

Menurut Suharno HP(1992:19) umpan adalah menyajikan bola 

kepada teman seregunya yang selanjutnya diharapkan akan dapat 

dipergunakan untuk menyerang ke lapangan lawan. 

4) Smash 

Menurut Suharno HP (1982:20) smash adalah bola dipukul keras ke 

bawah sehingga bola akan bergerak dengan cepat dan menukik melewati 

atas net menuju lapangan dan akan sulit diterima oleh lawan. 

 

 

5) Bendungan (blok) 
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Menurut Suharno HP (1982:28), blok adalah daya upaya bagi 

pemain depan untuk menahan bola di depan net estela bola dipukul oleh 

lawan. 

2.1.3 Teknik dasar passing 

Passing bawah sangat penting dalam permainan bola voli karena 

merupakan langkah awal untuk menyusun serangan. Dari teknik passing 

bawah yang baik dapat menyajikan atau mengumpankan bola kepada 

smasher untuk melakukan serangan. Suksea tidaknya penyerangan banyak 

ditentukan oleh keakuratan pemain dalam mempassingkan bola yang 

diberikan kepada temannya. 

Karena sulitnya penguasaaan teknik passing bawah, maka perlu 

diadakan latihan secara sungguh-sungguh dan kontinyu. Untuk 

meningkatkan kemampuan passing bawah ada beberapa cara yang biasa 

digunakan dalam latihan. Salah satu cara tersebut adalah dengan 

melakukan  passing bawah berteman yang dilakukan dengan cara langsung 

dan tidak langsung (Slamet Sarino Wawancara 5 September 1999). 

Latihan passing bawah langsung maksudnya pemain hanya memainkan 

atau menyentuh bola satu kali kemudian langsung dikembalikan kepada 

temannya melewati bawah net atau tali. Sedangkan latihan passing bawah 

tidak langsung maksudnya pemain memainkan atau menyentuh bola 

sebanyak dua kali. Kedua bentuk latihan passing bawah tersebut 

mempunyai persamaan dan perbedan sebagai berikut : 

Persamaan 
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Latihan passing bawah langsung dan latihan passing bawah tidak 

langsung  

1. Keduanya merupakan bentuk latihan untuk meningkatakan 

kemampuan passing bawah 

2. Keduanya dilakukan dengan menggunakan teknik passing bawah 

Perbedaan 

Latihan passing bawah langsung Latihan passing bawah tidak 

langsung 

1. Passing bawah langsung 

mempunyai dua macam tugas 

gerak yaitu : 

a. Menerima bola 

b. Memberikan bola kesasaran 

2. Dilakukan dengan satu kali 

sentuhan 

1. Passing bwah tidak langsung 

mempunyai tiga macam tugas 

gerak yaitu : 

a. Menerima bola 

b. Memberikan bola pertama 

tegak lurus 

c. Memberikan bola kedua 

(pengulangan) ke arah 

sasaran. 

2. Dilakukan dengan dua kali 

sentuhan. 

Berdasakan persamaan dan perbedaan tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

”Apakah ada perbedaan pengaruh latihan passing bawah langsung dan 

tidak langsung didalam meningkatkan kemampuan passing bawah dalam 

permainan bola voli bagi siswa Ekstrakulikuler bola voli putra SMK 75 
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“1” Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas 

Tahun Ajaran 2007-2008”. 

2.1.3.1 Teknik dasar passing bawah  

Salah satu teknik dalam permainan bola voli adalah passing. 

Passing adalah suatu usaha atau upaya pemain bola voli dengan cara 

menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya untuk dimainkan di 

lapangan sendiri (Suharno HP, 1985:29). Sementara pendapat lain 

mengartikan passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri 

dalam stu regu dengan suatu teknik tertentu sebagai langkah untuk 

menyusun pola serangan kepada regu lawan (M. Yunus, 1992:79). Untuk 

dapat melakukan gerakan passing bawah dengan baik maka terlabih 

dahulu memperhatikan dan melatih bagian-bagian dari gerakan passing 

bawah secara benar. 

Teknik dasar passing bawah ada tiga bagian yaitu : 

1. Sikap permulaan  

Ambil posisi sikap siap normal dalam permainan bola voli yaitu : 

kedua lutut ditekuk dengan badan sedikit dibengkokkan kedepan, berat 

badan menumpu pada telapak kaki, bagian depan untuk mendapatkan 

suatu keseimbangan labil agar dapat lebih mudah lebih cepat bergerak 

kesegala arah. Kedua tangan saling berpegangan yaitu punggung tangan 

kanan diletakkan ditelapak tangan kiri kemudian saling berpegangan. 

 

2. Gerakan pelaksanaan  
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Ayunkan kedua lengan ke arah bola, dengan sumbu gerak pada 

persendian dan siku betul-betul dalam keadaan lurus. Perkenaan bola pada 

prosimal dari lengan, di bawah dari pergelangan tangan dan pada waktu 

lengan membentuk sudut sekitar 45° dengan badan, lengan diayunkan dan 

diangkat hampir lurus. 

3. Gerakan lanjutan  

Setelah ayunan lengan mengenai bola, kaki belakang melangkah ke 

depan untuk mengambil posisi siap kembali dan ayunan lengan untuk 

passing bawah ke depan tidak melebihi sudut 90  dengan bahu / badan.(M. 

Yunus, 1992 hal :79) ( lihat gambar 1) 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 

M. Yunus, (1992). Olahraga pilihan bola voli. Yakarta : Depdikbud:85 

 

Keterangan gambar : 

1-3 : Posisi sikap siap normal. Pada saat tangan akan dikenakan pada bola. 

4-5 : Sikap saat perkenaan bola : Pada saat akan mengenakan bola bagian 

sebelah atas (bagian proksimal) dari pada pergelangan tangan. 
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6-9 : Sikap akhir : Setelah ayunan mengenai bola, kaki belakang 

mengayun kedepan untuk mengambil posisi sikap normal kembali. 

2.1.3.2 Latihan passing bawah 

Passing bawah sangat penting dalam permainan bola voli karena 

merupakan langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada lawan. 

Karena sulitnya penguasaan teknik passing bawah maka perlu dilanjutkan 

latihan secara teratur dan sungguh-sungguh. Untuk meningkatkan 

kemampuan passing bawah, ada beberapa cara yang biasa digunakan 

dengan berbagai macam versi gerakan seperti sebagai berikut : 

1. Passing bawah dengan tiga orang pemain dalam formasi  segi tiga. 

2. Passing bawah berteman dengan bola diarahkan ke kiri dan ke 

kanan. 

3. Passing bawah berteman dengan berpindah tempat (Beutelstahl, 

1984:49) 

Lebih lanjut dikatakan bahwa cara latihan-latihan ini bukan untuk 

tingkat pemula, karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. 

Ada cara lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

passing bawah yaitu dengan cara melakukan passing bawah langsung dan 

tidak langsung (Slamet Sarino Wawancara 5 September 1999). Cara 

latihan merupakan modifikasi dari latihan di bawah dengan mengurangi 

tingkat kesulitan menjadi lebih kecil dan latihan ini cocok untuk tingkat 

pemula. 

1. Latihan passing bawah langsung 
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Dalam penelitian ini latihan passing bawah langsung maksudnya 

pemain hanya memainkan atau menyentuh bola hanya satu kali lalu 

dikembalikan langsung kepada temannya melewati bawah net atau tali. 

Latihan passing bawah langsung mempunyai dua macam tugas gerak 

yaitu : menerima dan memberikan bola ke arah sasaran. 

adapun bentuk latihan dari passing bawah langsung adalah sebagai 

berikut: 

1. Dua orang saling berhadapan di dalam lapangan permainan bola 

voli dalam posisi siap melakukan passing bawah. 

2. Bola dilambungkan oleh pemain A ke pemain B melewati bawah 

net atau tali kemudian pemaion B menerima bola itu dengan teknik 

passing bawah. Oleh pemain B bola hanya disentuh satu kali 

kemudian langsung dikembalikan pada pemain A. 

3. Pemain A menerima bola tersebut dengan menggunakan teknik 

passing bawah dan bola disentuh satu kali kemudian langsung 

dikembalikan ke pemain B. (lihat gambar 2) 
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Gambar 2 

Bentuk latihan passing bawah langsung 

(Theo Kleinmann dan Dieter Kruber, 1982:75) 

Keterangan gambar 2 

1. Bola dari pemain A, dilambungkan melewati bawah tali dengan tinggi 

2,44m. 

2. Oleh pemain B, bola langsung di passing ke pemain A melewati 

bawah tali. 

3. Dari pemain A, bola langssung di passing bawah ke pemain B 

melewati bawah tali. 

2. Latihan passing bawah tidak langsung 

Dalam penelitian ini latihan passing bawah tidak langsung 

maksudnya pemain memainkan atau menyentuh bola sebanyak dua kali.  

Latihan passing bawah tidak langsung mempunyai lima macam 

tugas gerak yaitu : 

1) Dua orang saling berhadapan di dalam lapangan permainan bola voli 

dalam posisi siap untuk melakukan passing bawah 

2) Bola diberikan ke pemain A atau pemain B melewati bawah net atau 

tali kemudian pemain B menerima bola itu dengan menggunakan 

teknik passing bawah. Oleh pemain  B bola disentuh dua kali atau di 

mainkan dua kali. 
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3) Pada sentuhan bola pertama bola di passing ke bawah melewati bawah 

net atau tali yang dibentangkan di bawah kepala dengan menggunakan 

teknik passing bawah. 

