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SARI 
 

Ery Prima Ngandhika, 2009. Pengaruh Latihan Passing Atas Berpasangan  Secara 
Langsung dan Tidak Langsung Melewati Lingkaran terhadap Kemampuan Passing 
Atas Bolavoli pada Siswa Putra Ekstrakurikuler SMA Negeri  1 Kesesi Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2009. 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada pengaruh latihan passing 

atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran langsung terhadap kemampuan passing 
atas, 2) Apakah ada pengaruh latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung 
melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas, 3) Apakah ada perbedaan pengaruh 
latihan passing atas berpasangan secara langsung dan tidak langsung melewati lingkaran 
terhadap kemampuan passing atas, dan 4) Manakah yang lebih baik pengaruhnya antara 
metode langsung dan tidak langsung. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh latihan passing atas  berpasangan  secara langsung melewati lingkaran terhadap 
kemampuan passing atas, 2) Untuk mengetahui pengaruh latihan passing atas  berpasangan  
secara tidak langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas, 3) Untuk 
mengetahui perbedaan pengaruh latihan passing atas  berpasangan  secara langsung dan tidak 
langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas, dan 4) Untuk mengetahui 
latihan yang lebih baik pengaruhnya terhadap kemampuan passing atas antara metode 
langsung dan tidak langsung. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan populasi siswa putra peserta 
ekstrakurikuler SMA N 1 Kesesi tahun 2009 yang berjumlah 40. Sampel penelitian diambil 
dengan teknik total sampling. Variabel yang dikaji adalah latihan passing berpasangan secara 
langsung dan tidak langsung melewati lingkaran sebagai variabel bebas serta kemampuan 
passing atas sebagai variabel terikat. Untuk perlakuan kelompok eksperimen 1 diberi latihan 
passing atas secara tidak langsung melewati lingkaran dan kelompok eksperimen 2 diberi 
latihan passing atas secara langsung melewati lingkaran. Pengumpulan data dilakukan dengan 
tes dan pengukuran. Analisis data digunakan rumus t-test atau uji t. 

Hasil dari perhitungan data pre-test dan post-test diperoleh thitung = 9,68 > ttabel = 2,09, 
berarti ada pengaruh latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran 
terhadap kemampuan passing atas. Perhitungan data pre-test dan post-test, diperoleh thitung = 
13,33 > ttabel = 2,09, berarti ada pengaruh latihan passing atas berpasangan secara tidak 
langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas. Perhitungan data post-test 
kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2, diperoleh thitung = 4,32 > ttabel = 2,09, berarti ada 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan passing atas berpasangan secara langsung 
dan tidak langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas.  Hasil yang lebih 
baik diberikan oleh latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati 
lingkaran.  

Simpulan dari penelitian ini yaitu latihan passing atas berpasangan secara tidak 
langsung melewati lingkaran lebih efektif dibandingkan secara langsung, oleh karena itu 
penulis dapat mengajukan saran: 1) Bagi pelatih dalam melatih kemampuan passing atas 
sebaiknya dilakukan menggunakan metode latihan passing atas berpasangan secara tidak 
langsung melewati lingkaran, dan 2) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian 
sejenis dapat membandingkan metode latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung 
melewati lingkaran dengan metode yang lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat 
terkait bentuk latihan yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan passing atas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permanian bolavoli merupakan olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua 

regu yang masing-masing terdiri dari enam pemain. Olahraga ini juga merupakan olahraga 

yang menduduki peringkat kedua yang digemari oleh masyarakat Indonesia setelah sepak 

bola. Seperti cabang olahraga lainnya bolavoli dalam perkembangannya memiliki sejarah 

sendiri. Di dalam perkembangannya bolavoli banyak mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik perubahan fasilitas dan 

perlengkapan maupun peraturan permainan / perwasitan sejak lahirnya sampai sekarang. 

Perkembangan bolavoli dewasa ini sangat pesat, hal ini terlihat dari semakin banyaknya 

jumlah kejuaraan dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Di Indonesia permainan 

bolavoli sudah dikenal dan dimainkan oleh semua lapisan masyarakat. Suatu perkembangan 

yang pesat dapat dilihat dari semakiin banyaknya perkumpulan bolavoli terutama pada setiap 

hari besar nasional, peringatan ulang tahun suatu instansi atau lembaga tertentu, dari tingkat 

terendah seperti antar desa sampai tingkat yang lebih tinggi seperti antar wilayah atau propinsi 

(M. Yunus, 1992:1). 

Menurut Durrwacter (1982:1) bahwa permainan bolavoli sangat diminati karena: 

1) Lapangan permainan relatif kecil dan memungkinkan pengikutnsartaan pemain dam 

jumlah besar. 

2) Perlengkapan yang diperlukan sangat sederhana dan tidak terlalu mahal. 
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3) Sifat permainan tidak berubah apabila lapangan dipersempit jumlah pemain dikurangi, 

anak didik yang tidak seumur bias bermain dalam satu regu, begitu pula jumlah pemain 

yang berbeda-beda tidak banyak mempengaruhi hasil permainan. 

4) Resiko cidera sangat kecil sekali karena tidak terjadi persentuhan dengan pemain regu 

lawan. 

Permainan bolavoli  adalah permainan yang memiliki gerakan yang kompleks, yaitu 

gabungan antara jalan, lari, lompat dan unsur kekuatan, kecepatan, kemampuan, kelenturan 

dan lain-lain. Untuk dapat melakukan gerakan bolavoli yang baik diperlukan kemampuan 

teknik dasar yang memadai. Adapun teknik dasar permainan bolavoli ada lima macam, yaitu 

:1) Service, 2) Passing, 3) Set up, 4) Smash , 5) Block (M. Yunus, 1992:68).  

Passing merupakan penunjang sukses tidaknya permainan bolavoli dalam kata lain 

merupakan modal baik melakukan serangan ataupun bertahan. Teknik passing ada dua 

yaitu:passing atas dan passing bawah dan keduanya pun memiliki tingkat kesulitan yang tidak 

sama.  

Para pembina bolavoli berpendapat bahwa sumber pemain kebanyakan berasal dari 

sekolah-sekolah, seperti dikatakan oleh Robison (1993:7) bahwa tempat yang cocok untuk 

latihan olahraga adalah sekolah. Dalam perkembangannya permainan bolavoli diminati oleh 

masyarakat luas, hal ini terbukti karena semua kalangan baik itu pelajar maupun generasi 

muda dan bahkan telah masuk dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta telah menjadi olahraga profesional, 

yaitu dibuktikan dengan digulirkannya Proliga yang merupakan liga bolavoli profesional di 

Indonesia. 
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Pada SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan banyak terdapat ekstrakurikuler, 

salah satunya yaitu ekstrakurikuler bolavoli. Tim bolavoli SMA N 1 Kesesi telah banyak 

merebut gelar juara, misalnya dalam kejuaraan POPDA maupun kejuaraan yang diadakan 

oleh sekolah lain dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolahan tersebut. 

Ekstrakurikuler bolavoli di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan mengadakan latihan 

tiga kali pertemuan dalam satu minggu. Setiap pertemuan tidak selalu sama dalam pemberian 

program atau materi latihan. Misalnya, latihan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu latihan 

teknik, latihan fisik,  dan latihan taktik serta juga mengadakan try out sekali dalam dua 

minggu. Pada salah satu pertemuan penulis mengamati proses latihan yang terjadi di 

lapangan. Pelatih memberikan latihan passing atas agar peserta didik lebih meningkatkan 

kemampuan passing atas dan supaya mampu mengontrol  bola dengan baik. Latihan yang 

dilakukan pada pertemuan tersebut hanya melakukan passing atas secara bergantian dengan 

jarak setengah lapangan bolavoli (9 meter), latihan tersebut dilakukan berulang-ulang tanpa 

adanya variasi latihan. Dalam pelaksanaan latihan passing atas peserta didik mengalami 

kesulitan dan kejenuhan, hal itu disebabkan karena latihan passing atas dilakukan secara 

monoton serta kurangnya variasi latihan. Sebaiknya latihan tersebut banyak melakukan variasi 

dan strategi berlatih   sebab seseorang mudah jenuh dalam pelaksanaan passing atas, hal ini 

merupakan kesalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan passing atas. 

Dari hasil pengamatan penulis memunculkan suatu gagasan bahwa latihan passing 

atas sebaiknya diberikan variasi latihan agar peserta didik tidak mudah jenuh dan merasa 

kesulitan sehingga dapat meningkatkan kemampuan passing atas dan mampu mengontrol bola 

dengan baik. Variasi latihan tersebut yaitu dengan menggunakan metode passing atas 

langsung dan tidak langsung. Variasi latihan ini juga bisa menambahkan alat bantu yaitu 
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dengan cara memasang lingkaran (bantuan ban sepeda) ditengah-tengah tiang dan latihan ini 

dilakukan secara berpasangan, jadi latihan passing atas yang dilakukan nantinya akan  

melewati lingkaran, hal ini bisa menambah variasi latihan dan diharapkan  supaya latihan 

terebut dapat lebih meningkatkan kemampuan passing atas bagi peserta didik. 

Pada metode passing atas langsung bahwa pemain A memainkan bola satu kali 

langsung dikembalikan kepada pemain B melewati atas net (Theo Kleinmann, 1984:47). 

Metode passing atas langsung bagi anak didik yang sedang belajar passing atas dirasakan 

lebih wajar, gampang dan aman. Metode passing atas tidak langsung adalah pemain A setelah 

menerima bola dari pemain B tidak langsung dikembalikan kepada pemain B tetapi 

dipantulkan satu kali ke atas kemudian dikembalikan kepada pemain B (Theo Kleinmann, 

1984:38). Kedua metode latihan ini dilakukan dengan cara melewati lingkaran (bantuan ban 

sepeda) yang dipasang ditengah-tengah kedua tiang setinggi 3 m dari lantai. 

Dari uraian di atas bahwa ada 2 metode latihan passing atas langsung dan tidak 

langsung dengan cara melewati lingkaran. Berdasarkan  teori-teori tersebut maka penulis 

tertarik untuk meneliti masalah pengaruh latihan passing atas dengan metode latihan langsung 

dan latihan tidak langsung dengan masuk dalam lingkaran.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas bahwa ada dua metode latihan passing atas langsung dan 

metode tidak langsung maka muncul masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Apakah ada pengaruh latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati 

lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolavoli di SMA N 1 Kesesi kabupaten Pekalongan tahun 2009 ? 
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2) Apakah ada pengaruh latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati 

lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolavoli di SMA N 1 Kesesi kabupaten Pekalongan tahun 2009 ? 

3) Apakah ada perbedaan pengaruh latihan passing atas berpasangan secara langsung dan 

tidak langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi kabupaten Pekalongan tahun 2009 ? 

4) Manakah yang lebih baik pengaruhnya antara metode langsung dan tidak langsung ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui pengaruh latihan passing atas  berpasangan  secara langsung melewati 

lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra  peserta ekstrakurikuler 

bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

2) Untuk mengetahui pengaruh latihan passing atas  berpasangan  secara tidak langsung 

melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra  peserta 

ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

3) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan passing atas  berpasangan  secara langsung 

dan tidak langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa 

putra  peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

4) Untuk mengetahui manakah yang lebih baik pengaruhnya terhadap kemampuan passing 

atas antara metode langsung dan tidak langsung. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian adalah : 

1) Sumbangan pengetahuan bagi guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan dalam 

memilih  latihan passing atas berpasangan secara langsung dan tidak langsung melewati 

lingkaran agar memperoleh kemampuan passing atas yang efektif  pada permainan 

bolavoli. 

