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SARI 
 

Rakhmat Safi’i, Pengaruh Belajar Passing Bawah Antara  Modifikasi 
Permainan dengan Konvensional terhadap Kemampuan Passing Bawah Peserta 
Ekstrakurikuler Bolavoli Putra SMP N 2 Purwanegara. Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Drs Bambang Priyono, M.Pd, Pembimbing II. Drs, 
Mugiyo Hartono, M.Pd.  
 
 Permasalahan skripsi ini yaitu 1). Apakah terdapat pengaruh latihan 
passing bawah melalui modifikasi permainan bolavoli terhadap kemampuan 
passing bawah pada peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 
Purwanegara? 2). Apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah dengan 
konvensional terhadap kemampuan passing bawah pada peserta ekstrakurikuler 
bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 3). Apakah latihan passing bawah melalui 
modifikasi permainan bolavoli lebih baik dari pada latihan passing bawah dengan 
konvensional  atau sebaliknya terhadap hasil latihan passing bawah pada peserta 
ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? Tujuannya yaitu 1). Untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah melalui modifikasi 
permainan bolavoli terhadap kemampuan passing bawah pada peserta 
ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 2). Untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah dengan konvensional terhadap 
kemampuan passing bawah pada peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 
Purwanegara? 3). Untuk mengetahui apakah latihan passing bawah melalui 
modifikasi permainan bolavoli lebih baik dari pada latihan passing bawah dengan 
konvensional atau sebaliknya terhadap hasil latihan passing bawah pada peserta 
ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 

Penarikan sampel menggunakan teknik total sampling dengan populasi 
berjumlah 20 siswa. Penulis menggunakan metode penelitian pola M-S. Penelitian 
ini menggunakan dua variable, variabel bebas adalah latihan passing bawah 
melalui modifikasi permainan bolavoli dan konvensional. Sedangkan variabel 
terikat adalah hasil passing bawah. Hasil penelitian menggunakan rumus t-test 
diperoleh hasil nilai latihan passing bawah melalui modifikasi permainan bolavoli 
terhadap hasil passing bawah t-hitung 4,886 > t-tabel 2,262 dengan taraf 
signifikan 5%, berarti ada pengaruh hasil latihan yang signifikan. Hasil nilai 
latihan passing bawah secara konvensional terhadap hasil passing bawah t-hitung 
2,545 < t-tabel 2,262 dengan taraf signifikan 5% berarti ada pengaruh hasil latihan 
yang signifikan. Hasil nilai uji post-test kelompok latihan passing bawah melalui modifikasi 
dengan konvensional menyatakan bahwa nilai thitung 1,258 < ttabel  2,262 untuk α 5%, 
hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan bolavoli merupakan cabang olahraga yang dapat dimainkan dan 

digemari oleh anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa baik perempuan 

maupun laki-laki di seluruh dunia. Buktinya para pemuda dan remaja banyak yang 

memainkannya, khususnya mereka yang tinggal didaerah perkotaan dan 

sekitarnya. Di tingkat RT, di sekolah-sekolah mulai tingkat lanjutan pertama, 

tingkat lanjutan atas sampai perguruan tinggi hingga tingkat dunia, seperti 

Olimpiade.  

Seperti cabang olahraga lainya, bolavoli dalam perkembangannya 

memiliki sejarah tersendiri. Bolavoli telah dikenal sejak abad pertengahan.  W. G. 

Morgan pada tahun 1895 menciptakan semacam permainan bolavoli yang disebut 

mignonette yang mengandung unsur tennis, base ball, dan hand ball. Peraturan 

bolavoli terus berkembang hingga sekitar tahun 1990 dan 1925, sehingga 

peraturan permainan bolavoli seperti yang kita kenal sekarang ini. Bolavoli resmi 

di pertandingkan di Olimpiade mulai tahun 1964 pada waktu pesta Olimpiade 

diadakan di Jepang. Bolavoli mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1928 semasa 

penjajahan Belanda.  