4) Pada sentuhan bola kedua bola dikembalikan kepemain A dengan 

menggunakan teknik passing bawah. 

5) Pemain A menerima bola dengan menggunaka teknik passing bawah 

dan memainkan bola sebanyak dua kali sentuhan  seperti halnya yang 

dilakukan oleh pamain B. Gambar 3 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Bentuk latihan passing bawah tidak langsung 

(Theo Kleinmann dan Dieter Kruber, 1984, bola voli,74) 

Keterangan gambar 3 

1. Bola pertama dari pemain A, dilambungkan melewati bawah tali 

dengan tinggi 2,44 m. 
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2. Oleh pemain B, pada sentuhan pertama bola di passing tegak lurus ke 

bawah melewati bawah tali 

3. Pada sentuhan kedua bola di passing kembali ke pemain A melewati 

bawah tali 

4. Oleh pemain A bola dimainkan seperti yang dilakukan oleh pemain B. 

3. Passing bawah lewat tali sentuhan ganda 

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan bagi anak 

pemula. Cara pelaksanaan, dua orang berpasangan berhadapan, kemudian 

melakukan passing bawah sebelum bola dilakukan atau dioperkan 

kepasangannya bola dikontrol lebih dahulu, setelah itu dioperkan 

pasangannya dan harus melewati tali setinggi 3 m yang dibentangkan. 

sedang selebar lapangan 3x3m. (Theo Kleinman dan Dieter Kruber, 1982: 

74) Untuk meningkatkan kemampuan passing bawah maka perlu 

dilakukan latihan. Latihan adalah suatu proses balajar yang berlangsung 

selama waktu tertentu bagi olahragawan atau olahragawati untuk mencapai 

prestasi yang tinggi (Yosep Nossef 1982: 12). Lebih lanjut dikatakan 

dalam hal ini analog dengan belajar. Belajar diartikan semacam 

seperangkat peristiwa, kejadian atau perubahan yang terjadi apabila 

seseorang berlatih yang memungkinkan mereka menjadi semakin terampil 

dalam melaksanakan suatun kegiatan (Rusli Lutan 1988:191). 

Dengan adanya belajar maka akan terjadi suatu perubahan tingkah 

laku dan sikap, perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu 

menjadi tahu.. Sementara pendapat lain mengartikan belajar (learning) 
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lebih sering diartikan sebagai perubahan neural yang terjadi sebagai akibat 

rangsangan dari lingkungan, rangsangan tersebut biasa berupa ucapan atau 

gerakan (Sage 1984:250). 

Belajar dalam bidang olahraga adalah belajar terhadap suatu pola 

gerak. Belajar gerak (motor learning) adalah perubahan permanan dalam 

perilaku sebagai hasil dari latihan atau pengalaman, dan bukan dari hasil 

pendewasaan, keterdorongan atau faktor pelatihan (Sage 1984:250). 

Belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan 

atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam 

perilaku terampil (Schmidt, 1982 dalam Rusli Lutan, 1988:102). 

Untuk kebutuhan analisis keempat karakteristik belajar gerak 

tersebut yang dipaparkan oleh Scmidt di bawah, maka dikupas lebih lanjut 

oleh (Rusli Ruslan, 1988:102-104) seperti berikut ini : 

1) Belajar sebagai sebuah proses  

Sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang 

berlangsung bersama, menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Sebagai 

contoh dalam membaca proses diasosiasikan dengan gerakan mata, 

menangkap kode dan simbol dalam tek, memberikan pengertian sesuai 

dengan perbendaharaan kata yang tersimpan dalam ingatan dan seterusnya. 

2) Belajar motorik adalah hasil langsung dari latihan  

Perubahan perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai 

hasil latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas untuk membedakan 

perubahan yang terjadi karena faktor kematangan dan pertumbuhan. 
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Faktor-faktor tersebut menyebabkan perubahan perilaku (seperti orang 

dewasa lebih terampil melakukan suatu keterampilan yang baru dari pada 

anak yang lebih muda). 

3) Belajar motorik relatif permanen 

Ciri lain dari belajar motorik adalah relatif permanen. Hasil belajar 

itu relatif bertahan hingga waktu relatif lama. Sebagai contoh seseoarang 

yang telah terbiasa mengendarai sepeda, meskipun selama beberapa tahun 

tidak mengendarai sepeda, namun pada suatu ketika dia tetap dapat 

mengendarai sepeda. 

Belajar gerak terdiri dari tiga tahap yaitu; tahap pengusaan, 

penghalusan dan penstabilan gerak atau ketrampilan teknik olahraga 

(Maine, 1976 dalam Rusli Lutan, 1988: 102). Dia menekankan integrasi 

ketrampilan di dalam perkembangan total dari kepribadian seseorang. 

karena itu penguasaaan ketrampilan dari diperoleh melalui penerimaan dan 

pemilikan pengetahuan, perkembangan koordianasi dan penguasaan fisik. 

Ditambahkannya, belajar gerak dalam olahraga mencerminkan suatu 

kegiatan yang disadari dimana aktifitas belajar diarahkan untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Belajar gerak dalam penelitian ini adalah belajar pola gerak passing 

bawah langsung dan tidak langsung. Belajar passing bawah adalah belajar 

pola gerak menerima, dan memberikan pola ke arah sasaran. Sedangkan 

Belajar gerak passing bawah tidak langsung adalah belajar pola gerak 

menerima, memberikan bola pertama tegak lurus  ke bawah, dan 



25 
 

 

memberikan bola kedua (pengulangan) ke arah sasaran (Rusli Lutan, 

1988:161) 

Latihan erat kaitannya dengan memory. Memory adalah suatu sistem 

yang dianggap menyimpan  informasi untuk diproses kembali kepada 

waktu berikutnya dan sebagai tempat pemrosesan yang sebenarnya (Rusli 

Lutan 1988: 161). Serta pendapat lain mengartikan memory  merupkan 

suatu sistem fisik di dalam otak yang berfungsi untuk mengorganisasi hal-

hal yang berhubungan dengan record dan representation. (Young, 1978 

dalam Sage, 1984:250). 

Pola suatu gerakan akan dapat dilakukan apabila ada sebuah memory 

terhadap gerakan tersebut. Seperti halnya dengan  latihan passing akan 

dapat dilakukan dengan baik apabila sudah ada memory terhadap gerakan 

passing bawah. Kata memory mengarah pada ingatan dan tiruan yang 

beruntun dari suatu informasi. memory menunjukan bahwa telah 

memperoeh suatu informasi serta baik untuk memanggilnya kembali. 

Memory secara umum diukur dengan tes ingatan atau pengakuan dan 

bukti-bukti perwujudan (Sage, 1984:250). 

Proses penguasaan ketrampilan dalam olahraga sama sekali tak lepas 

dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kejadian 

yang telah terjadi semenjak informasi diterima, diolah dan kemudian 

ditransformasikan dalam bentuk respon gerak, dapat dipahami dari salah 

satu pandangan yang mengatakan bahwa  manusia adalah pemroses 

informasi. Pandangan itu beranggapan bahwa informasi yang datang dari 
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INPUT 
OUTPUT 

lingkungan sekitar akan diterima seseorang, seterusnya disimpan dalam 

berbagai sistem penyimpangan yang disebut memory  hinggá kemudian 

mengalami pemrosesan. Istilah proses disini berarti bahwa informasi itu 

dikode atau diklasifikasikan menurut jenisnya, dan kode-kode itu bisa 

berbah dari satu bentuk ke bentuk lain, informasi ini biasa dikombinasikan 

dengan informasi lainnya. Yang dimaksud pengkodean adalah pengalihan 

atau transmisi indformasi ke dalam satu bentuk yang dapat diingat kembali 

utnuk disimpan dalam memory (Rusli Lutan, 1988:144). 

Sebelum Informasi terebut masuk kedalam memory informasi 

tersebut akan mengalami pemrosesan. Pemrosesan informasi itu terbagi 

kedalam tiga tahap yaitu:  

1. tahap identifikasi rangsang 

2. tahap seleksi respona 

3. tahap pemrograman respon (Rusli Lutan, 1988: 144) untuk lebih 

jelasnya lihat  gambar 4. di bawah ini 

 

 

 

  

 

    Rangsang Gerak 

 
Manusia 

Gambar 4. 

Proses pemprosesan informasi (Schmidt, 1982 dalam Rusli Lutan 1988:149). 
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Tahap identifikasi rangsang ádalah pengenalan terhadap sinyal-sinyal 

atau kode-kode dan informasi yang datang. Sebagai contoh ketika kita 

melihat bola yang datang dengan cepat dari arah depan. Pada tahap 

pertama sinyal yang  kita peroleh akan diubah menjadi kode-kode yang 

berbeda . Apabila  impuls itu sudah bisa diidentifikasi hingga rangasang 

itu kontak dengan memory  maka kita akan menyadari bahwa benda itu 

bergerak ke arah kita dan kita mulai mengenal karakteristik benda itu tadi, 

yakni sebuah bola yang mungkin berwarna lain. Faktor yang 

mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor karakteristik 

rangsang seperti: (1) kejelasan rang yang berarti tajam tidaknya rangsang 

itu. (2) intensitas rangsang yang berarti terang tidaknyan cahaya rangsang, 

keras tidaknya suara rangsang (Schmidt, 1982 dalam Rusli Lutan, 1988 : 

150). Tahap identifikasi rangsang terhadap gerakan pasasing bawah yaitu 

pengenalan terhadap teknik gerakan passing bawah mulai dari sikap awal, 

gerakan-gerakan pelaksanaan dan gerakan lanjutan. 

Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir tahap selanjunya adalah 

tahap seleksi respons. Pada tahap ini kita akan menentukan pilihan untuk 

melakukan suatu. tindakan. Setelah seorang mengenal rangsang pada tahap 

ini dia akan memilih respons yang tepat, ketika kita melihat bola yang 

datang menuju ke arah kita maka kita akan memngambil keputusan dan 

membuat tindakan yang tepat, apakah kita akan menerima bola itu atau 

kita menghindari bola itu. Begitu  halnya dalam gerakan passing bawah 
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setelah kita mengenal gerakan passing bawah kemudian kita akan 

membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk melakukan tindakan 

untuk melekukan gerakan passing bawah pada bagian sikap awal, gerakan 

pelaksanaan atau gerakan lanjutan. 

Setelah stimulus diidentifikasikan dan respons diseleksi maka tahap 

berikunya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleeh untuk 

dijelmaan ke dalam gerak atau perilaku nyata. Proses ini berlaku pada 

tahap pemrograman respons. Ketika bola itu datang menuju ke arah kita, 

maka kita akan mengenala kakteristik bola itu, kemudian memilih respons 

yang akan kita lakukan dalam suatu gerakan yaitu menerima bola tersebut 

dengan menggunakan passing bawah. Apabila ketiga tahap terebut sudah 

terjadi dalam pemrosesan memory gerakan passing bawah, maka kita akan 

bisa melakukan passing bawah. 

Latihan lebih berkaitan dengan penguasaan informasi, sedangkan 

memory untuk mengingat informasi baru atau ketrampilan yang dipelajari 

(Sage, 1984: 250)  Memory berkaitan dengan retention dan forgetting. 

Retention atau ingat adalah penyimpanan kecakapan bawah suatu 

keterampilan dan dapat memanggilnya kembali informasi yang telah di 

dapat pada waktu berikutnya. Forgeting adalah tidak dapat memunculkan 

informasi kembali yang telah di dapat atau lupa (Young,1978 dalam Sage, 

1984 :250). 

Berdasarkan pengalaman dan bukti-bukti empirik bagaimana 

informasi disimpan, bentuk informasi yang disimpan, dan gejala informasi 
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dan penyimpangan (lupa), maka kerangka memory secara konseptual 

dilukiskan seumpama sebuah kotak di mana di dalamnya disimpan 

berbagai hal dan menampung berbagai informasi yang berpindah dari satu 

kotak ke kotak lain, kotak itu disebut: Short Term Sensori Store (STSS), 

dan Long-Term Memory (LTM)(Ruli Luta, 1988: 161) 
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Keterangan Gambar : 

STSS : Term sensori stor 

STM : Short-term memoru 

LTM : Long-term memory 

Gambar 5. 
Hubungan antar compartement memory memperlihatkan proses yang 

terdapat didalamnya (Ruli Lutan, 1988: 162) 
 

Kotak-kotak memory itu dilukiskan dalam bentuk kotak-kotak yang 

terpisah. Setiap compartement memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

dalam hal lamanya waktu di mana suatu informasi disimpan dalam kode 

(bahasa) penyimpanan berbagai jenis rangsang misalnya penglihatan, 

pendengaran, diterima oleh compartement STSS diteruskan ke STM 

sehingga ke LTM, di antara compartement STM dan LTM  adalah istilah 

rehealsal yang artinya proses yang menghasilkan intensitas untuk 

mentransfer informasi dari STM ke LTM, sementara istilah retriefal  yaitu 

proses mencakup pencarian informasi melalui LTM guna untuk di pakai 

melaksanakan tugas yang sedang dihadapi. 

Dalam gambar di bawah, bagian luar yang paling dekat dengan 

lingkungan STSS adalah sistem memory yang berfungsi untuk menyimpan 

sensory dalam jangka waktu pendek. Ketika informasi dimasukan ke 

dalam sistem tersebut compartement STSS menerima tanpa mencatatnya 

dan kemudian dalam waktu singkat akan hilang karena penambahan 

informasi baru. 
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Compartement memory jangka pendek yang singkat STM 

merupoakan tempat penyimpanan informasi, baik yang berasal dari 

compartement STSS maupun compartement LTM. Compartement ini 

memiliki kapasitas yang terbawah dan secara relative berlangsung singkat 

dan sebagai “ruang kerja” untuk pemrosesan informasi (Atkinson dan 

Shiffin, 1971 dalam Rusli lutan, 1988 : 187).  

Perbedaan antara compartement STM dan LTM dalah dalam  hal 

jumlah waktu dari informasi yang di simpan. Di samping itu juga berbeda 

dalam  hal informasi  yang dapat di simpan, menurut “teori kotak” memory 

jka suatu  hal dilatih terlebih dahulu yang sudah tentu membutuhkan 

informasi untuk memproses aktifitas yang bersangkutan, maka informasi 

itu disalurkan memalui penyimpangan jangka pendek kepenyimpanan 

jangka panjang di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen 

atau diawetkan supaya tidak lepas hilang atau aus. 

Forgeting, atau lupa mempunyai dua teori yaitu: trace decay teory 

dan interenfernsi teory (Sage, 1984: 250-251). Sementara trace decay 

teory  beranggapan bahwa perjalanan waktu menyebabkan melemahnya 

catatan memory. Sedangkan pernyataaan dari interferente teory adalah 

lupma sebelu tugas utama dipelajari, gangguan dari respon-respon yang 

bersaing yang dipelajari sebelum atau sesudah mempelajari sesuatu. 

Teori baru tentang gejala  lupa berpendapat bahwa lupa dihasilkan 

dari interferens. Menurut pandangan tersebut waktu bukan merupakan 

faktor-faktor iritis dan retensi yang penting adalah apa yang telah 
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dipelajari sebelumnya telah digeser atau diambil alih kedudukannya oleh 

pengalaman baru. Gejala lupa semacam ini disebut dalam istilah inhibisi 

rektro aktif.(Rusli Lutan, 1988: 173). Sebagai contoh, latihan pukulan 

smash dalam permainan bola voli akan menyebabakan passing bawah 

yang baik menjadi berkurang. 

2.1.3.3 Hubungan Belajar Gerak Passing Bawah  Dengan  Latihan Passing 

Bawah Langsung Dan Latihan Tidak Langsung 

Dalam proses belajar akan terjadi proses penyampaian informasi, 

kemudian informasi itu akan ditangkap dan disimpan  dalam  sistem 

penyimpangan yang disebut memory. Memory ini mempunyai peranan 

penting dalam proses belajar. Berhasilnya seseorang dalam menangkap 

informasi yang didapat banyak dipengaruhi oleh kuat tidaknya memory 

yang dimiliki. Semakin kuat memory akan semakin mudah untuk 

memanggil informasi yang telah didapat untuk digunakan, begitu juga 

sebaliknya semakin lemah memory yang dimiliki akan semakin sulit 

memanggil informasi atau tidak mungkin sama sekali memanggil 

informasi tersebut. Apabila kita mampu memanggil yang telah kita peroleh 

untuk digunakan maka hal tersebut dinamakan ingat. Sedangkan apabila 

kita tidak mampu memanggil informasi tersebut dinamakan lupa. 

Belajar gerak passing bawah akan dapat dilakukan dengan baik 

apabila sudah ada memory terhadap gerakan passing bawah. Belajar  gerak 

passing bawah adalah belajar terhadap teknik dasar passing bawah yang 

terdiri dari sikap permulaan, gerakan pelaksanaan dan gerakan lanjutan. 
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Belajar  gerak passing bawah agar dapat dikuasai diperlukan suatu metode 

pelatihan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah latihan passing 

bawah langsung dan tidak langsung. Belajar gerak passing bawah 

langsung adalah belajar pola gerak menerima dan memberikan pola gerak 

sasaran dengan menggunakan teknik passing bawah. Sedangkan belajar 

gerak passing bawah secara  tidak langsung adalah belajar pola gerak 

menerima, memberikan bola pertama tegak lurus ke arah bawah, dan 

memberikan bola kedua (pengulangan) ke arah sasaran dengan 

menggunakan teknik passing bawah. Perbedaan yang paling mendasar dari 

kedua bentuk dari latihan tersebut adalah adanya pengulangan gerakan 

pada latihan passing bawah tidak langsung. 

Latihan passing bawah langsung mempunyai tingkat kerusakan 

memory yang lebih besar karena tidak adanya  pengulangan gerakan 

passing bawah. Hal ini mengakibatkan gerakan passing bawah tidak dapat 

dikuasai passing bawah tidak dapoat dikuasai dengan baik. Sementara 

tingkat kerusakan memory dalam latihan passing bawah tidak langsung 

relatif lebih kecil karena adanya pengulangan gerak passing bawah. 

Sementara pengulangan itu penting dalam latihan atau belajar gerak 

terhadap hasil belajar atau latihan. Dengan latihan pengulangan semakin 

mmeningkat jumlah asosiai dalam informasi yang telah dipelajari sehingga 

kemudahan untuk mengingat kembali informasi yang diperoleh didukung 

oleh asosiasi tersebut (Rusli Lutan, 1988: 170). Disebabkan karena adanya 

pengulangan gerakan memantulkan bola tersebut mengakibatkan 
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penguataannya memory terhadap gerakan passing bawah, sehingga 

penguasaan terhadap gerakan passing bawah akan lebih baik. 