2) Bagi Pembina bolavoli merupakan informasi yang berarti dalam pengembangan 

permainan bolavoli. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran istilah yang di digunakan dalam 

penelitian ini dan persoalan yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu 

diberi penegasan istilah sebagai berikut : 

1) Pengaruh 

Pengaruh merupakan daya yang ada atau rimbul dari suatu benda, orang yang ikut 

membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang (W.J.S Poerwadarminta, 

1984:731) 

2) Latihan  

Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang 

dilakukan dengan berulang-ulang secara kontinyu secara dengan kian hari kian menambah 

jumlah beban latihan untuk mencapai tujuan (Harsono, 1988:101). Latihan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah proses yang sistimatis dari berlatih passing atas yang 

dilakukan berulang-ulang dengan jumlah beban  yang semakin meningkat. 

3) Passing atas 
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Passing atas adalah usaha ataupun upaya seorang pemain bolavoli dengan cara 

menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk menyajikan bola yang 

dimainkannya kepada teman seregunya yang selanjutnya agar dapat untuk melakukan 

serangan terhadap regu lawan ke lapangan (Suharno HP, 1982:15) 

4) Lingkaran / ban sepeda  

Yaitu bola dioperkan dengan teknik passing atas melalui ring yang terpasang di 

tengah-tengah (Theo Kleinmann, 1984:24) 

5) Passing atas langsung 

Passing atas langsung merupakan passing atas yang dilakukan secara langsung. 

Maksudnya, bahwa passing atas ini oleh dua orang yaitu pemain A memainkan bola satu 

kali kemudian langsung dikembalikan kepada pemain B melewati atas net. (Theo 

Kleinmann, 1984:47) 

6) Passing atas tidak langsung 

Passing atas yang dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, bahwa passing 

atas ini dilakukan oleh dua orang  yaitu pemain A setelah menerima bola dari pemain B 

tidak langsung dikembalikan kepada pemain B tetapi dipantulkan satu kali kemudian 

dikembalikan kepada pemain B. (Theo Kleinmann, 1984:38) 

7) Kemampuan  

Kemampuan dari kata ”mampu”, menurut Poerwadarminta (Dekdikbud, 1995:628) 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kekayaan dalam melakukan sesuatu. 

Kemampuan dalam penelitian ini adalah kesanggupan, kecapkapan dalamsuatu perbuatan 

atau hasil. Didalam penelitian ini dimaksudkan kesanggupan untuk menempatkan bola 

dengan passing atas langsung dan passing atas tidak langsung melewati lingkaran  pada 

permainan bolavoli 
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8) Siswa  

Siswa adalah murid pada tingkat sekolah dasar dan menengah (Depdiknas, 

2003:107) 

9) Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada diluar program yang tertulis didalam 

kurikulum (Depdiknas, 2003:291) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hakekat Permainan Bolavoli  

Bolavoli merupakan permainan di atas lapangan persegi empat yang lebarnya 900 cm 

dan panjangnya 1800 cm, dibatasi oleh garis selebar 5 cm, di tengah-tengahnya dipasang 

jaring/jala yang lebarnya 900 cm, terbentang kuat dan mendaki sampai pada ketinggian 240 

cm dari bawah untuk anak-laki-laki dan 230 cm untuk anak perempuan. Dalam permainan 

bolavoli ada 6 pemain, tiga di bagian belakang dari pertengahan lapangan dan sisanya berada 

di depan. Bolavoli yang resmi adalah bola yang mempunyai 12 tali kulit atau peti getah 

disamping daun getah (karet) dipompa dengan tekanan 7 pon (Robison, 1997:12). Permainan 

bolavoli merupakan cabang olahraga yang dapat dimainkan oleh anak-anak sampai orang 

dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dikemukakan oleh M. Yunus 

(1992:1) bahwa permainan bolavoli dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, dari 

anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, baik masyrakat kota sampai 

pada masyarakat desa.  

Sebagai olahraga yang sering dipertandingkan, bolavoli dapat dimainkan di lapangan 

terbuka (out door) maupun di lapangan tertutup (in door). Karena makin berkembangnya 

olahraga ini, bolavoli dapat dimainkan di pantai yang kita kenal dengan bolavoli pantai. 

Sebagai aturan dasar, bola boleh dipantulkan dengan seluruh anggota badan. Pada dasarnya 

permainan bolavoli itu adalah permainan tim atau regu, meskipun sekarang sudah mulai 

dikembangkan permainan bolavoli dua lawan dua dan satu lawan satu yang lebih mengarah 

kepada tujuan rekreasi seperti voli pantai yang mulai berkembang akhir-akhir ini. Aturan 
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dasar lainnya, bola boleh dimainkan/dipantulkan dengan temannya secara bergantian tiga kali 

berturut-turut sebelum diseberangkan ke daerah lawan. Pada awalnya ide dasar permainan 

bolavoli adalah memasukan bola ke daerah lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau 

net dan berusaha memenangkan permainan dengan mematikan bola itu di daerah lawan. 

Memvoli artinya memainkan/memantulkan bola sebelum bola jatuh atau sebelum menyentuh 

lantai. 

 Sebagai olahraga pendidikan bolavoli berguna dalam pemeliharaan kesegaran jasmani 

dan juga berperan dalam pembentukan kerja sama siswa. Sebagai mana seperti cabang-cabang 

olahraga yang lain, bolavoli juga dapat digunakan untuk pembinaan sportifitas dan 

pengembangan sifat-sifat positif lainnya. Semangat bertanding dan pembentukan mental dapat 

dikembangkan melalui - antar kelompok, antar kelas dan antar sekolah sehingga permainan 

ini telah menjadi suatu cabang olahraga yang secara teratur dilakukan di sekolah-sekolah. 

Sekolah telah dilengkapi kurikulum pendidikan jasmani yang di dalamnya dimuat 

pembelajaran olahraga yang secara teratur dilakukan di sekolah-sekolah.  

Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, permainan bolavoli di samping 

digemari dan menarik bagi anak didik, ternyata juga mengandung nilai-nilai : 

1) Secara langsung dapat membentuk kepribadian pada anak didik. 

2) Memberi ketangkasan dan kecakapan pada anak didik. 

3) Mendorong anak didik untuk terbiasa hidup bekerjasama dan toong menolong. 

4) Melatih anak didik untuk tunduk terhadap peraturan yang berlaku. 

5) Memupuk keberanian anak didik, sportifitas dan kepercayaan diri. 

Saat ini peraturan permainan bolavoli yang digunakan sudah mengacu pada peraturan 
internasional, bahwa permainan bolavoli adalah olahraga beregu, dimainkan dua regu di 
setiap lapangan dengan dipisahkan oleh net. Tujuan dari  adalah melewatkan bola di atas net 
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agar dapat jatuh menyentuh lantai daerah lawan dan mencegah dengan upaya agar bola yang 
sama (dilewatkan) tidak tersentuh lantai dalam lapangan sendiri. Regu dapat dimainkan tiga 
kali pantulan untuk dikembalikan bola itu (kecuali dalam perkenaan bendungan). Bola 
dinyatakan dalam permainan dengan satu rally, pukulan bola oleh sever melewati di atas net 
ke daerah lawan. Permainan bola di udara (rally) berlangsung secara teratur sampai bola 
tersebut tersentuh lantai atau bola keluar atau satu regu mengembalikan bola secara sempurna. 
Dalam permainan bolavoli hanya regu yang menang satu rally permainan diperoleh satu 
angka, hingga salah satu regu menang dalam  dengan terlebih dahulu dikumpulkan minimal 
dua puluh lima angka dan untuk set penentuan lima belas angka (PBVSI, 2005:1). 

Pencapaian sasaran yang diharapkan dalam pembinaan olahraga diperlukan proses 

waktu yang cukup lama. Bahwa untuk dapat dicapai suatu prestasi dalam olahraga, 

merupakan usaha yang benar-benar harus diperhitungkan secara masak dengan suatu usaha 

pembinaan melalui pendekatan ilmiah terhadap ilmu-ilmu pengetahuan (M. Sajoto, 1995:2). 

Hal ini sesuai dengan perkembangan bolavoli yang sudah termasuk permainan yang 

bergengsi. 

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Bolavoli 

Permainan bolavoli termasuk jenis permainan yang memerlukan latihan yang teratur 
dan terarah, karena permainan bolavoli mengandung berbagai macam unsur gerak. Seperti 
yang dikemukakan oleh Suharno HP (1982:12) ”bahwa dalam bermain bolavoli secara baik 
dan berprestasi sangat memerlukan penguasaan teknik–teknik dasar secara sempurna dan 
baik”.  

Teknik adalah proses melahirkan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik 

mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bolavoli.. Teknik dasar 

adalah cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien 

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal (M. Yunus, 

1992:68). Sedangkan menurut Suharno HP (1982:11), teknik diartikan sebagai suatu proses 

melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk 

menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bolavoli. 

Penguasaan teknik dasar erat sekali hubungannya dengan kemampuan gerak kondisi 

fisik, taktik dan mental. Penguasaan teknik dasar permainan bolavoli merupakan salah satu 
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unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan 

disamping unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan mental (Suharno HP, 1982:11).  

Pentingnya penguasaan teknik dasar permainan bolavoli ini mengingat hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Hukuman terhadap pelanggaran permainan yang berhubungan dengan kesalahan dalam 

melakukan teknik. 

2) Karena terpisahnya tempat antara regu ke satu dengan regu yang lain, sehingga tidak 

terjadi adanya sentuhan badan dari pemain lawan, maka pengawasan wasit trhadp 

kesalahan teknik ini lebih seksama 

3) Banyaknya unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan teknik ini 

antara lain : membawa bola, menyenduk bola, mendorong bola, mengangkat bola dan 

pukulan rangkap. 

4) Permainan bolavoli adalah permainan cepat, artinya waktu untuk memainkan bola sangat 

terbatas, sehingga penguasaan teknik yang tidak sempurna akan memungkinkan 

timbulnya keselahan-kesalahan teknik yang lebih besar. 

5) Penggunaan taktik-tzktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau penguasaan teknik dasar 

dan tinggi dalam bolavoli ini cukup sempuma. 

6) Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan seperti tersebut di atas maka perlulah kiranya 

setiap pemain bolavoli secara perorangan berusaha meningkan penguasaan teknik-teknik 

dasar di dalam permaiann bolavoli secara sempurna  

Suharno HP (1982:11). 

Teknik dasar permainan bolavoli selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

pengetahuan dan teknologi dan ilmu-ilmu yang lain. Adapun teknik-teknik dalam permainan 
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bolavoli meliputi: (1) servis, (2) pas, (3) umpan, (4) smas, dan (5) bendungan (M. Yunus, 

1992:68). Lebih lanjut berikut ini dijelaskan secara mendalan tentang teknik-teknik dasar 

permainan bolavoli tersebut. 

2.1.2.1 Servis 

Servis adalah salah satu pukulan yang ada dalam permainan bolavoli yang bertujuan 

untuk memulai permainan. Teknik Servis saat ini tidak hanya sebagai permulaan 

pertandingan, tetapi ditinjau dari segi taktik Servis merupakan salah satu serangan awal untuk 

mendapatkan nilai agar regu berhasil meraih kemenangan (M. Yunus, 1992: 69). 

Pada umumnya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu 

permainan sesuai dengan kemajuan permainan, teknik servis saat ini hanya sebagai 

permukaan permainan, tapi jika ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan 

awal untuk mendapatkan nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan. Menurut M. 

Yunus (1992:68-69), servis merupakan salah satu teknik dalam permainan bolavoli. Pada 

mulanya servis hanya merupakan pukulan awal untuk dimulainya suatu permainan, tetapi jika 

ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan awal untuk diperoleh nilai agar 

suatu regu berhasil diraih kemenangan. Pendapat serupa juga dinyatakan Beutelstahl (1986:9), 

bahwa mulanya servis hanya dipandang sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar bola 

untuk memulai permainan. 

2.1.2.2 Passing 

Menurut M. Yunus (1992:19), passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri 

dalam satu regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola 

serangan kepada regu lawan. Menurut Suharno HP (1982:15), passing dalam permainan 

bolavoli adalah usaha maupun upaya seorang pemain dengan menggunakan suatu teknik 
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tertentu yang tujuannya adalah mengoperkan bola yang dimainkannya itu kepada teman 

seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Pengertian passing di sini ialah awal 

sentuhan bola oleh seorang pemain dalam permainan bolavoli. 