Pada saat perkembangan bolavoli semakin pesat, hal ini di sebabkan makin 

tingginya keterampilan penguasaan teknik dari para pemainnya. Dengan 
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keterampilan teknik bermain yang cukup tinggi yang dimiliki oleh rata-rata 

pemain maka akan dapat memberikan suatu permainan yang bermutu. Untuk 

mendapatkan suatu keterampilan penguasaan yang lebih baik, maka dari sejak dini 

pemain harus sudah di berikan pelajaran teknik dasar, sehingga dengan teknik 

dasar yang telah dikuasainya itu pemain akan dapat mengembangkan 

keterampilannya dimasa yang akan datang. 

Untuk menjadi pemain bolavoli yang handal perlu berbagai macam 

persyaratan, salah satunya adalah penguasaan teknik dasar permainan bolavoli. 

Dalam cabang olahraga bolavoli terdapat berbagai teknik dasar, diantaranya 

adalah teknik servis, passing bawah, passing atas, block, dan smash. Sebagaimana 

dikemukakan Nuril Ahmadi (2007: 20) bahwa “dalam permainan bolavoli ada 

beberapa bentuk teknik dasar yang harus dikuasai. Teknik-teknik dalam 

permainan bolavoli terdiri atas servis, passing atas, passing bawah, blok, dan 

smash.”  

Diantara kelima teknik dasar yang paling mendasar dalam permainan 

bolavoli adalah teknik passing. Passing adalah upaya seorang pemain dengan 

menggunakan suatu teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkannya 

kepada teman seregunya untuk dimainkan dilapangan sendiri. Set-up atau umpan 

adalah usaha atau upaya seorang pemain bolavoli dengan menggunakan suatu 

teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman seregu 

yang selanjutnya dapat melakukan serangan (smash) terhadap regu lawan. Nuril 

Ahmadi (2007: 20).  
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Dari keterangan diatas dapat disimpulkan betapa pentingnya teknik dasar 

passing, tanpa passing yang bagus maka kita tidak bisa melakukan setrategi 

serangan dan pertahanan yang bagus. 

Dalam dunia pendidikan jasmani untuk mendalami permainan bolavoli 

salah satunya adalah dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti yang 

diadakan oleh SMP N 2 Purwanegara. SMP N 2 Purwanegara adalah sebuah SMP 

Negeri yang terletak di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten 

Banjarnegara. Di SMP N 2 Purwanegara ini banyak diadakan kegiatan 

ekstrakurikuler. Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 18-21 Pebruari 

2010, ekstrakurikuler bolavoli putra diadakan tiga kali dalam satu minggu yaitu 

hari selasa, kamis, dan minggu. 

Pada ekstrakurikuler bolavoli yang diadakan di SMP N 2 Purwanegara, 

pengajaran atau materi yang diberikan adalah tentang teknik dasar bermain 

bolavoli salah satunya adalah passing bawah. Pola mengajar pelatih selama ini 

bisa di bilang masih monoton karena materi yang diberikan dengan pola latihan 

yang secara berulang-ulang tanpa adanya variasi. Pola latihan passing bawah 

selama ini hanya dilakukan dengan cara latihan passing bawah secara berpasang-

pasangan. Dua, tiga, atau empat anak saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 

tiga meter kemudian melakukan passing bawah secara berpasangan. Hal ini 

dilakukan setiap kali latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan passing 

bawah siswa ekstrakurikuler. Dari bentuk atau pola latihan tersebut sudah sangat 

jelas bahwa bentuk atau pola latihan masih sangat monoton atau sangat 

konvensional karena tidak adanya bentuk variasi lain yang diajarkan selama 
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latihan untuk peningkatan kemampuan passing bawah. Padahal masih banyak cara 

untuk meningkatkan kemampuan teknik dasar bermain bolavoli dengan 

memodifikasi berbagai variasi latihan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul : “Pengaruh Belajar Passing 