2.1.3.4 Keuntungan dan Kerugian Latihan Passing Bawah Langsung dan 

Tidak Langsung Ditinjau dari Teori Belajar 

Dari uraian di bawah bahwa masing-masing mempunyai keuntungan 

dan kerugian sebagai berikut : 

a. Keuntungan latihan passing bawah langsung  

1) Tingkat kesulitan lebih kecil 

2) Pelaksanaan dalam latihan lebih mudah karena anak hanya 

mengontrol dan mengarahkan bola kesatu sasaran. 

b. Kerugian latihan passing bawah langsung  

1) Tidak adanya pengulangan gerakan passing bawah. 

2) Tingkat kerusakan memory lebih besar. 

3) Dalam latihan anak cepat bosan. 

4) Perekaman gerakan passing bawah kurang kuat. 

c. Keuntungan latihan passing bawah tidak langsung. 

1) Adanya pengulangan gerak. 

2) Tingkat kerusakan memory lebih kecil. 

3) Dalam latihan anak tidak cepat bosan. 

4) Perekaman gerakan passing bawah lebih kuat 

d. Kerugian latihan passing bawah tidak langsung  

1) Tingkat kesulitan lebih besar. 
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2) Pelaksanaan dalam latihan lebih sulit kearena anak harus 

mengontrol dan mengarahkan bola kedua sasaran. 

2.1.3.5  Kesalahan umum dalam melakukan passing bawah 

Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh seorang pemain bola 

voli dalam melakukan passing bawah akan mengakibatkan gerakan dasar 

teknik dasar passing bawah menjadi tidak sempurna. Kesalahan-kesalan 

umum tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Lengan pemukul saat memukul siku ditekuk sehingga papa 

pemukul menjadi sempit bidangnya, hal ini berakibat bola berputar 

dan menyeleweng arahnya. 

b. Terlalu banyak gerakan lengan pemukul kedepan (terlalu aktif) 

dibandingkan gerakan kebawah sehingga sudut datang bola 

terhadap lengan bawah pemukul tidak 900. 

c. Perkenaan bola pada kepalan tapak tangan. 

d. Kurang menekuk lutut pada sikap permulaan dan sikap saat 

perkenaan bla, dimana sendi lutut ini bertindak sebagai pengungkit. 

e. Lengan pemukul diayun/digerakan dua kali yang semestinya hanya 

satu gerakan pukulan. 

f. Lengan pemukul diayun lebih tinggi dari bahu (kecuali passing 

bawah kebelakang). 

g. Perkenaan bla tidak tepat antara sudut datang dan sudut pantulnya, 

biasanya kesalahan perkenaan bola setelah lengan hampir lurus 



36 
 

 

dengan dada, jadi perkenaannya terlalu tinggi letanya didepan 

dada. 

h. Bidang lengan pemukul kurang lebar dan tidak rata. 

i. Kedua tangan pemukul tidak sejajar dan rapat serta goyah pada 

saat perkenaan. 

j. Kurang cepat menghadapkan bidang pemukul terhadap bola, usaha 

melanhgkah agar bola dikuasai di depan dan kurang cepat 

reaksinya. 

k. Kurang berkonsentrasi dalam melakukan passing bawah. 

l. Kurang berani jatuh/berguli ng dilapangan. 

m. Terlalu eksplosif gerakannya secara keseluruhan, gerakan statis, 

dan kaku. 

n. Sebelum perkenaan bola sedi siku ditekuk terlebih dahulu. 

o. Saat mengambil bola dengan pasiing bawah pandangan tidak ke 

bola. 

Pendapat (Suharno HP, 1985 :47). 

 

2.2 HIPOTESIS 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penlitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suhrsimi Arikunto, 1996:61). Berdasarkan landasan teori yang telah 

dikemukakan dibawah, maka hipotesisi dibawah ini adalah : 



37 
 

 

2.2.1 Apakah ada pengaruh latihan passing bawah langsung pada siswa 

Ekstrakulikuler bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan 

Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 

2.2.2 Apakah ada pengaruh latihan passing bawah tidak langsung pada siswa 

Ekstrakulikuler bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan 

Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 

2.2.3 Apakah ada perbedaan pengaruh antara passing bawah langsung dan tidak 

langsung terhadap kemampuan passing bawah pada siswa Ekstrakulikuler 

bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan PurwokertoSelatan 

Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2007-2008 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan syarat mutlak suatu penelitian. Berhasil tidaknya 

penelitian tergantung dari pada pertanggung jawaban dari metode 

penilitiannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah atu metode yang paling 

tepat untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (Sutrisno Hadi, 1995:427). 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

1996:115). Populasi dibawahi paling sedikit mempunyai sifat yang sama. 

Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa populasi adalah seluruh 

individu yang akan dijadikan objek penelitian dan seluruh individu tersebut 

harus mempunyai sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

Ekstrakulikuler bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan 

Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2007-2008 yang 

berjumlah 25 orang siswa putra. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sebagian individu yang diselidiki disebut sampel (Sutrisno Hadi, 

1991:70). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 25 

orang siswa ekstrakulikuler bola voli putra SMK 75 ‘1” Purwokerto 

38 
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Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2007-

2008. 

Sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah dengan 

menggunakan teknik random sampling. Dalam random sampling semua 

individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi 

kesempatan yang dipilih untuk menjadi anggota sampel. 

Adapun prosedur yang digunakan untuk rqandom sampling adalah 

dengan cara undian, cara ini dilakukan sebagaimana kita melakukan undian 

(Suharsimi Arikunto, 1996) 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang berfarisi dan menjai obyek penelitian. 

dal;am penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat (Suharsimi Arikunto, 1991:89) 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan passing bawah 

langsung dan latihan passing bawah tidak langsung. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian Ini adalah kemampuan passing 

bawah dalam permainan bola voli. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah kemampuan passing bawah. 

data tersebut diperoleh dari pelaksanaan pre-test dan post-test sehingga 
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diasilkan nilai-nilai tes kemampuan passing bawah dalam bentuk angka. untuk 

selanjutnya data-data tersebut diolah atau dianalisis dengan metode statistik. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode. 

latihan yang digunakan dalam penelitian ni adalah latihan passing bawah 

langsung dan tidak langsung. alat tes yang digunakan yaitu Brumbach 

Forearms Passing Wall-Volley Test (Borrevik, 1969). Adapun pelaksanaan tes 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan  : untuk mengukur kemampuan dan kecepatan 

dalam memvoli bola kedinding atau tembok 

dengan menggunakan assing bawah. 

 Alat/perlengkapan  : dinding yang halus dan rata selebar 2,44 cm 

dan tinggi 2,44 dari lantai, stopwatch, 

blangko penilaian, alat-alat tulis dan bola 

voli. 

 Petugas  : Seorang penghitung sekaligus sebagai 

pencatat hasil dan seorang timer. 

 Petunjuk Pelaksanaan  : Testi dengan bola voli ditangan siap 

menghadap kedinding sasaran setelah ada 

aba-aba “ya” dari petugas bola 

dilambungkan dinding sasaran, bola 

dipantul-pantulkan dengan passing bawah 

sevbanyak-banyaknya selama satu menit 

 Skors  : Testi melakukan tiga kali percobaan, nilai 

setiap percobaan adalah jumlah pantulan 
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yang sah sesuai dengan peraturan dan masuk 

kedaerah sasaran. jika bola mengenai garisa 

dianggap masuk (sah) skor akhir adalah 

merata dari dua kali percobaan yang 

terbaik./ 

 Reliabilitas  : Borrenvik, (1969) dalam Cox Richard H. 

1980:102 melakukan bahwa reliabiltas tinggi 

setinggi 896. 

 Objektivitas  : Tak seorangpun melaporkan koefisien 

objektifitas namun dianggap tinggi karena 

sifat tugas. 

 Validitas  : Cox (1977) dalam Cox Richard H. 1980:102 

melaporkan koefisien validitasnya 80 

dengan ketrampilan passing dalam situasi 

permainan sebagi kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.54 cm 2.54 cm 

2.44 m 2.44 m 
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TEMBOK 

Gambar 6 
Brumbach Forearms Passing Wall-Volley Test (Borrevik, 1969:201) 

 

   3.5.1 Tes Awal 

Tujuan tes ini untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam 

melakukan passing bawah, dan menentukan rangking yang selanjutnya 

dijadikan pedoman untuk melakukan matching dalam melakukan 

pengambilan sampel yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kel;ompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

3.5.2 Tenaga Pembantu 

Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh delapan orang yang 

sebelumnya sudah diberi tahu tentang tata cara penelitian serta mereka 

mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian 

ini  

   3.5.3  Tes Akhir  

Tes akhir dilaksanakan untuk mengukur kemampuan passing bawah 

setelah sampel diberikan perlakuan 

3.6 Analisis Data 
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Setelah data post-test diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis 

data adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan rumus t-test pendek seperti dibawah ini  

 1

2






NN
d

MD
t  

Keterangan  

MD  : Mean perbedaan dari kelompok dan kelompok eksperimen  

d2   : Jumlah kuadrat deviasi perbedaan  

N   : Jumlah subjek 

untuk mencari mean perbedaan (MD) digunakan rumus  

N
D

MD   

Keterangan  

D : Jumlah perbedaan dari masing-masing pasangan subyek 

N : Jumlah subyek 

Σ : Jumlah subyek 

untuk memasukan pada rumus diperlukan tabel persiapan perhitungan 

statistik dengan pola M-S sebagai berikut : 