Dapat disimpulkan bahwa passing adalah awal sentuhan bola dan merupakan usaha 

seorang pemain untuk memainkan bola yang datang pada daerahnya dengan mempergunakan 

cara tertentu, untuk dimainkan oleh teman seregunya yang biasanya adalah pengumpan untuk 

diumpankan kepada smasher sebagai serangan ke regu lawan. 

2.1.2.3 Umpan  (Set-Up) 

Set-Up adalah suatu usaha untuk menyajikan bola kepada teman satu regu yang 

kemudian diharapkan bola tersebut dapat disereangkan kedaerah lawan dalam bentuk smash 

(M. Yunus, 1992:101). 

2.1.2.4 Smash (Spike) 

Smash adalah tindakan memukul bola yang lurus ke bawah sehingga bola akan 

bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas jaring menuju ke lapangan lawan dan akan 

sulit menerimanya. Pengusaan teknik dasar smash dalam permainan bolavoli sangat penting, 

keberhasilan suatu regu dalam memenangkan  bolavoli banyak ditentukan oleh smash. Sebab 

smash merupakan cara termudah untuk memenangkan angka, seperti yang dikemukakan 

Dieter Beutelstahl (1986:23), kalau pemain hendak memenangkan  bolavoli, mereka harus 

meguasai teknik smash yang sempurna. Dalam permainan bolavoli smash berguna sebagai 

alat penyeranga yang paling mematikan sepertei yang dikatakan oheh M. Yunus (1992:108), 

smash merupakan pulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan. 

Oleh karena itu setiap pemain dalam satu team harus benar-benar mengusai smash dengan 

baik, karena smash merupakan serangan utama. 
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2.1.2.5 Bendungan (Block) 

Block adalah menahan serangan lawan dengan jalan membendung smash yang 

dilakukan di depan net. (M. Yunus, 1992:119) 

Teknik dasar dari permainan bolavoli adalah teknik yang dijadikan dasar dari 

permainan bolavoli. Penguasaan teknik dasar yang baik maka akan didapatkan suatu regu baik 

dalam bertahan maupun menyerang. 

 

2.1.3 Teknik Dasar Passing Atas 

Passing atas dalam permainan bolavoli digunakan untuk mengoperkan bola kepada 

teman seregu untuk dimainkan di lapangan sendiri guna penyusunan strategi untuk menyerang 

(Suharno HP.,1982:15).  Sedangkan menurut Barbara L. Viera (2000:51), pasing atas dalam 

permainan bolavoli adalah usaha untuk mengubah bola atas yang deras menjadi bola yang 

mudah diatur melancarkan serangan kepada lawan. 

Pelaksanaan teknik dasar passing atas secara umum menurut M. Yunus (1992:80) 

adalah sebagai berikut: 

1) Sikap permulaan 

Sikap permulaan dalam pas atas adalah kedua kaki berdiri selebar dada, berat badan 

menumpu pada tapak kaki bagian dalam, lutut ditekuk dengan badan merendah, tetapnya 

badan secepat mungkin di bawah bola, dengan kedua tangan diangkat lebih tinggi dari dahi, 

dan jari-jari tangan terbuka lebar membentuk cekungan seperti setengan lingkaran bola: 
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Gambar 2.1 

Gerak Persiapan Passing Atas 
Sumber : Theo Kleinmann (1984:23) 

2) Gerakan pelaksanaan 

Saat bola berada di atas dan sedikit di depan dahi, tangan diluruskan dengan gerakan 

agak eksplosif untuk mendorong bola. Perkenaan bola pada permukaan jari-jari ruas pertama 

dan kedua, dan yang dominant mendorong bola adalah ibu jari, jari-telunjuk dan jari tengah. 

Pada waktu perkenaan dengan bola, jari-jari agak ditegangkan, kemudian diikuti dengan 

gerakan pergelangan tangan agar bola dapat memantul dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Gerak Pelaksanaan Passing Atas 
Sumber : Theo Kleinmann (1984:23) 

1. Gerakan lanjutan 

Setelah bola memantul dengan baik gerakan dilanjutkan dengan meluruskan lengan ke 

depan atas sebagai suatu gerakan lanjutan, diikuti dengan memindahkan berat badan ke depan 

dengan melangkahkan kaki belakang ke depan dan segera mengambil sikap siap dalam posisi 

normal kembali. 
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Gambar 2.2 

Gerak Lanjut Passing Atas 
Sumber : Theo Kleinmann (1984:23) 

Kesalahan yang sering dilakukan saat passing atas menurut Suharno HP (1982:31) 

adalah sebagai berikut : 

1) Kurang cepat penempatan badan di bawah bola dan tidak ditekuknya lutut dalam sikap 

permulaan saat pelaksanakan. 

2) Jari-jari terlalu lebar dan luru, sehingga tidak terbentuk cekungan setengahlingkaran dari 

jari-jari dan telapak tangan. 

3) Kedua siku terlalu keluar ke samping atau terlalu rapat ke dalam sehingga tidak terbentuk 

setengah lingkaran. 

4) Perkenaan bola pada saat passing atas pada ujung jari, kuku sering sobek atau perkenaan 

pada telapak tangan. 

5) Pergelangan dan jari-jari terlalu lemah, kelemahannya karena kurang latihan. 

6) Gerakan terlihat kaku. 

7) Lengan sudah lurus ke atas sebelum perkenaan bola, sehingga tidak ada kekuatan untuk 

passing atas. 

8) Gerakan jari, lengan, dan badan kurang selaras. 
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9) Kurangnya konsentrasi dalam pelaksanaan passing atas sehingga menyebabkan gerakan-

gerakan yang salah. 

10) Seseorang  mudah jenuh dalam pelaksanaan passing atas. 

11) Gerakan jari pada saat perkenaan bola terlalu kuat atau terlalu lemah sehingga teknik salah 

dan jalannya bola kurang baik. 

 

2.1.4 Macam-macam Teknik Dasar Passing Atas 

Ada bermacam-macam teknik dasar passing atas dalam permainan bolavoli. Menurut 

M. Yunus (1992:82), passing atas bolavoli dapat dibedakan menjadi lima, yaitu passing atas 

bola rendah, passing atas dengan bola disamping badan, passing atas dengan bergeser 

mundur, passing atas dengan meloncat, dan passing atas ke belakang. 

2.1.4.1 Passing Atas Bola Rendah  

Passing atas pada bola rendah ini menuntut pemain bergerak menyesuaikan 

datangnya bola sehingga bola tepat berada di atas kening pemain. Dengan demikian pada saat 

bola datang, pemain harus segera merendahkan tubuh dengan cara menekuk lutut hingga salah 

satu lutut menyentuh lantai agar dapat menempatkan badan di bawah bola atau agar bola tetap 

berada di atas kening dari pemain. Setelah itu baru melakukan passing atas dengan baik dan 

benar (Yunus, 1992:81). 
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Gambar 2.4 

Passing Atas Bola Rendah 
Sumber : M. Yunus (1992:93) 

2.1.4.2 Passing Atas dengan Bola di Samping Badan 

Passing atas dengan bola di samping badan ini menuntut pemain bergerak 

menyesuaikan dengan datangnya bola baik di samping kanan atau kiri pemain, agar bola tetap 

berada di atas kening dari pemain tersebut. (M. Yunus (1992:81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Passing Atas dengan Bola di Samping Badan 
Sumber : M. Yunus (1992:94) 

2.1.4.3 Passing Atas dengan Bergeser Mundur  

Passing atas dengan bergeser mundur pemain dituntut bergerak mundur dengan cepat. 

Karena pemain harusbergerak menyesuaikan datangnya bola sehingga bola tetap berada di 

atas kening dari pemain. Dengan demikian bola dapat dipassing dengan baik (M. Yunus 

(1992:81). 
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Gambar 2.6 

Passing Atas dengan Bergeser Mundur 
Sumber : M. Yunus (1992:95) 

2.1.4.4 Passing Atas dengan Meloncat 

Passing atas dengan meloncat menuntut pemain untuk bergerak menyesuaikan dengan 

datangnya bola, sehingga pada saat bola melambung tinggi pemain meloncat dengan 

datangnya bola tersebut, passing atas dilakukan pada saat  bola tepat di atas kening dari 

pemain sehingga bola tepat bisa terkontrol dengan baik dan benar. Pada saat mendarat 

gerakan kaki ngeper (M. Yunus (1992:81). 
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Gambar 2.7 

Passing Atas dengan Meloncat 
Sumber : M. Yunus (1992:97) 

2.1.4.5 Passing Atas ke Belakang 

Passing atas ke belakang menuntut pemain untuk secara cepat menyesuaikan 

datangnya bola, yaitu pada saat bola datang  pemain harus segera menempatkan badan 

dengan bergerak mundur hingga posisi badan tegak lurus dengan bola sehingga bola tepat 

berada di atas pemain disertai dengan menekuk lutut agak rendah, setelah posisi bola tepat 

untuk dilakukan passing baru pemain melakukan passing atas dengan baik dan benar 

dengan cara mendorong bola dengan cara meluruskan lengan ke atas belakang hingga 

badan membusur ke belakang. Pada pelaksanaan pasing atas ke belakang ini  pandangan 

mata harus tetap mengikuti arah kemana bola berjalan (M. Yunus (1992:81). 
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Gambar 2.8 

Passing Atas ke Belakang 
Sumber : M. Yunus (1992:98) 

Kemampuan berbagai macam teknik dasar passing atas tersebut hanya dapat 

dilakukan melalui kegiatan latihan yang dilakukan secara terprogram dan terencana dengan 

baik. 

 
2.1.5 Prinsip-Prinsip Latihan 

Latihan adalah kegiatan atau aktivitas latihan yang dilakukan secara berulang-ulang, 

sistematis, berencana, dengan beban yang kian hari kian bertambah (Harsono, 1988:101). 

Tujuan utama dalam latihan adalah memperbaiki prestasi tingkat trampil maupun unjuk kerja 

dari atlet. Tujuan latihan ini diantaranya adalah : 1) Untuk mencapai dan memperluas 

perkembangan fisik secara menyeluruh, 2) Untuk menjamin dan memperbaiki perkembangan 

fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang telah ditentukan di dalam praktek olahraga, 3) 

Untuk memoles dan menyempurnakan teknik olahraga yang dipilih, 4) Memperbaiki dan 

menyempurnakan strategi yang penting yang dapat diperoleh dari belajar taktik lawan, 5) 

Menanamkan kualitas kemauan, 6) Menjamin dan mengamankan persiapan tim secara 

otomatis, 7) Untuk mempertahankan keadaan sehat setiap atlet, .8) Untuk mencegah cedera 

dan 9) Untuk menambah pengetahuan setiap atlet. 

Menurut M Sajoto (1995:30-43), prinsip-prinsip dasar latihan dapat dikelompokkan 

menjadi tujuh, yaitu : 

1) Prinsip overload  

Prinsip latihan yang paling dasar adalah prinsip overload, oleh karena tanpa 

penerapan prinsip ini dalam latihan, tidak mungkin prestasi atlit akan meningkat. 
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Penerapan sistem overload ini. M. Sajoto (1995:30) mengatakan bahwa kelompok otot 

akan berkembang kekuatannya secara efektif dan akan merangsang penyesuaian fisiologis 

dalam tubuh yang mendorong meningkatkan kekuatan otot. Dengan prinsip overload ini 

akan menjamin agar sistem didalam tubuh yang menjalankan latihan, mendapat tekanan-

tekanan beban yang besarnya makin meningkat, serta diberikan secara bertahap, maka 

komponen kekuatan tidak akan dapat mencapai tahap potensi sesuai fungsi kekuatan 

secara maksimal.  