Bawah Antara Modifikasi Permainan Dengan Konvensional Terhadap 

Kemampuan Passing Bawah Peserta Ekstrakurikuler Bola Voli Putra SMP N 2 

Purwanegara”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumuskan 

masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah melalui modifikasi 

permainan bolavoli terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada 

peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 

2. Apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah secara konvensional 

terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada peserta 

ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 

3. Apakah latihan passing bawah melalui modifikasi permainan bolavoli 

lebih baik dari pada latihan passing bawah secara konvensional atau 

sebaliknya terhadap hasil latihan passing bawah pada peserta 

ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah 

melalui modifikasi permainan bolavoli terhadap peningkatan kemampuan 

passing bawah pada peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 

Purwanegara? 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah secara 

konvensional terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada 

peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 

3. Untuk mengetahui apakah latihan passing bawah melalui modifikasi 

permainan bolavoli lebih baik dari pada latihan passing bawah secara 

konvensional atau sebaliknya terhadap hasil latihan passing bawah pada 

peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara? 

 

1.4 Penegasan Istilah  

Agar permasalahan yang dibicarakan tidak meluas dan menyimpang dari 

tujuan penelitian dan supaya tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan 

maka penulis memberikan penegasan istilah yang meliputi : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (benda,orang) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Depdiknas, 

2007 : 849).  
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2. Latihan  

Latihan yaitu berasal dari kata latih mendapat akhiran –an yang berarti 

pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh suatu kecakapan. Yang dimaksud 

latihan dalam penelitian ini adalah memberikan latihan dalam waktu tertentu agar 

mereka bisa melakukan passing bawah dengan baik dengan menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli (Poerwadarminto, 1976:570). 

3. Passing bawah  

Herry Koesyanto (2003, 22) pass adalah mengoperkan bola kepada teman 

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

menyusun pola serangan kepada regu lawan. Macam passing ada dua yaitu pass 

atas dan pass bawah. Adapun passing yang peneliti maksudkan passing bawah. 

4. Modifikasi  

Modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajarnya, cara 

ini dimaksudkan untuk menuntut, menganalisa dan membelajarkan siswa dari 

yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki yang lebih tinggi (Bahagia, 2000 : 1). 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi bahan 

masukan dan tambahan informasi ilmiah bagi, pemain, pelatih, dan pembina 

olahraga bola voli, khususnya berkenaan dengan penguasaan keterampilan 

passing bawah dalam permainan bola volli. 
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Secara praktis, hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti hasil penelitian ini adalah sebagai tanda bukti bahwa peneliti 

telah menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri 

Semarang jurusan PJKR. 

2. Sebagai tambahan informasi bagi atlet bolavoli putra SMP N 2 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, tentang perlunya membina 

penguasaan keterampilan passing bawah dalam permainan bolavoli. 

3. Sebagai tambahan pengetahuan bagi pelatih dan guru Pendidikan Jasmani 

dan Kesehatan mengenai bentuk latihan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan penguasaan keterampilan passing yaitu dengan 

memodifikasi bentuk permainan bolavoli bagi anak didiknya. 

4. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa keterampilan passing 

dalam permainan bolavoli dapat dilatih dalam berbagai bentuk latihan, 

salah satunya dengan memodifikasi bentuk permainan bolavoli. 

 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Passing adalah upaya seorang pemain dengan menggunakan suatu teknik 

tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman seregunya 

untuk dimainkan dilapangan sendiri. Pemain bolavoli haruslah menguasai teknik 

dasar passing bawah dengan baik karena  dengan penguasaan teknik dasar passing 

yang bagus pemain dapat mengontrol, menyelamatkan, dan mengatur strategi 

permainan dengan baik guna memenangkan pertandingan. 
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Modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajarnya, cara ini 

dimaksudkan untuk menuntut, menganalisa dan membelajarkan siswa dari yang 

tadinya lebih rendah menjadi memiliki yang lebih tinggi. Modifikasi diarahkan 

agar aktivitas latihan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta dapat 

membantu mendorong perubahan kemampuan-kemampuan anak kearah 

perubahan yang lebih baik. Bolavoli merupakan cabang olahraga yang banyak 

melibatkan fisik dan psikis yang sangat kompleks sehingga tidak semua anak siap 

menerimanya. Oleh karena itu, pengembangan dari modifikasi sangat penting 

dilakukan untuk mempermudah melakukan tugas gerak keterampilan pass bawah 

olahraga bolavoli. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Konsep Permainan Bolavoli 