 

 

 

No 

Uru

Pasangan 

Subyek 
  

D 

Xk-Xe 

D 

D-MD 
 Xk Xe d2 
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t 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

     

 Jumlah ΣXk ΣXe ΣD Σd Σd2 

 

Keterangan : 

 Xk : nilai kelompok kontrol 

 Xe : nilai kelompok eksperimen 

 D  : perbedaan tiap-tiap pasangan  

 D  : deviasi perbedaan  

 d2 : kuadrat deviasi perbedaan 

 Σ  : sigma (jumlah) 

 

Cara pengisian tabel adalah sebagai berikut 

 1. Mencatat nomor urut subyek pada kolom 1 

 2. Pasangan subyek pada kolom 2 

 3. Nilai kelompok kontrol pada kolom 3 

 4. Nilai kelompok eksperimen pada kolom 4 

 5. Selisih nilai Xk dan Xe pada kolom 5 
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 6. Selisih antar D dari MD pada kolom 6 

7.  Kuadrat dari deviasi perbedaan masing-masing pasangan pada kolom 7 

(Sutrisno Hadi, 1995:490). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen latihan passing bawah 

langsung dan tidak langsung terhadap kemampuan passing bawah dalam permainan 

bola voli pada siswa ekstrakurikuler bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto 

Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang dibuat ke dalam dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (kelompok eksperimen latihan 

passing bawah langsung, kelompok kontrol latihan passing bawah tidak langsung). 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Sebelum diadakan latihan passing bawah, terlebih dahulu dilakukan 

tes awal (pre-test) untuk mengetahui kemampuan awal sampel dalam 

melakukan passing bawah dan untuk menentukan kondisi awal kedua 

kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol). Adapun hasil tes 

awal adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Skor Hasil Pre-Test Kemampuan Passing bawah Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol  

kelompok n Rata-rata Standar Deviasi Terendah Tertinggi 
Eksperimen 
Kontrol 

12 
12 

22,42 
21,83 

4,85 
4,20 

15 
15 

33 
28 

 
Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata hasil pre-test kemampuan 

passing bawah kelompok eksperimen sebesar 22,42 dengan standar deviasinya 

4,85, skor terting 33 dan skor terendah 15 sementara itu rata-rata hasil pre-test 

kemampuan passing bawah kelompok kontrol sebesar 21,83 dengan standard 

deviasi 4,20, skor terting 28 dan skor terendah 15. 

46 
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Setelah diberikan perlakukan berlupa latihan passing bawah  langsung 

pada kelompok eksperimen dan tidak langsung pada kelompok kontrol selanjutnya 

dilakukan tes akhir (post-test) kemampuan passing bawah untuk mengetahui 

pengaruh kedua jenis latihan passing bawah tersebut terhadap kemampuan 

passing bawah. Adapun hasil tes akhir adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Skor Hasil Post-Test Kemampuan Passing bawah Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol  

kelompok n Rata-rata Standar Deviasi Terendah Tertinggi 

Eksperimen 
Kontrol 

12 
12 

31,33 
25,25 

6,69 
3,70 

23 
21 

43 
34 

 

Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata hasil post-test kemampuan 

passing bawah kelompok eksperimen yang diberiklan latihan passing bawah 

langsung sebesar  31,33 dengan standard deviasi 6,69, skor terting 43 dan skor 

terendah 23 sementara itu rata-rata hasil post-test kemampuan passing bawah 

kelompok kontrol yang diberiklan latihan passing bawah tidak langsung yang 

sebesar 25,25 dengan standar deviasinya 3,70, skor terting 34 dan skor 

terendah 21. 

Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa kelompok eksperimen 

yang diberikan latihan passing bawah langsung memiliki kemampuan passing 

bawah lebih baik dari kelompok kontrol yang diberikan latihan passing bawah 

tidak langsung.  

4.1.2 Uji Prasyarat Analisis 

Syarat dari analisis data yang menggunakan rumus t-test yang 

merupakan analisis statistik parametrik adalah data yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal dan homogen. Jika data tidak normal atau tidak homogen 
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harus dilakukan analisis data menggunakan statistik non parametrik.  

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini digunakan rumus 

lilliefors  dengan kriteria data berdistribusi normal jika Lo < Ltabel pada taraf 

kesalahan 5%. Berdasarkan pengujian normalitas data hasil pre test dan post 

test pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol diperoleh hasih 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Uji Normalitas Data 

Kelompok n Lo Ltabel Keterangan 

Eksperimen Pre test 12 0,3301 0,242 Normal 
Post test 12 0,1580 0,242 Normal 

Kontrol Pre test 12 0,1689 0,242 Normal 
Post test 12 0,1513 0,242 Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data pada tabel di atas diperoleh 

nilai Lo untuk data hasil pre test dan post test pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol lebih kecil dari  Ltabel = 0,242. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdisitribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas data dalam penelitian ini digunakan rumus 

kesamaan dua varians dengan kriteria pengujian yaitu data homogen jika 

Fhitung < Ftabel pada taraf kesalahan 5%. Berdasarkan pengujian homogenitas 

data hasil pre test dan post test kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol diperoleh hasih sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Uji Homogenitas Data 

Data dk Varians Fhitung Ftabel Keterangan 
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Pre test Eksperimen 11 23,54 1,34 3,47 Normal Kontrol 11 17,61 

Post test Eksperimen 11 44,79 3,28 3,47 Normal Kontrol 11 13,66 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas data pada tabel di atas diperoleh 

nilai Fhitung untuk data pre test dan post test kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol yaitu 1,34 dan 3,28 lebih kecil dari  Ftabel = 0,242. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa baik data pre test maupun data post test 

kelompok eksperimen dengan kelompok control dalam penelitian ini 

homogen. 

4.1.3 Penghitungan dengan Uji t 

4.1.3.1 Uji Kesamaan Hasil Pre-test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Uji kesamaan data hasil pre-test antara kelompok eksperimen dan 

kontrol dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebelum diberikan perlakuan kedua 

kelompok tersebut memiliki kemampuan passing bawah yang sama atau tidak. Hasil dari 

uji kesamaan data pre-test kelompok eksperimen dan kontrol dapat dirangkum pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.5. Uji Kesamaan Hasil Pre-test Kelompok eksperimen dan Kontrol 

Kelompok dk Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 12 22,42 
1,21 2,20 

Tidak berbeda 

signifikan Kontrol 12 21,83 

 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 1,21 < ttabel  = 

2,20 untuk  5% dengan dk = 11, hal ini berarti tidak ada perbedaan yang 

signifikan hasil pre-test dari kelompok eksperinen dan kelompok kontrol. Dengan 
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demikian dapat dijelaskan  bahwa sebelum diberikan perlakukan kedua kelompok 

memiliki kemampuan awal yang sama. 

4.1.3.2 Uji Beda Hasil Pre-Test dan Post-test Kelompok Eksperimen  

Uji beda data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh latihan passing bawah langsung terhadap 

kemampuan passing bawah. Hasil dari uji beda data pre-test dan post-test kelompok 

eksperimen dan kontrol dapat dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Uji Beda Hasil Pre-Test dan Post-test Kelompok Eksperimen  

Hasil dk Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Pre test 12 22,42 
8,08 2,20 

Berbeda 

signifikan Post test 12 31,33 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 8,08 > ttabel  = 

2,20 untuk  5% dengan dk = 11, hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan 

tidak ada perbedaan yang signifikan ditolak dan hipotesis kerja yang menyatakan ada 

perbedaan yang signifikan diterima. Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara 

data pre test dan post-test kelompok eksperimen menunjukkan bahwa ada pengaruh 

latihan kemampuan passing bawah langsung terhadap kemampuan passing bawah 

pada siswa ekstrakurikuler bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto 

Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 

4.1.3.3 Uji Beda Hasil Pre-Test dan Post-test Kelompok Kontrol 

Uji beda data hasil pre-test dan post-test kelompok kontrol 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh latihan passing bawah tidak langsung 

terhadap kemampuan passing bawah. Hasil dari uji beda data pre-test dan post-test 

kelompok eksperimen dan kontrol dapat dirangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7. Uji Beda Hasil Pre-Test dan Post-test Kelompok Kontrol 

Hasil dk Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Pre test 12 21,83 
4,03 2,20 

Berbeda 

signifikan Post test 12 25,25 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 4,03 > ttabel  = 

2,20 untuk  5% dengan dk = 11, hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan 

tidak ada perbedaan yang signifikan ditolak dan hipotesis kerja yang menyatakan ada 

perbedaan yang signifikan diterima. Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara 

data pre test dan post-test kelompok kontrol menunjukkan bahwa ada pengaruh 

latihan kemampuan passing bawah tidak langsung terhadap kemampuan passing 

bawah pada siswa ekstrakurikuler bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto 

Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 

4.1.3.4 Uji Beda Hasil Post-test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Uji beda data hasil post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol 

dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan passing bawah langsung 

dan tidak langsung terhadap kemampuan passing bawah. Hasil dari uji beda data post-

test kelompok eksperimen dan kontrol dapat dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.8. Uji Beda Hasil Post-test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok dk Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 12 31,33 
3,83 2,20 

Berbeda 

signifikan Kontrol 12 25,25 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 3,83 > ttabel  = 

2,20 untuk  5% dengan dk = 11, hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan 

tidak ada perbedaan yang signifikan ditolak dan hipotesis kerja yang menyatakan ada 
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perbedaan yang signifikan diterima. Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara 

data post-test kelompok eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa ada perbedaan 

pengaruh latihan kemampuan passing bawah langsung dan tidak langsung terhadap 

kemampuan passing bawah pada siswa ekstrakurikuler bola voli putra SMK 

75 “1” Purwokerto Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 

Rata-rata skor post-test kemampuan passing bawah kelompok 

eksperimen  yang dilatih melakukan passing bawah langsung mencapai 31,33 

sedangkan kelompok kontrol yang  dilatih passing bawah tidak langsung 

mencapai 25,25. Dilihat dari perolehan rata-rata kemampuan passing bawah 

dari kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa kemampuan passing 

bawah pada kelompok yang dilatih melakukan passing bawah langsung lebih 

tinggi dari pada kemampuan passing bawah kelompok yang dilatih passing 

tidak langsung.  