2) Prinsip peningkatan beban terus menerus atau progresif  

Otot yang menerima beban latihan lebih atau overload kekuatannya akan 

bertambah, maka program latihan berikutnya bila tidak ada penambahan beban, tidak lagi 

dapat menambah kekuatan. Penambahan beban ini dilakukan sedikit demi sedikit dan 

pada saat suatu set dan dalam jumlah repetisi tertentu, otot belum merasakan lelah. Prinsip 

penambahan beban demikian dinamakan prinsip penambahan beban secara progresif (M. 

Sajoto, 1988:115). 

3) Prinsip urutan pengaturan suatu latihan 

Latihan berbeban hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga kelompok otot besar 

mendapatkan giliran lebih dahulu sebelum latihan otot kecil. Hal ini perlu agar kelompok 

otot kecil tidak mengalami kelelahan terlebih dahulu, sebelum kelompok otot mendapat 

giliran latihan. Pengaturan latihan hendaknya diprogramkan. 

4) Prinsip kekhususan program latihan  

Menurut O’Shea dalam bukunya M. Sajoto (1988:114) menyatakan bahwa semua 

program latihan harus berdasarkan “SAID” yaitu Specific Adaptation To Imposed 

Demands. Prinsip tersebut menyatakan bahwa latihan hendaknya bersifat khusus, sesuai 
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dengan sasaran yang akan dicapai. Bila akan meningkatkan keterampilan teknik dasar 

menggiring bola, maka program latihan harus memenuhi syarat untuk tujuan itu. 

5) Prinsip kontinuitas (terus menerus sepanjang tahun) 

Prinsip kontinuitas sangat penting bagi seorang atlet, mengingat sifat adaptasi 

terhadap beban latihan diterima bersifat labil dan sementara, maka untuk mencapai mutu 

prestasi maksimal, perlu adanya beban latihan sepanjang tahun terus menerus secara 

teratur, terarah dan kontinyu. 

6) Prinsip individual (perorangan) 

Prinsip atlet sebagai manusia yang terdiri dari jiwa dan raga pasti berbeda-beda 

dari segi fisik, mental, watak dan tingkat kemampuannya. Perbedaan-perbedaan itu perlu 

diperhatikan oleh pelatih agar dalam pemberian porsi latihan, metode latihan dapat serasi 

untuk mencapai mutu prestasi tiap-tiap individu. 

Faktor-faktor individu yang perlu diperhatikan adalah:1) jenis kelamin, kesehatan, 

umur, proporsi tubuh ; 2) kemampuan fisik, tehnik, taktik, mental ; 3) kemampuan 

kematangan juara ; 4) watak dan kepribadian istimewa ; 5) ciri-ciri kas individual maupun 

mental. Prnsip individual merupakan merupakan prinsip yang membedakan secara 

mencolok antara melatih dan mengajar demi tercapainya mutu prestasi olahraga secara 

optimal.  

7) Prinsip nutrisium (gizi dan makanan) 

Gizi dan makanan sangat dibutuhkan oleh atlet sebagai penunjang terpenuhinya 

tenaga yang dibutuhkan atlet baik didalam latihan maupun dalam pertandingan atau 

perlombaan.   

Agar dalam melakukan latihan dapat berhasil dengan baik dan mencapai prestasi yang 

maksimal, maka dalam latihan selain harus memperhatikan beberapa prinsip dasar, juga harus 



 

 
 

25

memperhatikan faktor-faktor dari latihan. Adapun faktor-faktor dasar latihan tersebut 

diantaranya meliputi persiapan fisik, persiapan teknik, persiapan taktik, kejiwaan dan secara 

teori harus tergabung dalam semua program-program olahraga. Mengenai faktor-faktor 

latihan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1) Persiapan fisik 

Perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh sangatlah penting, karena tanpa 

kondisi fisik yang baik, seorang atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan dengan 

sempurna. Latihan fisik adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, dimana beban dan intensitas latihan kian haeri makin bertambah. 

Sehingga pada akhirnya memberikan rangsangan menyeluruh terhadap tubuh dan 

meningkatkan kemampuan fisik serta mental secara bersama. 

Latihan fisik pada prinsipnya adalah memberikan tekanan fisik pada tubuh secara 

teratur, sistematis dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kemampuan didalam 

melakukan kerja. Sedangkan komponen-komponen kondisi fisik yang harus dilatih dan 

dikembangkan oleh seorang atlet sebagai penunjang prestasi maksimal adalah daya tahan 

kardiovaskuler, daya tahan kekuatan, kekuatan otot, kelentukan, stamina, kelincahan serta 

power.  

2) Persiapan teknik 

Yang dimaksud persiapan teknik adalah latihan untuk mempermahir teknik 

gerakan yang diperlukan agar atlet mampu melakukan gerakan pada cabang olahraga yang 

ditekuni. Misalnya teknik menendang bola, menyundul bola, menerima bola, dan lain 

sebagainya. Latihan teknik juga dimaksudkan untuk membentuk dan mengembangkan 

kebiasaan-kebiasaan motorik atau perkembangan (neuromuskuler). Kesempurnaan teknik 

gerakan tersebut sangatlah penting karena akan menentukan gerakan keseluruhan. 
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3) Persiapan taktik 

Taktik dalam olahraga dapat diartikan siasat yang digunakan untuk memperoleh 

kemenangan dengan menggunakan kemampuan teknik individu, fisik dan mental. 

Sedangkan pengembangan persiapan taktik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara: 

a) Mengadakan pertandingan sebanyak mungkin sebagai praktek        pelaksanaan taktik. 

b) Latihan dengan penekanan khusus pada taktik yang direncanakan. 

c) Memberikan teori secara masak tentang pengetahuan teori taktik  yang berisikan: pola 

dan sistem pertandingan, pengetahuan peraturan permainan maupun pertandingan, 

serta pengaruh latihan dalam pertandingan. 

4) Persiapan psikologis 

Persiapan mental psikologis seorang pemain tidak kurang pentingnya dengan 

ketiga faktor diatas. Menurut Harsono (1988:101) Latihan mental adalah “Latihan yang 

lebih menekankan pada perkembangan kedewasaan (maturitas) atlet serta perkembangan 

emosional dan implusif guna mempertinggi mental atlet terutama apabila atlet berada 

dalam situasi stress yang komplek“. 

Jadi pembinaan mental psikologis memppunyai tujuan yang sesuai dengan 

peningkatan latihan untuk menghadapi pertandingan. Terbentuknya mental yang tinggi 

adalah kemampuan atlet untuk menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan 

secara sabar dan penuh pengertian. 

Keempat faktor tersebut di atas harus diberikan secara seimbang. Pada umumnya 

kesalahan yang dilakukan pelatih adalah mengabaikan faktor psikologis yang sebenarnya 

sangat penting karena pelatih hanya terfokus pada persiapan fisik, teknik, dan taktik saja. 

Selain beberapa prinsip dasar latihan dan factor-faktor latihan, dalam mencapai 

prestasi maksimal juga harus memperhatikan beberapa komponen-komponen dari latihan. 

Komponen-komponen dari latihan tersebut meliputi : 
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1) Intensitas latihan 

Intensitas latihan merupakan ukuran kesungguhan dalam melakukan latihan yang 

betul dalam pelaksanaannya. Jadi apabila seorang atlet melakukan latihan secara 

bersungguh-sungguh dengan segala kemampuannya, berarti dapat menjalankan 

intensitasnya 100% (maksimal) 

2) Volume latihan 

Volume latihan adalah beban yang dinyatakan dengan jarak, waktu, berat, dan 

jumlah latihan. Untuk volume latihan yang dipergunakan dalam program latihan ini 

adalah banyaknya set dalam melakukan latihan passing atas yang semakin meningkat dari 

waktu ke waktu.  

3) Durasi 

Durasi adalah lamanya latihan yang diperlukan. Waktu latihan sebaiknya adalah 

pendek tetapi berisi dan padat dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain itu setiap 

latihan juga harus dilakukan dengan usaha yang sebaik-sebaiknya dan dengan kualitas 

atau mutu yang tinggi.  

4) Frekuensi latihan. 

Frekuensi adalah berapa kali suatu latihan setiap minggunya, cepat atau lambatnya 

suatu latihan dilakukan setiap setnya, untuk program latihan passing atas secara langsung 

dan tidak langsung melewati lingkaran dengan frekuensi 3 kali dalam setiap minggunya. 

5) Ritme 

Ritme adalah irama dari suatu latihan. Ritme juga merupakan sifat irama latihan 

yang berhubungan dengan tinggi rendahnya tempo dan berat ringannya suatu latihan 

dalam satu set latihan. 

 

2.1.6 Latihan Teknik Dasar Passing Atas 
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Latihan teknik dasar pasing atas adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan 

atau kecakapan passing atas pemain. Menurut Kleinmann (1984:38-49), ada beberapa macam 

cara atau metode latihan yang dapat dipakai untuk meningkatkan keterampilan atau 

kecakapan passing atas bolavoli, yaitu : dengan latihan passing atas secara langsung, latihan 

passing atas dengan dinding, latihan passing atas kontrol, latihan passing atas segitiga dan 

latihan passing atas dengan melewati ring atau lingkaran. 

Menurut Theo Kleinmann (1984:46) ada dua cara menyempurnakan kemampuan 

mengarahkan bola dengan cara saling mengoperkan bola dengan passing atas melalui ring 

yang terpasang di tengah-tengah (bisa pula ban sepeda), yaitu dengan sentuhan langsung dan 

tidak langsung. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen untuk 

pengaruh metode latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran yang dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung tersebut terhadap kemampuan passing atas dalam permainan 

bolavoli. 

2.1.6.1 Latihan Passing Atas Berpasangan Melewati Lingkaran Secara Langsung 

Latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran yang dilakukan secara langsung 

ini bertujuan untuk menyempurnakan kemampuan mengarahkan bola dengan passing atas. 

Menurut Theo Kleinmann (1984:46), latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran 

secara langsung ini dilakukan bagi pemula yang sudah agak maju kemampuannya.  

Ukuran ring/lingkaran yang dipakai dalam latihan ini yaitu berdiameter kurang lebih 

60 cm dengan ketinggian dari lantai 3 meter. Pelaksanaan dari latihan passing atas 

berpasangan melewati lingkaran yang dilakukan secara langsung adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan latihan ini diawali dengan salah satu pemain memasing bola melewati lingkaran, 

kemudian pemain yang lain berusaha untuk mengembalikan bola dengan satu kali 

sentuhan passing atas  dan harus melewati lingkaran. 
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2) Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus sampai batas waktu tertentu dan diusahakan 

agar bola tidak jatuh sebelum waktu latihan yang tentukan habis. 

3) Apabila ada salah satu pemain yang menjatuhkan bola harus memungut bola tersebut dan 

memasing bola kembali seperti pada saat awal melakukan latihan ini. 

Lebih jelasnya bentuk latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara 

langsung tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

       

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gambar 2.9 

Latihan Passing Atas Berpasangan Melewati Lingkaran Secara Langsung  
Sumber : Theo Kleinnman (1984:46) 

Kelebihan dari latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara langsung 

ini adalah : 
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1) Melatih naluri bermain bolavoli yang sebenarnya, karena sesuai dengan peraturan 

permainan 

2) Latihan mudah dilaksanakan karena peserta didik hanya mengontrol dan mengarahkan 

bola kesatu sasaran 

3) Memilki tingkat kesulitan rendah, karena hanya menyentuh bola dengan satu kali. 

Sedangkan kelemahan dari latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara 

langsung ini adalah : 

1) Untuk melatih rangsang motoris kurang bagus, karena sentuhan terhadap bola hanya satu 

kali. 

2) Peserta mudah bosan dalam latihan, karena kurang bervariasinya kegiatan latihan yang 

dilakukan 

3) Power sentuhan terhadap bola kurang terlatih karena dengan lasung memasing bola ke 

pada pasangan tidak membutuhkan power yang besar. 

2.1.6.2 Latihan Passing Atas Berpasangan Melewati Lingkaran Secara Tidak Langsung 

Latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran yang dilakukan secara tidak 

langsung ini tujuannya juga sama seperti halnya dengan yang secara langsung, yaitu juga 

untuk menyempurnakan kemampuan mengarahkan bola dengan passing atas, akan tetapi 

sefatnya lebih fariatif karena diberikan gerakan tambahan berupa memasing bola terlebih 

dahulu ke atas sebelum dipasing kembali kepada pasangan.  