Di Indonesia permainan bolavoli sudah terkenal sejak tahun 1928, di bawa 

oleh guru-guru belanda yang mengajar di sekolah lanjutan, namun belum popular 

di kalangan masyarakat. Kemudian kian hari kian popular dimasyarakat hingga 

sekarang ini. 

Sejak PON II di Jakarta pada tahun 1951, sampai sekarang bolavoli 

termasuk salah satu cabang olahraga yang resmi di pertandingan. Pada tanggal 22 

Januari 1955 di Jakarta di resmikan berdirinya Persatuan Bolavoli Seluruh 

Indonesia (P.B.V.S.I). Kemudian P.B.V.S.I disahkan oleh K.O.I. (Komite 

Olahraga Indonesia) pada bukan Maret 1955 sebagai induk organisasi Bolavoli 

yang tertinggi di Indonesia. 

Olahraga bolavoli merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah 

dikenal masyarakat secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

PBVSI (2005 : 1) menjelaskan bahwa, “Bolavoli adalah olahraga yang dimainkan 

oleh dua tim dalam satu lapangan yang dipisahkan oleh sebuah net.” 

Tujuan dari permainan bolavoli adalah melewatkan bola diatas net setinggi 

2,43 m (untuk putra) dan 2,24 m (untuk putri) agar dapat jatuh menyentuh lantai 

lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. Adapun 

lapangan bolavoli berukuran 18 m x 9 m yang dikelilingi oleh daerah bebas 
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dengan minimal di semua sisi 3 m. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah 

gambar lapangan bolavoli berdasarkan standar ukuran lapangan bolavoli 

internasional. 

 

Gambar 2.1 Bentuk Lapangan Bolavoli 

(Sumber:http://www.google.co.id/imglanding?q=lapangan%20bola%20voli&img

url=http://fatonipgsd071644221.) 

2.2 Belajar Gerak Dalam Olahraga Bolavoli 

Belajar gerak merupakan kegiatan belajar yang menekankan pada aktivitas 

gerak tubuh (Sugiyanto, 1993:234). Dalam belajar gerak materi yang di pelajari 

adalah pola-pola gerak keterampilan gerak tubuh. Proses belajarnya meliputi 

pengamatan gerakan untuk bisa mengerti bentuk gerakannya, kemudian 

menirukan dan mencoba melakukannya berulang kali untuk kemudian 

menerapkan pola-pola gerak yang dikuasai di dalam kondisi gerakan yang lebih 
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efisien untuk menyelesaikan tugas gerak tertentu. Sedangkan hasil dari belajar 

gerak adalah peningkatan kualitas gerak tubuh. 

Belajar gerak dalam olahraga bolavoli adalah belajar melakukan gerakan 

servis, pass (pass atas dan pass bawah), block, dan smash. Sedangkan belajar 

gerak dalam penelitian ini adalah belajar gerak dalam melakukan passing bawah 

dengan baik dan tepat, dengan pola latihan tanpa memodifikasi permainan dan 

dengan memodifikasi permainan bolavoli. 

 

2.3 Kebutuhan Fisik Bolavoli 

Nuril Ahmadi (2000, 65) kondisi fisik adalah suatu kesatuan yang utuh 

dari komponen-komponen yang tidak dapat di pesahkan begitu saja, baik 

peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa didalam usaha peningkatan 

kondisi fisik, seluruh komponen tersebut juga harus dikembangkan, walaupun 

disana sini dilakukan dengan system prioritas sesuai dengan keadaan tiap 

komponen yang diperlukan. 