Sebelum dilakukan latihan, pada kelompok eksperimen rata-rata 

kemampuan passing bawahnya sebesar 22,42 dan kelompok kontrol sebsesar 

21,83. Secara kuantitas menunjukkan bahwa latihan passing bawah langsung 

dapat meningkatkan skor kemampuan passing bawah rata-rata 8,92 atau dalam 

persentase sebesar 39,8%, sedangkan pada latihan passing bawah tidak 

langsung dapat meningkatkan skor kemampuan passing bawah rata-rata 3,42 

atau dalam persentase sebesar 15,6%. Tampak bahwa kedua latihan passing 

bawah tersebut mampu meningkatkan kemampuan passing bawah, akan tetapi 

latihan passing bawah langsung lebih efektif daripada latihan passing bawah 

tidak langsung dalam meningkatkan kemampuan passing bawah. 

 

4.2 Pembahasan 
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Latihan passing bawah adalah salah satu bentuk latihan teknik dasar 

dalam permainan bola voli yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kecepatan, 

kemampuan dan kelincahan. Dalam melaksanakan latihan passing bawah 

dapat menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Pada prinsipnya 

latihan dari kedua metode tersebut mempunyai tujuan yang sama, yang 

membedakan hanya pada cara latihannya saja. Dari hasil kedua metode latihan 

yang digunakan dalam penelitian passing bawah ini yaitu yang menggunakan 

latihan passing bawah langsung maupun tidak langsung ternyata sama-sama 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan passing bawah. 

Dilihat dari hasil mean masing-masing kelompok ternyata mean 

kelompok eksperimen lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan mean 

kelompok kontrol. Hal ini berarti bahwa latihan passing bawah langsung lebih 

efektif dalam meningkatkan kemampuan passing bawah dibandingan metode 

latihan passing bawah tidak langsung dalam permainan bola voli khususnya 

pada siswa ekstrakurikuler bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto 

Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 

Kondisi tersebut dikarenakan pada latihan passing bawah langsung 

memiliki berbagai keuntungan yaitu tingkat kesulitan lebih kecil dan 

pelaksanaan dalam latihan lebih mudah karena anak hanya mengontrol dan 

mengerahkan bola se satu sasaran sehingga konsentrasi anak apat lebih 

terfokus. Selain itu dengan melakukan passing bawah secara langsung materi 

latihan akan lebih cepat dikuasai karena tidak adanya geakan-gerakan lain 

yang mungkin dapat mengurangi kualitas dalam melakukan passing bawah. 
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Disisi lain latihan passing bawah tidak langsung juga memiliki 

berbagai keuntungan yaitu ada pengulangan gerakan passing bawah, tingkat 

kerusakan memori lebih kecil dalam latihan anak tidak cepat lelah dan 

perekaman gerakan passing bawah lebih kuat. Akan tetapi karena di dalam 

pelaksanaan latihan passing bawah tidak langsung ini memiliki tingkat 

kesulitan yang tinggi karena anak harus mengontrol dan mengarahkan bola 

kedua sasaran maka materi latihan menjadi lebih lambat dikuasai sehingga 

hasilnya menjadi tidak optimal. 

Walaupun hasil dari latihan passing bawal tidak langsung lebih 

rendah dibandingkan latihan passing bawah langgsung, akan tetapi dalam 

latihan, guru olahraga atau pelatih tetap dapat menggunakan metode laihan 

ini untuk memberikan variasi latihan agar tidak terkesan membosankan.  

Ada beberapa hal yang terjadi dalam penelitian ini, sehingga bisa 

mempengaruhi pelaksanaan dan hasil penelitian, yaitu faktor kesungguhan 

dan kehadiran sampel dalam latihan. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh 

peneliti, dengan adanya koordinasi yang baik antara guru pembina 

ektrakurikuler bola voli, sampel, dan peneliti dalam memberikan pengertian 

dan motivasi pada anak coba agar bersungguh-sungguh dalam melakukan 

latihan sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan hasil 

yang dicapai sesuai yang diharapkan peneliti. 
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BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1.  Ada pengaruh latihan passing bawah langsung terhadap kemampuan 

passing bawah siswa ekstrakurikuler bola voli putra SMK 75 “1” 

Purwokerto Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. 

2.   Ada pengaruh latihan passing bawah tidak langsung terhadap 

kemampuan passing bawah siswa ekstrakurikuler bola voli putra SMK 

75 “1” Purwokerto Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten 

Banyumas. 

 

3. Adanya perbedaan pengaruh latihan passing bawah langsung dan tidak 

langsung terhadap kemampuan passing bawah siswa ekstrakurikuler 

bola voli putra SMK 75 “1” Purwokerto Kecamatan Porwokerto Selatan 

Kabupaten Banyumas. 

4. Pada kelompok yang dilatih passing bawah langsung memiliki skor 

kemampuan passing bawah yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 

yang dilatih passing bawah tidak langsung. Hasil ini dapat dipahami 

karena jika seorang pemain melakukan latihan gerakan yang sama secara 

terus menerus, konsentrasi seseorang pemain akan terfokus, materi 
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latihan dan keterampilan akan lebih cepat dikuasai, yang pada akhirnya 

akan didapatkan hasil yang optimal, sedangkan jika melakukan latihan 

passing bawah tidak langsung dimana ada gerakan selingan yang sering 

kali manjadikan arah bola tidak sempurna sehingga materi latihan dan 

ketrampilan akan relatif lambat untuk dikuasai, yang akhirnya hasilnya 

kurang optimal. 

 

5.2 Saran 

Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran: 

1. Dalam upaya meningkatkan kemampuan passing bawah dalam 

permainan voli harus dilakukan dengan menggunakan metode latihan 

yang tepat. 

Dalam melatih passing bawah sebaiknya menggunakan metode 

latihan passing bawah langsung, karena hasil yang diperoleh lebih baik bila 

dibandingkan dengan metode latihan passing bawah tidak langsung, namun 

demikian tidak menutup kemungkinan bagi pelatih untuk memberikan 

materi latihan passing bawah tidak langsung sebagai suatu bentuk variasi 

latihan agar kegiatan latihan tidak terkesan monoton dan membosankan 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Dieter. 1986. Belajar bermain bola voli: Pioner Jaya Bandung. 

 
Depdikbud. 1984. Mengajar Olahraga Pendidikan. Jakarta: Depdikbud 
 
Durrwachter Gerhard. 1990. Bola Voli Belajar Dan Berlatih Sambil Bermain. 

Jakarta: P.T. Gramedia. 
 
Theo Kleinman, Kruber Diester. 1984. Bola voli. Pembinaan teknik dan kondisi. 

Jakarta, Gramedia. 
 
M. Maryanto, dkk. 1995. Teknik Dasar Permainan Bola Volley, Jakarta: 

Depdikbud. 
 
M. Yunus. 1992. Olahraga Pilihan Bola Voli. IKIP Semarang. 
 
Rusli Lutan. 1988. Belajar Ketrampilan, Pengantar Teori Dan Metode. Jakarta: 

Depdikbud. 
 
Suharno HP. 1982. Dasar-Dasar Permainan Bola Voli. Yogyakarta. 
 
Suharsimi Arikunto. 1991. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta. 
 
  , 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 
 
Sutrisno Hadi. 1986. Metodologi Receach Jilid Iv. Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM. 
 
  , 1995, 1991. Statistik Yokjakarta: Andi Offset.  
 
Yosef  Nossef. 1982. Teori Umum Latihan Lasos: Institut Nasional Olahraga 

Lagos Pan African Press Ltd. 
 