Ukuran ring/lingkaran maupun ketinggian ring dari lantai dalam latihan passing atas 

berpasangan secara tidak lasngung ini sama dengan latihan passing atas secara langsung, 

berdiameter lingkangan kurang lebih 60 cm dengan ketinggian dari lantai 3 meter. 

Pelaksanaan dari latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran yang dilakukan secara 

tidak langsung ini adalah sebagai berikut : 
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1) Kegiatan latihan ini diawali dengan salah satu pemain memasing bola melewati lingkaran, 

kemudian pemain yang lain berusaha memasing dahulu bola ke atas sebelum diarahkan ke 

dalam lingkaran. Jadi di dalam latihan passing atas  berpasangan melewati lingkaran 

secara tidak langsung ini           setiap pemain melakukan dua kali sentuhan terhadap bola, 

yaitu pertama memasing bola ke atas kemudian memasing bola kepada pasangan melewati 

lingkaran. 

4) Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus sampai batas waktu tertentu            dan 

diusahakan agar bola tidak jatuh sebelum waktu latihan yang tentukan habis. 

5) Apabila ada salah satu pemain yang menjatuhkan bola harus memungut bola tersebut dan 

memasing bola kembali seperti pada saat awal melakukan latihan ini. 

Lebih jelasnya bentuk dari latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara 

langsung yang telah diuraikan di atas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.10 

Latihan Passing Atas Berpasangan Melewati Lingkaran Secara Tidak Langsung  
Sumber : Theo Kleinnman (1984:46) 

 

Kelebihan dari latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara tidak 

langsung ini adalah : 

1) Untuk melatih rangsang persyarafan motoris lebih bagus karena sentuhan terhadap bola 

lebih dari satu kali 

2) Peserta didik tidak mudah bosan dalam latihan, karena latihan bervariasi 

3) Power sentuhan terhadap bola lebih kuat. 

Sedangkan kelebihan dari latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara 

tidak langsung ini adalah : 

1) Tingkat kesulitan lebih tinggi, karena peserta didik harus melakukan sentuhan bola dua 

kali 

2) Kurang melatih naluri bermain bolavoli yang sebenarnya, karena passing dengan dua kali 

sentuhan tidak dibenarkan dalam permainan. 

 

2.2 Hipotesis 

Menurut Sutrisno Hadi (2004:210), yang dimaksud dengan hipotesis adalah 

pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih dipikirkan kenyataannya. Suatu 

hipotesis akan diterima apabila hasil-hasil dari penelitian membenarkan pernyataan-

pernyataan dari hipotesis tersebut. Hipotesis juga dapat ditolak apabila hasil dari penelitian 
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yang diperoleh tidak sama dengan hipotesis yang diajukan atau dengan kata lain suatu 

hipotesis tidak diterima apabila kenyataan menolaknya.  

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1) Ada pengaruh latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran 

terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler di SMA N 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

2) Ada pengaruh latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran 

terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler di SMA N 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

3) Ada perbedaan pengaruh latihan passing atas berpasangan secara langsung dan tidak  

melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

4) Latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran lebih baik dari 

pada dengan latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran 

terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler di SMA N 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian, sebab berbobot 

tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggungjawaban metode yang digunakan. 

Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi (2004:4), bahwa metode penelitian sebagaimana kita 

kenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang 

benar, dengan maksud untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian 

dapat mempunyai harga ilmiah setinggi-tingginya. Oleh karena itu dalam penggunaan metode 

penelitian harus mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut .dan 

dapat dipertangungjawabkan secara ilmiah.   

 Berikut ini diuraikan metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian 

ini agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terprogram dan sistematis.  

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

Ada tiga hal yang perlu dibahas dalam penentuan objek penelitian yaitu populasi, 

sampel, dan variabel penelitian. 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:102) populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2004:220) populasi suatu penduduk yang hendak 

diselidiki. Populasi dibatasi pada penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai 

suatu sifat yang sama. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 
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seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian dan keseluruhan dari individu-individu 

tersebut paling sedikit harus memiliki satu sifat yang sama. 

Kegiatan penelitian ini menggunakan populasi siswa putra peserta ekstrakurikuler 

SMA N 1 Kesesi tahun 2008/2009 yang berjumlah 40 orang dengan beberapa kesamaan sifat 

antara lain.  

1) Berjenis kelamin yang sama, yaitu laki-laki. 

2) Memiliki umur yang hampir sama, yaitu antara 15-16 tahun 

3) Menguasai teknik dasar bolavoli yang hampir sama, karena sama-sama mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.  

3.1.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

(2006:131). Kemudian mengenai besar kecilnya sampel yang dapat digunakan untuk 

penelitian, Suharsimi Arikunto (2006:134), memberikan ancer-ancer apabila subyeknya kecil 

(kurang dari 100) lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi sedangkan apabila jumlah subyeknya besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih tergantung  dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga 

dan biaya.  

Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam pengambilan sampel penelitian ini 

digunakan teknik total sampling, yaitu dengan mengikut sertakan seluruh siswa putra peserta 

ekstrakurikuler SMA N 1 Kesesi tahun 2008/2009 yang berjumlah 40 orang sebagai sampel 

penelitian. Dengan demikian penelitian ini dapat disebut pula dengan penelitian populasi. 

3.1.3 Variabel Penelitian 
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Menurut Suharsimi Arikunto 2006:118), variabel adalah objek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik suatu penelitian. Adapuan variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ada dua taitu bebas dan terikat. 

1) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini ada 

dua variabel bebas yang digunakan yaitu : 

a. Metode latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran 

b. Metode latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran 

2) Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adapun yang menjadi 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan passing atas bolavoli. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di lapangan bolavoli SMA N 1 Kesesi Kabupaten 

Pekalongan dari tanggal 04 April sampai 13 Mei 2008 setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu 

pukul 15.00 -17.00 WIB. 

 

3.3 Desain atau Pola Penelitian 

 Desain atau pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah Matched Subject 

Design atau pola M-S, dengan pengertian: “Matched Subject Design, yaitu eksperimen yang 

menggunakan dua kelompok sampel yang sudah disamakan subjek demi subjek sebelum 

perlakuan dilaksanakan (Sutrisno Hadi, 2004:227), menyatakan bahwa.  

Penyamaan atau penyeimbangan kedua kelompok dalam penggunaan metode 

Matched Subject Design, dilakukan dengan cara melalukan tes awal kemudian dipasangkan 

dengan rumus a-b-b-a berdasarkan rangking tertinggi sampai terendah. Melalui cara ini maka 

terbentuk 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B yang mempunyai tingkat 

kemampuan yang seimbang. Hal ini dapat dilihat dari mean dari kedua kelompok tersebut 
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yang sama atau hampir sama. Kedua kelompok yang memiliki tingkat kemampuan yang 

seimbang selanjutnya diundi. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama pada 

kedua kelompok untuk menjadi kelompok eksperimen 1 maupun kelompok eksperimen 2, 

sehingga subjektifitas dari peneliti tidak akan masuk di dalamnya.  

Lebih jelasnya, berikut digambarkan desain yang digunakan dalam penelitian ini.

  

 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

Keterangan 

O1 : Pre-test terhadap seluruh sampel 

E1 : Kelompok eksperimen 1 

E2 : Kelompok eksperimen 2 

X1 : Perlakuan 1 yaitu latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung 

X2 : Perlakuan 2 yaitu latihan passing atas berpasangan secara langsung 

O21 : Post-test kelompok eksperimen 1 

O22 : Post-test kelompok eksperimen 2 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh keterangan yang 

benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan yang mendasar, dalam 

penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan 

penelitian adalah metode eksperimen. 

   E1       X1    O21 

   E2       X2    O22 
O1 
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Metode eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminisasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu 

(Suharsimi Arikunto, 2006:3). Teknik eksperimen adalah metode yang memberikan dan 

menggunakan suatu gejala yang disebut latihan atau percobaan. Dengan adanya latihan 

tersebut akan terikat adanya hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari pelaksanaan 

latihan. Metode eksperimen adalah metode yang paling jitu untuk meneliti hubungan sebab 

akibat tersebut.  

Adapun kegiatan eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pemberian 

perlakuan berupa latihan passing atas berpasangan secara langsung dan tidak langsung untuk 

diketahui pengaruhnya terhadap kemampuan passing atas dalam permainan bolavoli. 

 

3.5 Prosedur Penelitian  

Secara umum kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu diawali 

dengan melakukan pre-test, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemberian perlakuan, dan 

diakhiri dengan melakukan post-test. 

3.1.1 Tes Awal (Pre-test) 

Sebelum tes awal dimulai anak coba (testee) diberi penjelasan tentang tes pelaksanaan 

pelaksanaan dalam melakukan tes kemampuan passing atas bolavoli. Tes awal ini digunakan 

sebagai pedoman  untuk memisahkan anak coba ke dalam kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2.  

Adapun langkah-langkah tes awal adalah sebagai berikut : Setiap anak coba dipanggil 

satu persatu menurut daftar nama yang telah disusun dari nomor 1 sampai 40, kemudian anak 

coba melakukan tes passing atas sesuai ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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Tujuan dari pelaksanaan tes awal ini adalah : 

1) Mengetahui kemampuan anak coba sebelum mendapat perlakukan, serta untuk 

memasang-masangkan  anak coba secara ordinal pairing yaitu anak coba yang hasil tes 

awalnya sama kemudian dipasangkan ke dalam kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2. 

2) Dimasukkan ke dalam rumus a-b-b-a juga secara ordinal pairing, yang hasilnya sama 

dipasangkan sehingga anak coba dapat dibagi ke dalam kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2. 

3.1.2 Treatment atau Pemberian Perlakuan  

Setelah tes awal selesai dilakukan, maka anak coba dipisahkan ke dalam kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Selanjutnya kelompok eksperimen 1 diberi latihan 

passing atas berpasangan melewati lingkaran secara tidak langsung  dan kelompok 

eksperimen 2 diberi latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara langsung. 

Pada prinsipnya bentuk-bentuk latihan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melakukan passing atas bolavoli. Frekuensi latihan dalam penelitian ini 

adalah 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali. Pemberian latihan semakin lama semakin 

meningkat dengan penambahan porsi latihan meningkat setiap minggu. Pemberian latihan ini 

sesuai dengan pendapat Tohar (2008:1), di mana yaitu : training sebagai suatu proses kerja 

harus dilakukan secara sistematis, berulang-ulang, berkesinambungan, dan makin lama 

jumlah beban yang diberikan makin bertambah. Waktu latihan dalam penelitian ini adalah 6 

minggu  (perminggu 3 kali latihan) dengan total seluruh kegiatan latihan 16 kali ditambah dua 

kali tes, yaitu tes awal dan tes akhir.   

3.1.3 Tes Akhir 
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Setelah pemain atau anak coba melakukan latihan selama 16 kali pertemuan, maka 

diadakan tes akhir. Pelaksanaan tes akhir ini sama seperti tes awal yaitu mengukur kemapuan 

passing atas dalam permainan bolavoli. Tes ini bertujuan untuk memperoleh data akhir 

sebagai hasil dari penelitian, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil yang dicapai setelah 

melakukan latihan selama 6. Dari hasil tes akhir ini dapat diketahui peningkatan keterampilan 

anak coba dalam melakukan passing atas bolavoli setelah mendapatkan latihan passing atas 

berpasangan melewati lingkaran secara tidak langsung untuk kelompok eksperimen 1 dan 

latihan passing atas berpasangan melewati lingkaran secara langsung untuk kelompok 

eksperimen 2. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah (Suharsimi  Arikunto, 2006:150). 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes AAHPER face wall volley 

test dalam M. Yunus (1992:199-200). 