Seorang pemain bolavoli harus memiliki kondisi fisik yang prima, pemain 

harus mampu untuk bermain bolavoli dengan efisien, tanpa mengalami kelelahan 

yang berarti setelah selesai bermain. Kondisi fisik yang prima pada saat bermain 

meliputi beberapa factor diantaranya power, reaksi, keseimbangan, koordinasi, 

ketepatan dan perasaan, seperti yang di kemukakan oleh Suharno (1981, 14) 

“unsure gerak fisik khusus pemain meliputi : 1). Daya ledak, 2). Reaksi, 3). 

Stamina, 4). Keseimbangan, 5). Koordinasi, 6). Ketepatan, 7). Perasaan. Hal ini 

sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Nuril Ahmadi (2000, 65) komponen 
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kondifisi fisik terdiri dari kekuatan, daya tahan, daya ledak, kecepatan, daya 

lentur,kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, reaksi.  

1. Daya ledak 

Daya ledak adalah kemampuan sebagian otot atau segerombolan otot 

untuk mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam 

satu gerakan yang utuh. Nuril Ahmadi (2000, 65) menyebutkan bahwa daya 

ledak kemempuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal 

dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dari pengertian diatas maka dapat di 

ketahui bahwa daya ledak sangat dibutuhkan dalam passing bawah, 

khususnya pada saat menerima bola yang dipukul keras dan cepat oleh 

smasher lawan. 

2. Reaksi 

Reaksi pemain sangat penting dalam permainan bola voli, karena 

dengan reaksi yang bagus seorang pemain dapat mengambil keputusan yang 

cepat dan tepat pada saat bertanding sehingga mutu permainan akan semakin 

tinggi. Seperti yang di kemukakan Suharno (1981, 25) “ didalam permainan 

bola voli, unsure reaksi berguna untuk mereaksi bola, lawan, peluit dari wasit, 

teman seregu, penonton, lingkungan dan lain sebagainya untuk mempertinggi 

mutu permaianan”.  

Adapun pengertian reaksi adalah kemampuan organisme anak latih 

untuk menjawab suatu rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil 

yang sebaik-baiknya. Nuril Ahmadi (2000, 66) reaksi adalah: kemempuan 
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seseorang untuk bertindak dengan segera dalam menghadapi rangsangan yang 

ditimbulkan lewat indra.  

3. Stamina 

Stamina adalah kemampuan daya tahan lama organisme anak latih 

untuk melawan kelelahan dalam batas waktu tertentu dimanan aktifitas 

dilakukan dengan intensitas tinggi, tempo tinggi, frekuensi tinggi dan selalu 

menggunakan power (Suharno, 1981: 26). Tanpa stamina yang bagus seorang 

pemain bolavoli tidak akan mampu bermain secara maksimal dan menerima 

serangan bola dari tim lawan vang datang dengan cepat, keras. 

4. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan 

keseimbangan badan dalam berbagai keadaan agar tetap seimbang (Suharno, 

1981: 27). Pada saat melakukan gerakan passing bawah seorang atlet tidak 

mungkin hanya berdiam diri tanpa usaha mengejar dan memposisikan tubuh 

dan bola dengan cepat dan tepat. Jadi keseimbangan sangat berpengaruh 

terhadap hasil passing bawah, seorang pemain akan mudah terjatuh atau 

bahkan cidera pada saat memcoba mengejar bola yang jauh dari jangkauan. 

5. Koordinasi 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan 

beberapa unsure gerak menjadi suatu gerakan yang selaras sesuai dengan 

tujuannya. Nuril ahmadi  (2000, 66) menyebutkan bahwa koordinasi adalah 

kemempuan seseorang dalam mengintegrasikan atau menghubungkan 
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bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam gerakan tunggal yang 

efektif.  

Didalam melakukan gerakan passing bawah Koordinasi sangat 

dibutuhkan, jika tidak terjadi koordinasi gerakan yang baik maka akan terjadi 

banyak gerakan yang tidak berguna sehingga gerakan menjadi tidak efektif 

dan efisien.  