 

 

 



58 
 

 

PROGRAM LATIHAN PENELITIAN  

KELOMPOK KONTROL DAN EKSPERIMEN 

Pertemuan Kegiatan Waktu Kelompok 
Kontrol 

Kelompok 
Eksperimen 

I-III 1. Pemanasan 
- Streaching 
- Senam 

2. Inti latihan  
- Lempar tangkap 

bola  
- Passing bawah 

berteman 
- Bermain    

3. Penenangan  
- Collingdown 
- Evaluasi  

                 

15 
menit 

 
 
90 
menit 
 
 
 
 
 
 
15 
menit 

- Latihan 
dilakukan 
sebanyak 3 
set 

- Tiap 1 set 
dilakukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
- 1 set 

sebanyak 6 
kali repetisi 

- Latihan 
dilakukan 
sebanyak 
3 set 

- Tiap 1 set 
dilakukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
- 1 set 

sebanyak 
3 kali 
repetisi 

IV-VI 4. Pemanasan 
- Streaching 
- Senam 

5. Inti latihan  
- Lempar tangkap 

bola 
- Memantul-

mantulkan bola 
- Passing bawah 

berteman  
- Bermain 

6. Penenangan  
- Collingdown 
- Evaluasi 

 

15 
menit 
 
 
90 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
menit 

- Latihan 
dilakukan 
sebanyak 3 
set 

- Tiap 1 set 
dilakukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
 
 
 
- 1 set 

sebanyak 10 
kali repetisi 

- Latihan 
dilakukan 
sebanyak 
3 set 

- Tiap 1 set 
dilakukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
 
 
 
- 1 set 

sebanyak 
5 kali 
repetisi 

VII-IX 7. Pemanasan 
- Streaching 
- Senam 

8. Inti latihan 

15 
menit 
 
 

- Latihan 
dilakukan 
sebanyak 3 
set 

- Latihan 
dilakukan 
sebanyak 
3 set 
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- Lempar tangkap 
bola 

- Memantul-
mantulkan bola 

- Passing bawah 
berteman 

- Bermain 
9. Penenangan  

- Collingdown 
- Evaluasi 

 

90 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
menit 

- Tiap 1 et 
dilakukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
 
 
 
- 1 set 

ebanyak 14 
kali repetisi 

- Tiap 1 set 
dilkukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
 
 
 
- 1set 

sebanyak 
7 kali 
repetisi 

X-XII 10. Pemanasan 
- Streaching 
- Senam  

11. Inti latihan 
- Lempar tangkap 

bola 
- Memantul-

mantulkan bola 
- Passing bawah 

berteman 
- Bermain 

12. Penenangan  
- Collingdown 
- Evaluasi 

 

15 
menit 
 
 
90 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
menit 

- Latihan 
dilkaakukan 
sebanyak 3 
set 

- Tiap 1 set 
dilakukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
 
 
 
- 1 set 

sebanyak 20 
kali repetisi 

- Latihan 
dilakukan 
sebanyak 
3 set 

- Tiap 1 set 
dilakukan 
dengan 
waktu 1 
menit 

 
 
 
 
 
 
- 1 set 

sebanyak 
10 kali 
repetisi 
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DATA HASIL TES AWAL PASSING BAWAH SISWA EKSTRAKURIKULER 
BOLA VOLI SMK 75 "1" PURWOKERTO 

No. Kode Res. Nama 
Hasil Passing 

Bawah Terbaik 
1 2 3 

1 T-01 Saiful Ma'ruf 20 19 25 25 

2 T-02 Ardiyanto 18 15 17 18 

3 T-03 Dwi Atmoko 11 18 12 18 

4 T-04 Aan Yulianto 12 15 13 15 

5 T-05 Supriyono 20 19 22 22 

6 T-06 Aditya 18 20 16 20 

7 T-07 Kuat Setiawan 15 17 15 17 

8 T-08 Tangguh 22 22 20 22 

9 T-09 Heri Haryanto 19 16 13 19 

10 T-10 Untung S. 18 14 33 33 

11 T-11 Bambang 20 14 17 20 

12 T-12 Susilo 20 15 12 20 

13 T-13 Feri 15 14 12 15 

14 T-14 Wahyudi 23 15 18 23 

15 T-15 Catur Siam 25 27 26 27 

16 T-16 Tatag Mursada 21 26 23 26 

17 T-17 Feri Setiadi 25 24 26 26 

18 T-18 Ari Fitnanto 26 10 22 26 

19 T-19 Rudiono 21 25 25 25 
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20 T-20 Adi Kuntoro 15 16 19 19 

21 T-21 Tri Sulistianto 21 28 26 28 

22 T-22 Arif Rodad 20 22 26 26 

23 T-23 Hardiyansah SM 19 20 17 20 

24 T-24 Amin Cahyono 15 21 20 21 
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1 T-10 Untung S. 18 14 33 33 
A 

2 T-16 Tatag Mursada 21 26 23 26 
A 

3 T-17 Feri Setiadi 25 24 26 26 
A 

4 T-01 Saiful Ma'ruf 20 19 25 25 
A 

5 T-19 Rudiono 21 25 25 25 
A 

6 T-08 Tangguh 22 22 20 22 
A 

7 T-24 Amin Cahyono 15 21 20 21 
A 

8 T-12 Susilo 20 15 12 20 
A 

9 T-23 Hardiyansah SM 19 20 17 20 
A 

10 T-02 Ardiyanto 18 15 17 18 
A 

11 T-03 Dwi Atmoko 11 18 12 18 
A 

12 T-13 Feri 15 14 12 15 
A 

13 T-21 Tri Sulistianto 21 28 26 28 
B 

14 T-15 Catur Siam 25 27 26 27 
B 

15 T-18 Ari Fitnanto 26 10 22 26 
B 

16 T-22 Arif Rodad 20 22 26 26 
B 

17 T-14 Wahyudi 23 15 18 23 
B 

18 T-05 Supriyono 20 19 22 22 
B 

19 T-06 Aditya 18 20 16 20 
B 

20 T-11 Bambang 20 14 17 20 
B 

22 T-09 Heri Haryanto 19 16 13 19 B 
23 T-20 Adi Kuntoro 15 16 19 19 B 
24 T-07 Kuat Setiawan 15 17 15 17 B 
25 T-04 Aan Yulianto 12 15 13 15 B 
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DAFTAR RANGKING TES AWAL PASSING BAWAH DARI NILAI TERTINGGI SAMPAI NILAI 
TERENDAH UNTUK DIMATCHINGKAN 

              

NO. NO. 
TEST NAMA HASIL RUMUS 

PASANGAN DIPASANGKAN PASANGAN 
NILAI 

RUMUS 
PASANGAN 

1 T-10 Untung S. 33 A A - B 33 - 28 T-
10 - T-

21 
2 T-21 Tri Sulistianto 28 B 

3 T-15 Catur Siam 27 B A - B 26 - 27 T-
16 - T-

15 
4 T-16 Tatag Mursada 26 A 

5 T-17 Feri Setiadi 26 A A - B 26 - 26 T-
17 - T-

18 
6 T-18 Ari Fitnanto 26 B 

7 T-22 Arif Rodad 26 B A - B 25 - 26 T-
01 - T-

22 
8 T-01 Saiful Ma'ruf 25 A 

9 T-19 Rudiono 25 A A - B 25 - 23 T-
19 - T-

14 
10 T-14 Wahyudi 23 B 

11 T-05 Supriyono 22 B A - B 22 - 22 T-
08 - T-

05 
12 T-08 Tangguh 22 A 

13 T-24 Amin Cahyono 21 A A - B 21 - 20 T-
24 - T-

06 
14 T-06 Aditya 20 B 

15 T-11 Bambang 20 B A - B 20 - 20 T-
12 - T-

11 
16 T-12 Susilo 20 A 

17 T-23 
Hardiyansah 
SM 20 A A - B 20 - 19 T-

23 - T-
09 

18 T-09 Heri Haryanto 19 B 

19 T-20 Adi Kuntoro 19 B A - B 18 - 19 T- - T-
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20 T-02 Ardiyanto 18 A 02 20 

21 T-03 Dwi Atmoko 18 A A - B 18 - 17 T-
03 - T-

07 
22 T-07 Kuat Setiawan 17 B 

23 T-04 Aan Yulianto 15 B A - B 15 - 15 T-
13 - T-

04 
24 T-13 Feri 15 A 
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DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL BERDASARKAN                                  
TES AWAL PASING BAWAH 

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

NO KODE 
RES. NAMA JML NO KODE 

RES. NAMA JML 

1 T-10 Untung S. 33 1 T-21 Tri Sulistianto 28 

2 T-16 Tatag Mursada 26 2 T-15 Catur Siam 27 

3 T-17 Feri Setiadi 26 3 T-18 Ari Fitnanto 26 

4 T-01 Saiful Ma'ruf 25 4 T-22 Arif Rodad 26 

5 T-19 Rudiono 25 5 T-14 Wahyudi 23 

6 T-08 Tangguh 22 6 T-05 Supriyono 22 

7 T-24 Amin Cahyono 21 7 T-06 Aditya 20 

8 T-12 Susilo 20 8 T-11 Bambang 20 

9 T-23 Hardiyansah SM 20 9 T-09 Heri Haryanto 19 

10 T-02 Ardiyanto 18 10 T-20 Adi Kuntoro 19 

11 T-03 Dwi Atmoko 18 11 T-07 Kuat Setiawan 17 

12 T-13 Feri 15 12 T-04 Aan Yulianto 15 

Rata-rata 22,42 Rata-rata 21,83 

Minimal 15 Minimal 15 

Maksimal 33 Maksimal 28 

Standar Deviasi 4,85 Standar Deviasi 4,20 
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HASIL TES AKHIR PASSING BAWAH KELOMPOK EKSPERIMEN 

No Kode Res. Nama 
Hasil Passing 

Bawah Terbaik 
1 2 3 

1 T-10 Untung S. 36 35 38 38 

2 T-16 Tatag Mursada 40 38 30 40 

3 T-17 Feri Setiadi 33 43 40 43 

4 T-01 Saiful Ma'ruf 32 29 33 33 

5 T-19 Rudiono 31 33 36 36 

6 T-08 Tangguh 21 30 24 30 

7 T-24 Amin Cahyono 27 31 26 31 

8 T-12 Susilo 19 21 23 23 

9 T-23 Hardiyansah SM 24 26 20 26 

10 T-02 Ardiyanto 23 25 20 25 

11 T-03 Dwi Atmoko 23 20 27 27 

12 T-13 Feri 22 21 24 24 
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HASIL TES AKHIR PASSING BAWAH KELOMPOK KONTROL 