Bentuk dari instrument tes AAHPER face wall volley test tersebut adalah sebagai 

berikut : 

TEMBOK 

1, 52 M           1 M                 1M         1, 52 M 

               

       3, 50 M               3, 50 M 

 

 
Gambar 3.2 

AAHPER Face Wall Volley Test 
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Sumber :  M. Yunus (1992:199) 
 

Tujuan tes ini adalah untuk mengukur kemampuan dan kecepatan dalam    memvoli 

bola ke dinding atau tembok dengan menggunakan passing atas. Adapun perlengkapan atau 

alat yang digunakan adalah dinding tembok yang halus dan rata dengan lebar garis 2, 54 cm 

(1 inci) dan panjang 1, 52 m dengan tinggi dari lantai 3, 50 m. Garis-garis vertikal memanjang 

ke atas dari masing-masing ujung sekitar 1 m, sebuah stop watch, blangko penilaian, alat tulis 

dan bolavoli. 

Pelaksanaan dari tes ini adalah : 

1) Sebelum aba “siap – ya” anak coba berdiri diseberang tempat dekat lapangan yang 

tersedia, setelah “ya” bola dilempar kea rah tembok.  

2) Apabila bola sukar bola bisa ditangkap atau dipegang, selanjutnya sebelum memvoli bola 

harus dilempar terlebih dahulu ke arah tembok. Lakukan sampai 1 menit sebanyak 

mungkin dan hanya passing yang sah yang dihitung. 

3) Skor yang dihitung adalah jumlah pantulan yng benar selama satu menit, 

4) Setiap anak coba melakukan tiga kali percobaan, dan skor akhir yang diambil adalah 

rerata dari dua kali percobaan yang terbaik. 

 

3.7 Faktor Kegiatan yang Mempengaruhi Hasil Penelitian 

Kegiatan anak coba di luar penelitian ini untuk dikendalikan, hal ini dikarenakan anak 

coba tidak tinggal dalam satu asrama. Untuk itu diberikan anak coba  agar selalu menjaga 

kondisinya dengan baik. 

3.7.1 Faktor Kesungguhan Dalam Penelitian 
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Faktor kesungguhan dalam mengikuti tes dan latihan dapat mempengaruhi penelitian. 

Kesungguhan hati dari tiap-tiap anak coba dalam mengikuti latihan ataupun pada waktu 

mengikuti tes tidak sama, sehingga akan mempengaruhi etrhadap hasil penelitian. Untuk itu 

peneliti berusaha melakukan latihan maupun dalam pelaksanaan tes, juga melibatkan peneliti 

dan asisten. 

3.7.2 Faktor Pemberian Materi  

Pemberian materi latihan mempunyai peran yang sangat besar dalam usaha untuk 

memperoleh hasil yang baik. Usaha yang dapat ditempuh supaya pemberian materi dapat 

diterima dengan baik, maka sebelum diberikan materi latihan siswa diberikan penjelasan 

mengenai bentuk latihan yang akan diterima secara lisan, kemudian didemonstrasikan gerakan 

latihan tersebut agar siswa dapat menirukannya. Koreksi dilakukan baik secara perorangan 

maupun kelompok. 

3.7.3 Faktor Kondisi anak Coba 

Kondisi masing-masing anak coba berbeda, baik mengenai kondisi keluarga, 

lingkungan maupun kondisi kesehatan. Untuk itu selalu dibrikan penjelasan-penjelasan agar 

anak selalu menjaga kondisinya dengan baik. 

3.8 Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes, selanjutnya akan di analisis dengan 

menggunakan rumus statistik berupa t-test. Sutrisno Hadi (2004:225) menjelaskan bahwa 

analisis terhadap hasil-hasil eksperimen yang didasarkan atas subyek matching selalu 

menggunakan t-test pada corelated samples.  

Rumus t-test yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus pendek. Sutrisno Hadi 

(2004:225), berpendapat analisis terhadap hasil eksperimen yang didasarkan atas subject 

Matching selalu menggunakan rumus t-test pada correlated samples. Untuk menyelesaikan 
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ini, ada dua rumus yang tersedia. Kedua rumus itu adalah rumus panjang (long method) dan 

rumus pendek (short method). Penggunaan rumus panjang maupun pendek akan memperoleh 

hasil yang sama (didapat nilai t yang sama), maka penulis memilih rumus pendek untuk 

mengolah data, sebab lebih efisien penggunaannya. 

Untuk menjabarkan data hasil tes akhir ke dalam rumus diperlukan tabel persiapan 

seperti berikut : 

Tabel 3.1 

Persiapan Perhitungan Statistik dengan Pola M-S 

No Pasangan Subjek Xe1 Xe2 D 
(Xe1-Xe2) 

d 
(D-MD) d2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       

 
 

N Jumlah ∑ Xk ∑ Xe ∑ D ∑ d ∑ d2 

           

 Keterangan :  

Xe1 :  Nilai kelompok ekperimen 1 

Xe2  :  Nilai kelompok eksperimen 2 

D  : Jumlah perbedaan dari tiap-tiap pasangan yang diperoleh dari selisih kelompok 

eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2 

d    : Perbedaan masing-masing pasangan yang diperoleh dari selisih D (deviasi) dengan 

MD (mean deviasi) 

d² :  Kuadrat dari perbedaan masing-masing pasangan 

Langkah-langkah Pengerjaan Tabel Statistik 

1) Tiap-tiap pasangan dari kelompok dimasukkan dalam kolom 2 sesuai dengan nomor urut. 
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2) Nilai tes akhir dari kelompok eksperimen 1 dimasukkan dalam kolom Xe1. 

3) Nilai tes akhir dari kelompok eksperimen 2 dimasukkan dalam kolom Xe2. 

4) Untuk mengisi kolom D berasal dari nilai kelompok kontrol dikurangi nilai kelompok 

eksperimen atau Xe1 - Xe2. 

5) Untuk mengisi kolom d berasal dari nilai D-MD, dan MD diperoleh dari :  

MD=
N

D   

       Harus dicek sigma ∑ D = ∑ (Xe1 – Xe2) dan d = 0,0. 

6) Kemudian setiap kolom dicari jumlahnya dan dalam rekapitulasi nilai-nilai       MD, ∑ d2 , 

dan N. 

             Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan adalah t-tes, yaitu mencari 

pengaruh dari dua latihan dalam pola M-S (maching by subject) dengan taraf signifikansi 5 

%, rumusnya adalah : 

 1

2






NN
dX

MDt  

 

Keterangan : 

Md =  Mean dari perbedaan  

xd =  Deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

N =  Jumlah kuadrat deviasi 

d.b. =  Ditentukan dengan N-1 (Suharsimi Arikunto, 2006:306) 

 Dalam penelitian ini kemungkinan-kemungkinan hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 1) Apabila nilai thitung > ttabel, maka hipotesis nihil ditolak, 2) Apabila nilai thitung < 

ttabel, maka hipotesis nihil diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen latihan passing atas berpasangan secara 

langsung dan tidak langsung melewati lingkaran untuk diketahui pengaruhnya terhadap 

kemapuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi 

kabupaten Pekalongan tahun 2009. Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam 

tiga tahap, yaitu pertama adalah kegiatan pre test untuk mengetahui kemampuan awal sampel dan 

sekaligus digunakan untuk membagi sampel ke dalam 2 kelompok yaitu eksperimen 1 yang akan 

diberikan latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran dan 

kelompok eksperimen 2 yang akan diberikan latihan passing atas berpasangan secara langsung 

melewati lingkaran. Pada tahap selanjutnya diberikan program latihan passing atas pada kedua 

kelompok sebanyak 16 kali pertemuan dan pada tahap akhir diadakan post test untuk mengukur 

kemampuan passing atas sampel setelah diberi program latihah. Adapun deskripsi dari data hasil 

pre test, post test dan pengujian hipotesis penelitian menggunakan rumus t test dapat disajikan 

sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pre test diketahui kemampuan passing atas pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

Tabel 4.1. Skor Hasil Pre-Test Kemampuan Passing Atas Kelompok Eksperimen 1 dan 
Kelompok Eksperimen 2  

Kelompok n Rata-rata Standar Deviasi Tertinggi  Terendah 

Eksperimen 1 20 23,48 7,21 37,00 12,50 
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Eksperimen 2 20 23,45 6,94 34,50 13,00 
Sumber : Analisis data penelitian 2009 

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

kelompok eksperimen 1 yang akan diberikan latihan passing atas berpasangan secara tidak 

langsung melewati lingkaran sebesar 23,48 dengan standar deviasinya 7,21, hasil tertinggi 

37,00 dan hasil terendah 12,50 sementara itu rata-rata hasil pre-test kemampuan passing atas 

pada kelompok eksperimen 2 yang akan diberikan latihan passing atas berpasangan secara 

langsung melewati lingkaran sebesar 23,45 dengan standar deviasi 6,94, hasil tertinggi 34,50 

dan hasil terendah 13,00. 

Setelah diberikan perlakukan berupa latihan passing atas berpasangan secara tidak 

langsung melewati lingkaran pada kelompok eksperimen 1 dan latihan passing atas berpasangan 

secara langsung melewati lingkaran pada kelompok eksperimen 2 selanjutnya dilakukan tes 

akhir (post-test) kemampuan passing atas untuk mengetahui pengaruh kedua jenis latihan 

tersebut terhadap kemampuan passing atas. Adapun hasil tes akhir adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Skor Hasil Post-Test Kemampuan Passing Atas Kelompok Eksperimen 1 dan 
Kelompok Eksperimen 2  

kelompok N Rata-rata Standar Deviasi Tertinggi  Terendah 

Eksperimen 1 
Eksperimen 2 

20 
20 

32,50 
29,98 

5,50 
5,07 

43,00 
37,00 

23,00 
20,00 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

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

kelompok eksperimen 1 yang diberikan latihan passing atas berpasangan secara tidak 

langsung melewati lingkaran sebesar 32,50 dengan standar deviasinya 5,50, hasil tertinggi 

43,00 dan hasil terendah 23,00 sementara itu rata-rata hasil post-test kemampuan passing atas 

pada kelompok eksperimen 2 yang diberikan latihan passing atas berpasangan secara 

langsung melewati lingkaran sebesar 29,98 dengan standar deviasi 5,07, hasil tertinggi 37,00 
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dan hasil terendah 20,00. 

Lebih jelasnya hasil pre test dan post test passing atas pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi kabupaten Pekalongan tahun 2009 tersebut dapat 

dilihat pada diagram batang berikut ini: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1. 

Deskripsi Data Passing Atas Kelompok Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 
 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas tampak bahwa kelompok eksperimen 1 yang diberikan 

latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran memiliki skor 

kemampuan passing atas lebih tinggi dari kelompok eksperimen 2 yang diberikan latihan 

passing atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran. 

4.1.2 Penghitungan dengan Uji t 

4.1.2.1 Uji Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Eksperimen 1  

Uji perbedaan data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen 1 dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati 

lingkaran berpengaruh terhadap kemampuan passing atas atau tidak. Hasil dari uji perbedaan 

data pre-test dan post-test kelompok eksperimen 1 dapat dirangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3. Uji Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Eksperimen 1  

Data n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Pre Test 20 23,48 
13,33 2,09 

Berbeda 

signifikan Post-test 20 32,50 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 13,33 > ttabel = 2,09 untuk  5% 

dengan dk = 19, yang berarti ada perbedaan data hasil pre-test dan post-test kelompok 

eksperimen 1. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa latihan passing atas berpasangan 

secara tidak langsung melewati lingkaran berpengaruh terhadap kemampuan passing atas 

pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan 

tahun 2009. 

4.1.2.2 Uji Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-Tes Kelompok Eksperimen 2 

Uji perbedaan data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen 2 dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati 

lingkaran berpengaruh terhadap kemampuan passing atas atau tidak. Hasil dari uji perbedaan 

data pre-test dan post-test kelompok eksperimen 2 dapat dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.4. Uji Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Eksperimen 2  

Data n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Pre Test 20 23,45 
9,68 2,09 

Berbeda 

signifikan Post-test 20 29,98 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 9,68 > ttabel = 2,09 untuk  5% 

dengan dk = 19, yang berarti ada perbedaan data hasil pre-test dan post-test kelompok 

eksperimen 2. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa latihan passing atas berpasangan 
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secara langsung melewati lingkaran berpengaruh terhadap kemampuan passing atas pada 

siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

4.1.2.3 Uji Beda Hasil Post-test Kelompok Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

Uji beda data hasil post-test antara kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 

dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan passing atas berpasangan secara 

langsung dan tidak langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas. Hasil dari uji 

beda data post-test kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 dapat dirangkum pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5. Uji Beda Hasil Post-test Kelompok Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

Kelompok n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 1 20 32,50 
4,32 2,09 

Berbeda 

signifikan Eksperimen 2 20 29,98 

Sumber : Analisis data penelitian 2009 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 4,32 > ttabel = 2,09 untuk  5% 

dengan dk = 19, hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara data post-test kelompok 

eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan passing atas berpasangan secara 

langsung dan tidak langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada 

siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

Rata-rata hasil post-test kemampuan passing atas dari kelompok eksperimen 1 yang 

dilatih latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran mencapai 
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32,50 sedangkan kelompok eksperimen 2 yang dilatih latihan passing atas berpasangan secara 

langsung melewati lingkaran mencapai 29,98.  

Dilihat dari perolehan rata-rata kemampuan passing atas dari kedua kelompok tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan passing atas pada kelompok yang dilatih latihan passing 

atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran lebih tinggi dari pada kemampuan 

passing atas kelompok yang dilatih latihan passing atas berpasangan secara langsung 

melewati lingkaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latihan passing atas 

berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran lebih baik daripada latihan passing atas 

berpasangan secara langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada pada 

siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 

2009. 

 

4.2 Pembahasan 

Pelaksanaan latihan passing atas dalam permainan bola voli dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yang salah satunya adalah berpasangan secara langsung dan tidak langsung 

melewati lingkaran. Pada prinsipnya latihan passing atas berpasangan dengan bola masuk 

lingkaran dari kedua metode tersebut mempunyai tujuan yang sama, yang membedakan hanya 

pada cara latihan passing atasnya saja.  

Dari hasil kedua metode latihan passing atas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran maupun 

latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran ternyata sama-sama 

berpengaruh terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler 
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bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil uji beda data pre-test dengan post-tes pada kelompok eksperimen 1 maupun kelompok 

eksperimen 2 yang sama-sama memperoleh thitung > ttabel. 

Berdasarkan hasil uji beda data post-test antara kelompok eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 diperoleh thitung > ttabel, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

latihan passing atas berpasangan secara langsung dan tidak langsung melewati lingkaran terhadap 

kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi 

Kabupaten Pekalongan tahun 2009, dengan hasil yang lebih baik diberikan oleh latihan passing atas 

berpasangan secara tidak langsung. 

Sebelum dilakukan latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati 

lingkaran pada kelompok eksperimen 1, rata-rata kemampuan passing atasnya sebesar 23,48 

dan secara langsung melewati lingkaran pada kelompok eksperimen 2 sebesar 23,45. Setelah 

dilakukan latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran pada 

kelompok eksperimen 1 rata-rata kemampuan passing atasnya meningkat menjadi sebesar 

32,50 dan pada kelompok eksperimen 2 yang diberikan latihan passing atas berpasangan 

secara langsung melewati lingkaran rata-rata kemampuan passing atasnya meningkat menjadi 

29,98.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa latihan passing atas berpasangan secara tidak 

langsung melewati lingkaran dapat meningkatkan kemampuan passing atas rata-rata 9,03 

sedangkan pada kelompok eksperimen 2 yang diberikan latihan passing atas berpasangan 

secara langsung melewati lingkaran dapat meningkatkan kemampuan passing atas rata-rata 

6,53. Tampak bahwa kedua latihan passing atas berpasangan tersebut mampu meningkatkan 

kemampuan passing atas, akan tetapi kemampuan passing atas pada kelompok yang diberikan 
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latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran lebih tinggi 

daripada kelompok yang dilatih passing atas berpasangan secara langsung melewati 

lingkaran.  

Hal ini berarti bahwa pengaruh latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung 

melewati lingkaran lebih tinggi dibandingan secara langsung melewati lingkaran terhadap 

kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

Adanya pengaruh yang lebih baik dari latihan passing atas berpasangan secara tidak 

langsung melewati lingkaran dikarenakan pada latihan passing atas berpasangan secara tidak 

langsung melewati lingkaran ini mampu melatih rangsang persyarafan motoris lebih bagus 

akibat sentuhan terhadap bola yang dilakukan lebih dari satu kali, selain ini peserta latihan 

juga tidak cepat bosan dalam latihan, karena latihan bervariasi. 

 Pada latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran 

memiliki kelebihan, dimana untuk melatih rangsang syaraf motoris lebih bagus karena peserta 

didik harus melakukan sentuhan bola dua kali, dan power sentuhan terhadap bola lebih besar. 

Oleh karena itu latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran ini 

sangat cocok untuk melatih kemampuan passing atas bagi pemain bolavoli yang sudah mulai 

menguasai teknik dasar passing atas secara baik yang dalam hal ini adalah siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Latihan passing atas berpasangan secara langsung melewati lingkaran berpengaruh 

terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di 

SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

2) Latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran berpengaruh 

terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli di 

SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

3) Terdapat perbedaan pengaruh latihan passing atas berpasangan secara langsung dan tidak 

langsung melewati lingkaran terhadap kemampuan passing atas pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolavoli di SMA N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 2009. 

4) Latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran memberikan 

hasil lebih baik terhadap kemampuan passing atas dibandingkan secara langsung melewati 

lingkaran.  

 

5.2 Saran 

Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran: 

1) Bagi pelatih dalam melatih kemampuan passing atas sebaiknya dilakukan menggunakan 

metode tidak langsung. Di dalam penggunan metode ini pelatih hendaknya selalu 

memberikan motivasi kepada peserta latihan agar mereka tidak cepat menyerah saat 

latihan karena pelaksanaannya sulit. 



 

 
 

2) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan untuk dapat membandingkan 

metode latihan passing atas berpasangan secara tidak langsung melewati lingkaran 

dengan metode yang lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat terkait bentuk 

latihan yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan passing atas. 
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DAFTAR  NAMA  SAMPEL  PENELITIAN SIWA PUTRA 
EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI SMA NEGERI 1 KESESI 

 
 

NO 

 

NAMA 

 

NO 

 

NAMA 

1 A. Ghofar 21 Slamet Budiyono 

2 Aji Saputro 22 Soleh Sudarmadji 

3 Ari Sapto P 23 Widiatmoko 

4 Arif Budiman 24 Achmad Khoirin 

5 Dimas Irawan 25 Achmad Syaifullah 

6 Fatkhul Umam 26 Agil Muhalim 

7 Gonivinda Bahtiar 27 Asep Sugiono 

8 Heri Purdiawan 28 Hilman Aufar 

9 Kuntoro 29 Isnaedi Givarino 

10 Ryan F Fauzi 30 M. Subhan 

11 Wadji Fahmi 31 Rokhani 

12 Yosi 32 Agung Y 

13 Bregas Widya P 33 Ipnu Firdaus 

14 Choirul Anam 34 Umar Dani 

15 D. Ihwan 35 Sodikin 

16 Effan Riskiyanto 36 Dadang Robik 

17 Heri Kuswanto 37 M. Yanuarrisqo A 

18 M. Luthfi 38 M. Rizal Setia 

19 Mulyono Aji 39 Pangki D Setiawan 

20 Ruspadi 40 Slamet Haryanto 

 

 

 

 



 

 
 

DATA HASIL PRE TEST PASSING ATAS SISWA PUTRA EKSTRAKURIKULER 
BOLAVOLI SMA N 1 KESESI 

         
NO NAMA NILAI TES 

2 NILAI 
TERBAIK  JUMLAH RATA-RATA 

I II III 1 2 
1 A. Ghofar 27 18 33 27 33 60 30.0 
2 Aji Saputro 31 27 13 31 27 58 29.0 
3 Ari Sapto P  6 19 19 19 19 38 19.0 
4 Arif Budiman 13 20 16 20 16 36 18.0 
5 Dimas Irawan 25 17 33 25 33 58 29.0 
6 Fatkhul Umam 18 19 19 19 19 38 19.0 
7 Gonivinda Bahtiar 14 7 12 14 12 26 13.0 
8 Heri Purdiawan 26 24 31 26 31 57 28.5 
9 Kuntoro 26 17 20 26 20 46 23.0 

10 Ryan F Fauzi 10 20 22 20 22 42 21.0 
11 Wadji Fahmi 13 13 23 13 23 36 18.0 
12 Yosi 11 14 21 14 21 35 17.5 
13 Bregas Widya P 11 10 17 11 17 28 14.0 
14 Choirul Anam 25 32 37 32 37 69 34.5 
15 D. Ihwan 28 27 31 28 31 59 29.5 
16 Effan Riskiyanto 11 20 23 20 23 43 21.5 
17 Heri Kuswanto 21 19 24 21 24 45 22.5 
18 M. Luthfi 27 29 29 29 29 58 29.0 
19 Mulyono Aji 10 17 19 17 19 36 18.0 
20 Ruspadi 20 29 23 29 23 52 26.0 
21 Slamet Budiyono 17 27 20 27 20 47 23.5 
22 Soleh Sudarmadji 28 29 33 29 33 62 31.0 
23 Widiatmoko 23 27 42 27 42 69 34.5 
24 Achmad Khoirin 18 23 21 23 21 44 22.0 
25 Achma Syaifullah 31 29 38 31 38 69 34.5 
26 Agil Muhalim 18 12 17 18 17 35 17.5 
27 Asep Sugiono 15 12 18 15 18 33 16.5 
28 Hilman Aufar 30 34 40 34 40 74 37.0 
29 Isnaedi Givarino 11 13 14 13 14 27 13.5 
30 M. Subhan 27 24 32 27 32 59 29.5 
31 Rokhani 24 29 26 29 26 55 27.5 
32 Agung Y. 12 17 21 17 21 38 19.0 
33 Ipnu Firdaus 19 31 28 31 28 59 29.5 
34 Umar Dani 22 30 31 30 31 61 30.5 
35 Sodikin 14 18 19 18 19 37 18.5 
36 Dadang Robik 15 19 25 19 25 44 22.0 
37 M. Yanuarrisqo A. 15 24 38 24 38 62 31.0 
38 M. Rizal Setia 12 12 13 12 13 25 12.5 
39 Pangki D Setiawan 13 13 10 13 13 26 13.0 
40 Slamet Haryanto 11 13 18 13 18 31 15.5 

 

 



 

 
 

 

                    DAFTAR RANKING NILAI TES AWAL ( PRE TEST  ) 

No No. Tes Nama Sampel Skor 
1 28 Hilman Aufar 37.0 
2 14 Choirul Anam 34.5 
3 23 Widiatmoko 34.5 
4 25 Achma Syaifullah 34.5 
5 22 Soleh Sudarmadji 31.0 
6 37 M. Yanuarrisqo A. 31.0 
7 34 Umar Dani 30.5 
8 01 A. Ghofar 30.0 
9 15 D. Ihwan 29.5 
10 30 M. Subhan 29.5 
11 33 Ipnu Firdaus 29.5 
12 02 Aji Saputro 29.0 
13 05 Dimas Irawan 29.0 
14 18 M. Luthfi 29.0 
15 08 Heri Purdiawan 28.5 
16 31 Rokhani 27.5 
17 20 Ruspadi 26.0 
18 21 Slamet Budiyono 23.5 
19 09 Kuntoro 23.0 
20 17 Heri Kuswanto 22.5 
21 24 Achmad Khoirin 22.0 
22 36 Dadang Robik 22.0 
23 16 Effan Riskiyanto 21.5 
24 10 Ryan F Fauzi 21.0 
25 03 Ari Sapto P  19.0 
26 06 Fatkhul Umam 19.0 
27 32 Agung Y. 19.0 
28 35 Sodikin 18.5 
29 04 Arif Budiman 18.0 
30 11 Wadji Fahmi 18.0 
31 19 Mulyono Aji 18.0 
32 12 Yosi 17.5 
33 26 Agil Muhalim 17.5 
34 27 Asep Sugiono 16.5 
35 40 Slamet Haryanto 15.5 
36 13 Bregas Widya P 14.0 
37 29 Isnaedi Givarino 13.5 
38 07 Gonivinda Bahtiar 13.0 
39 39 Pangki D Setiawan 13.0 
40 38 M. Rizal Setia 12.5 