No Kode Res. Nama 
Hasil Passing 

Bawah Terbaik 
1 2 3 

1 T-21 Tri Sulistianto 28 34 27 34 

2 T-15 Catur Siam 29 25 28 29 

3 T-18 Ari Fitnanto 19 26 26 26 

4 T-22 Arif Rodad 19 20 25 25 

5 T-14 Wahyudi 20 22 23 23 

6 T-05 Supriyono 24 23 24 24 

7 T-06 Aditya 25 26 27 27 

8 T-11 Bambang 24 27 27 27 

9 T-09 Heri Haryanto 20 21 23 23 

10 T-20 Adi Kuntoro 19 19 21 21 

11 T-07 Kuat Setiawan 23 22 18 23 

12 T-04 Aan Yulianto 21 20 16 21 
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DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL BERDASARKAN                                         
TES AKHIR PASSING BAWAH 

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

NO KODE 
RES. NAMA JML NO KODE 

RES. NAMA JML 

1 T-10 Untung S. 38 1 T-21 Tri Sulistianto 34 

2 T-16 Tatag Mursada 40 2 T-15 Catur Siam 29 

3 T-17 Feri Setiadi 43 3 T-18 Ari Fitnanto 26 

4 T-01 Saiful Ma'ruf 33 4 T-22 Arif Rodad 25 

5 T-19 Rudiono 36 5 T-14 Wahyudi 23 

6 T-08 Tangguh 30 6 T-05 Supriyono 24 

7 T-24 Amin Cahyono 31 7 T-06 Aditya 27 

8 T-12 Susilo 23 8 T-11 Bambang 27 

9 T-23 Hardiyansah SM 26 9 T-09 Heri Haryanto 23 

10 T-02 Ardiyanto 25 10 T-20 Adi Kuntoro 21 

11 T-03 Dwi Atmoko 27 11 T-07 Kuat Setiawan 23 

12 T-13 Feri 24 12 T-04 Aan Yulianto 21 

Rata-rata 31,33 Rata-rata 25,25 
Minimal 23 Minimal 21 

Maksimal 43 Maksimal 34 
Standar Deviasi 6,69 Standar Deviasi 3,70 
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UJI KESAMAAN HASIL TES AWAL PASSING BAWAH KELOMPOK EKSPERIMEN DENGAN 
KELOMPOK KONTROL 

 
                    Hipotesis 

                  Ho :  = 
                

Ha : 
 

= 
 



 Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 
 
 

 
 
 
 
 Ho diterima apabila -t(1-)(n-1) < t < t(1-)(n-1) 

 
No Pasangan Xe Xk D d d2 

1 T-10 - T-21 33 28 5,00 4,42 19,5069 

2 T-16 - T-15 26 27 -1,00 
-

1,58 2,5069 

3 T-17 - T-18 26 26 0,00 
-

0,58 0,3403 

4 T-01 - T-22 25 26 -1,00 
-

1,58 2,5069 
5 T-19 - T-14 25 23 2,00 1,42 2,0069 

6 T-08 - T-05 22 22 0,00 
-

0,58 0,3403 
7 T-24 - T-06 21 20 1,00 0,42 0,1736 

8 T-12 - T-11 20 20 0,00 
-

0,58 0,3403 
9 T-23 - T-09 20 19 1,00 0,42 0,1736 
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10 T-02 - T-20 18 19 -1,00 
-

1,58 2,5069 
11 T-03 - T-07 18 17 1,00 0,42 0,1736 

12 T-13 - T-04 15 15 0,00 
-

0,58 0,3403 
Jumlah 269 262 7,00 0,00 30,9167 

Rata-rata 22,42 21,83 0,58     

| MD | = D = 7,0000 = 0,5833 
N 12 

t = = 1,21 
  0,5833   
 
 

30,9167 
12 12 1 

Pada  = 5% dengan db = 10 - 1 = 9 diperoleh t(0.95)(9) = 2,20 
 
 

-2,20 1,21 2,20 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan ada kesamaan hasil pre test 
antara kedua kelompok. 
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UJI PERBEDAAN HASIL TEST AKHIR PASSING BAWAH KELOMPOK EKSPERIMEN DENGAN 
KELOMPOK KONTROL 

Hipotesis 
                  Ho :  = 

                
Ha : 

 
= 

 



 Uji Hipotesis 
 Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
 

 
 
 
 
 Ho diterima apabila -t(1-)(n-1) < t < t(1-)(n-1) 

 
No Pasangan Xe Xk D d d2 

1 T-10 - T-21 38 34 4,00 -2,08 4,3403 
2 T-16 - T-15 40 29 11,00 4,92 24,1736 
3 T-17 - T-18 43 26 17,00 10,92 119,1736 
4 T-01 - T-22 33 25 8,00 1,92 3,6736 
5 T-19 - T-14 36 23 13,00 6,92 47,8403 
6 T-08 - T-05 30 24 6,00 -0,08 0,0069 
7 T-24 - T-06 31 27 4,00 -2,08 4,3403 

8 T-12 - T-11 23 27 -4,00 
-

10,08 101,6736 
9 T-23 - T-09 26 23 3,00 -3,08 9,5069 
10 T-02 - T-20 25 21 4,00 -2,08 4,3403 
11 T-03 - T-07 27 23 4,00 -2,08 4,3403 
12 T-13 - T-04 24 21 3,00 -3,08 9,5069 
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Jumlah 376 303 73,00 0,00 332,9167 
Rata-rata 31,33 25,25 6,08     

MD = D = 73,0000 = 6,0833 
N 12 

t = = 3,83 
  6,0833   
 
 

332,9167 
12 12 1 

Pada  = 5% dengan db = 10 - 1 = 9 diperoleh t(0.95)(9) = 2,20 
 
 

-2,20 2,20 3,83 
Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil post test 
antara kedua kelompok. 
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UJI PERBEDAAN HASIL TES AWAL DAN TES AKHIR PASSING BAWAH                             
KELOMPOK KONTROL 

                     Hipotesis 
                  Ho :  = 

                
Ha : 

 
= 

 



 Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 
 
 

 
 
 
 
 Ho diterima apabila -t(1-)(n-1) < t < t(1-)(n-1) 

 
No Sampel XK1 XK2 D d d2 

1 T-21 28 34 -6,00 
-

2,58 6,6736 
2 T-15 27 29 -2,00 1,42 2,0069 
3 T-18 26 26 0,00 3,42 11,6736 
4 T-22 26 25 1,00 4,42 19,5069 
5 T-14 23 23 0,00 3,42 11,6736 
6 T-05 22 24 -2,00 1,42 2,0069 

7 T-06 20 27 -7,00 
-

3,58 12,8403 

8 T-11 20 27 -7,00 
-

3,58 12,8403 

9 T-09 19 23 -4,00 
-

0,58 0,3403 
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10 T-20 19 21 -2,00 1,42 2,0069 

11 T-07 17 23 -6,00 
-

2,58 6,6736 

12 T-04 15 21 -6,00 
-

2,58 6,6736 
Jumlah 262 303 -41,00 0,00 94,9167 

Rata-rata 21,83 25,25 -3,42     

| MD | = D = 
-

41,0000 = 3,4167 
N 12 

t = = 4,03 
  3,4167   
 
 

94,9167 
12 12 1 

Pada  = 5% dengan db = 10 - 1 = 9 diperoleh t(0.95)(9) = 2,20 
 
 

-2,20 2,20 4,03 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil tes awal 
dan tes akhir passing bawah kelompok kontrol. 
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UJI PERBEDAAN HASIL TES AWAL DAN TES AKHIR PASSING BAWAH                             
KELOMPOK EKSPERIMEN 

                     Hipotesis 
              

 
   Ho :  = 

                
Ha : 

 
= 

 



 Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 
 
 

 
 
 
 
 Ho diterima apabila -t(1-)(n-1) < t < t(1-)(n-1) 

 
No Sampel Xe1 Xe2 D d d2 

1 T-10 33 38 -5,00 3,92 15,3403 

2 T-16 26 40 -14,00 
-

5,08 25,8403 

3 T-17 26 43 -17,00 
-

8,08 65,3403 
4 T-01 25 33 -8,00 0,92 0,8403 

5 T-19 25 36 -11,00 
-

2,08 4,3403 
6 T-08 22 30 -8,00 0,92 0,8403 

7 T-24 21 31 -10,00 
-

1,08 1,1736 
8 T-12 20 23 -3,00 5,92 35,0069 
9 T-23 20 26 -6,00 2,92 8,5069 
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10 T-02 18 25 -7,00 1,92 3,6736 

11 T-03 18 27 -9,00 
-

0,08 0,0069 

12 T-13 15 24 -9,00 
-

0,08 0,0069 
Jumlah 269 376 -107,00 0,00 160,9167 

Rata-rata 22,42 31,33 -8,92     

| MD | = D = 
-

107,0000 = 8,9167 
N 12 

t = = 8,08 
  8,9167   
 
 

160,9167 
12 12 1 

Pada  = 5% dengan db = 10 - 1 = 9 diperoleh t(0.95)(9) = 2,20 
 
 

-2,20 2,20 8,08 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil tes awal 
dan tes akhir passing bawah kelompok eksperimen. 

 