 



 

 
 

DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN 1 DAN EKSPERIMEN 2 
BERDASARKAN TES AWAL  SERTA MEAN DARI TIAP-TIAP KELOMPOK  

        KELOMPOK EKSPERIMEN I KELOMPOK EKSPERIMEN II 

NO KODE 
RES. NAMA JML NO KODE 

RES. NAMA JML 

1 R-28 Hilman Aufar 37.0 1 R-14 Choirul Anam 34.5 
2 R-25 Achma Syaifullah 34.5 2 R-23 Widiatmoko 34.5 
3 R-22 Soleh Sudarmadji 31.0 3 R-37 M. Yanuarrisqo A. 31.0 
4 R-01 A. Ghofar 30.0 4 R-34 Umar Dani 30.5 
5 R-15 D. Ihwan 29.5 5 R-30 M. Subhan 29.5 
6 R-02 Aji Saputro 29.0 6 R-33 Ipnu Firdaus 29.5 
7 R-05 Dimas Irawan 29.0 7 R-18 M. Luthfi 29.0 
8 R-31 Rokhani 27.5 8 R-08 Heri Purdiawan 28.5 
9 R-20 Ruspadi 26.0 9 R-21 Slamet Budiyono 23.5 
10 R-17 Heri Kuswanto 22.5 10 R-09 Kuntoro 23.0 
11 R-24 Achmad Khoirin 22.0 11 R-36 Dadang Robik 22.0 
12 R-10 Ryan F Fauzi 21.0 12 R-16 Effan Riskiyanto 21.5 
13 R-03 Ari Sapto P  19.0 13 R-06 Fatkhul Umam 19.0 
14 R-35 Sodikin 18.5 14 R-32 Agung Y. 19.0 
15 R-04 Arif Budiman 18.0 15 R-11 Wadji Fahmi 18.0 
16 R-12 Yosi 17.5 16 R-19 Mulyono Aji 18.0 
17 R-26 Agil Muhalim 17.5 17 R-27 Asep Sugiono 16.5 
18 R-13 Bregas Widya P 14.0 18 R-40 Slamet Haryanto 15.5 
19 R-29 Isnaedi Givarino 13.5 19 R-07 Gonivinda Bahtiar 13.0 
20 R-38 M. Rizal Setia 12.5 20 R-39 Pangki D Setiawan 13.0 

Jumlah 469.50 Jumlah 469.00 
Rata-rata 23.48 Rata-rata 23.45 
Minimal 12.50 Minimal 13.00 

Maksimal 37.00 Maksimal 34.50 
Standar Deviasi 7.21 Standar Deviasi 6.94 

 
 
 
 
 



 

 
 

HASIL POST TEST  KEMAMPUAN PASSING ATAS  
KELOMPOK EKSPERIMEN 1 

          

NO NAMA KODE NILAI TES 
2 NILAI 

TERBAIK  JML RATA-
RATA 

I II III 1 2 

1 Hilman Aufar R-28 40 42 44 44 42 86 43.0 

2 Achma Syaifullah R-25 42 36 40 42 40 82 41.0 

3 Soleh Sudarmadji R-22 34 27 38 38 34 72 36.0 

4 A. Ghofar R-01 30 33 39 39 33 72 36.0 

5 D. Ihwan R-15 42 38 40 42 40 82 41.0 

6 Aji Saputro R-02 39 33 35 39 35 74 37.0 

7 Dimas Irawan R-05 31 34 34 34 34 68 34.0 

8 Rokhani R-31 34 32 40 40 34 74 37.0 

9 Ruspadi R-20 30 28 32 32 30 62 31.0 

10 Heri Kuswanto R-17 33 32 34 34 33 67 33.5 

11 Achmad Khoirin R-24 25 28 26 28 26 54 27.0 

12 Ryan F Fauzi R-10 30 29 31 31 30 61 30.5 

13 Ari Sapto P  R-03 32 25 28 32 28 60 30.0 

14 Sodikin R-35 23 28 26 28 26 54 27.0 

15 Arif Budiman R-04 29 29 31 31 29 60 30.0 

16 Yosi R-12 24 29 27 29 27 56 28.0 

17 Agil Muhalim R-26 30 32 28 32 30 62 31.0 

18 Bregas Widya P R-13 24 30 21 30 24 54 27.0 

19 Isnaedi Givarino R-29 26 28 26 28 26 54 27.0 

20 M. Rizal Setia R-38 24 18 22 24 22 46 23.0 
 

 

 



 

 
 

HASIL POST TEST  KEMAMPUAN PASSING ATAS  
KELOMPOK EKSPERIMEN 2 

          
NO NAMA KODE NILAI TES 

2 NILAI 
TERBAIK  JML RATA-

RATA 
I II III 1 2 

1 Choirul Anam R-14 38 31 35 38 35 73 36.5 

2 Widiatmoko R-23 26 33 36 36 33 69 34.5 

3 M. Yanuarrisqo A. R-37 36 33 38 38 36 74 37.0 

4 Umar Dani R-34 29 32 35 35 32 67 33.5 

5 M. Subhan R-30 37 35 30 37 35 72 36.0 

6 Ipnu Firdaus R-33 37 28 32 37 32 69 34.5 

7 M. Luthfi R-18 30 32 31 32 31 63 31.5 

8 Heri Purdiawan R-08 36 33 24 36 34 70 35.0 

9 Slamet Budiyono R-21 32 30 36 36 32 68 34.0 

10 Kuntoro R-09 26 33 29 33 29 62 31.0 

11 Dadang Robik R-36 28 25 26 28 26 54 27.0 

12 Effan Riskiyanto R-16 24 30 25 30 25 55 27.5 

13 Fatkhul Umam R-06 21 28 22 28 22 50 25.0 

14 Agung Y. R-32 30 29 29 30 29 59 29.5 

15 Wadji Fahmi R-11 31 24 25 31 25 56 28.0 

16 Mulyono Aji R-19 29 24 21 29 24 53 26.5 

17 Asep Sugiono R-27 20 28 24 28 24 52 26.0 

18 Slamet Haryanto R-40 22 24 20 24 22 46 23.0 

19 Gonivinda Bahtiar R-07 23 20 24 24 23 47 23.5 

20 Pangki D Setiawan R-39 20 18 20 20 20 40 20.0 
 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN 1 DAN EKSPERIMEN 2 BERDASARKAN 
TES AKHIR SERTA MEAN DARI TIAP-TIAP KELOMPOK  

        
KELOMPOK EKSPERIMEN I KELOMPOK EKSPERIMEN II 

NO KODE 
RES. NAMA JML NO KODE 

RES. NAMA JML 

1 R-28 Hilman Aufar 43.0 1 R-14 Choirul Anam 36.5 

2 R-25 Achma Syaifullah 41.0 2 R-23 Widiatmoko 34.5 

3 R-22 Soleh Sudarmadji 36.0 3 R-37 M. Yanuarrisqo A. 37.0 

4 R-01 A. Ghofar 36.0 4 R-34 Umar Dani 33.5 

5 R-15 D. Ihwan 41.0 5 R-30 M. Subhan 36.0 

6 R-02 Aji Saputro 37.0 6 R-33 Ipnu Firdaus 34.5 

7 R-05 Dimas Irawan 34.0 7 R-18 M. Luthfi 31.5 

8 R-31 Rokhani 37.0 8 R-08 Heri Purdiawan 35.0 

9 R-20 Ruspadi 31.0 9 R-21 Slamet Budiyono 34.0 

10 R-17 Heri Kuswanto 33.5 10 R-09 Kuntoro 31.0 

11 R-24 Achmad Khoirin 27.0 11 R-36 Dadang Robik 27.0 

12 R-10 Ryan F Fauzi 30.5 12 R-16 Effan Riskiyanto 27.5 

13 R-03 Ari Sapto P  30.0 13 R-06 Fatkhul Umam 25.0 

14 R-35 Sodikin 27.0 14 R-32 Agung Y. 29.5 

15 R-04 Arif Budiman 30.0 15 R-11 Wadji Fahmi 28.0 

16 R-12 Yosi 28.0 16 R-19 Mulyono Aji 26.5 

17 R-26 Agil Muhalim 31.0 17 R-27 Asep Sugiono 26.0 

18 R-13 Bregas Widya P 27.0 18 R-40 Slamet Haryanto 23.0 

19 R-29 Isnaedi Givarino 27.0 19 R-07 Gonivinda Bahtiar 23.5 

20 R-38 M. Rizal Setia 23.0 20 R-39 Pangki D Setiawan 20.0 

Jumlah 650.00 Jumlah 599.50 
Rata-rata 32.50 Rata-rata 29.98 
Minimal 23.00 Minimal 20.00 

Maksimal 43.00 Maksimal 37.00 
Standar Deviasi 5.50 Standar Deviasi 5.07 

 



 

 
 

 

UJI PERBEDAAN HASIL POST TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN 1 
DAN KELOMPOK EKSPERIMEN 2 

 
                     No Pasangan Xe1 Xe2 D d d2 

1 R-28 - 
R-
14 43.0 36.5 6.50 3.98 15.801 

2 R-25 - 
R-
23 41.0 34.5 6.50 3.98 15.801 

3 R-22 - 
R-
37 36.0 37.0 -1.00 -3.53 12.426 

4 R-01 - 
R-
34 36.0 33.5 2.50 -0.02 0.001 

5 R-15 - 
R-
30 41.0 36.0 5.00 2.48 6.126 

6 R-02 - 
R-
33 37.0 34.5 2.50 -0.02 0.001 

7 R-05 - 
R-
18 34.0 31.5 2.50 -0.02 0.001 

8 R-31 - 
R-
08 37.0 35.0 2.00 -0.53 0.276 

9 R-20 - 
R-
21 31.0 34.0 -3.00 -5.53 30.526 

10 R-17 - 
R-
09 33.5 31.0 2.50 -0.02 0.001 

11 R-24 - 
R-
36 27.0 27.0 0.00 -2.53 6.376 

12 R-10 - 
R-
16 30.5 27.5 3.00 0.48 0.226 

13 R-03 - 
R-
06 30.0 25.0 5.00 2.48 6.126 

14 R-35 - 
R-
32 27.0 29.5 -2.50 -5.03 25.251 

15 R-04 - 
R-
11 30.0 28.0 2.00 -0.53 0.276 

16 R-12 - 
R-
19 28.0 26.5 1.50 -1.03 1.051 

17 R-26 - 
R-
27 31.0 26.0 5.00 2.48 6.126 

18 R-13 - 
R-
40 27.0 23.0 4.00 1.48 2.176 

19 R-29 - 
R-
07 27.0 23.5 3.50 0.98 0.951 

20 R-38 - 
R-
39 23.0 20.0 3.00 0.48 0.226 

Jumlah 650.0 599.5 50.50 0.00 129.738 
Rata-rata 32.50 29.98 2.53     

 



 

 
 

Nilai-Nilai t-test 
Batas Sigifikansi Nilai t pada pelbagai Taraf Signifikansi  



 

 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Persiapan Penelitan 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan Pre – Test Penelitian  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Latihan Passing Atas Secara Langsung Melewati Lingkaran 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latihan Passing atas Secara Tidak Langsung Melewati Lingkaran 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelaksanaan Post – Test 
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