6. Ketepatan 

Suharno (1981, 32) ketepatan ialah kemampuan seseorang untuk 

mengarahkan sesuatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Nuril 

Ahmadi (2000, 66) ketepatan ialah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan gerakan-gerakan terhadap suatu sasaran. Pada saat bola di 

kontrol menggunkan passing bawah arah bola harus tepat sasaran sehingga 

tujuan dari mem-passing bola bisa tercapai sempurna. 

7. Perasaan 

Perasaan sering disebut juga dengan feeling. Perasaan berhubungan 

dengan skill (gerakan) dalam permainan bolavoli sangat besar gunanya untuk 

mencapai permaian yang baik dan bermutu.  

Berdasarkan unsur-unsur gerak fisik pemain tersebut diatas peneliti 

berininsiatif menciptakan pola modifikasi permainan untuk meningkatkan 

kemampuasn passing bawah dengan unsure gerak sebagai salah satu dasarnya. 

Karena pada saat melakukan passing bawah unsure-unsur tersebut diatas sangat 

dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil passing bawah. 
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2.4 Prinsip-Prinsip Latihan  

Latihan yang di berikan kepada setiap atlet harus mengacu pada prinsip-

prinsip latihan. Seperti yang di kemukakan oleh Herry Koesyanto (2003 : 49) 

sebagai berikut : “… prinsip kontinyuitas, kenaikan beban latihan dari sedikit 

demi sediki dan teratur, prinsip interval, prinsip perorangan, prinsip penekanan, 

prinsip spesialisasi…”. Suharno (1981, 4) juga menyebutkan bahwa “ dalam 

latihan perlu memperhatikan beberapa prinsip latihan antara lain: 1). Prinsip 

kontinuitas latihan, 2). Kenaikan beban latihan dari sedikit demi sedilit dan 

teratur, 3). Prinsip interval, 4). Prinsip individual, 5).prinsip penekanan, 6).prinsip 

spesialisasi. 

Adapun prinsip latihan yang diterapkan penulis dalam melaksanankan 

program latihan passing bawah menggunakan modifikasi permainan adalah 

prinsip kontinyuitas, prinsip kenaikan beban latihan dari sedikit demi sedikit, 

prinsip interval, dan prinsip perorangan. 

1. Prinsip Kontinyuitas 

Latihan dilakukan secara kontinyu, tiga kali dalam satu minggu. 

2. Kenaikan Beban Latihan Sedikit Demi Sedikit dan Teratur 

Latihan makin lama makin meningkat beratnya, tetapi kenaikan beban 

latihan dilakukan sedikit demi sedikit. Peningkatan beban latihan tidak dilakukan 

setiap kali latihan, tetapi dua atau tiga kali latihan baru dinaikkan. 

3. Prinsip Interval 

Prinsip interval penting dalam program latihan dari yang bersifat harian, 

mingguan, bulanan, kuartalan, tahunan yang berguna untuk pemulihan fisik dan 
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mental anak latih dalam menjalankan latihan. Interval dapat dilakukan dengan 

istirahat penuh tanpa menjalankan latihan, maupun istirahat aktif. Interval 

memberilan kesempatan anak latih untuk mengembalikan/memulihkan tenaga 

dalam rangka menyelesaikan elemen latihan berikutnya. Selain itu interval sangat 

penting dalm hal pencegahan terjadinya overtraining anak latih. Pemberian waktu 

untuk mengadaptasi beban latihan interval sangat perlu. 

 

4. Prinsip Perorangan 

Setiap anak latih sebagai manusia yang terdiri dari jiwa dan raga pasti 

berbeda-beda dalam segi fisik, mental, watak dan tingkatan kemampuannya. 

Perbedaan-perbedaan itu perlu diperhatikan oleh pelatih agar pemberian dosis 

latihan, metode latihan dapat serasi di masing-masing orang. Faktor-faktor 

perorangan yang perlu diperhatikan ialah: jenis kelamin, kesehatan, umur 

kronologis, typology proporsi tubuh, kemampuan/skill, fisik, teknik, mental, 

kematangan bertanding, sikap/watak yang istimewa. 

Prinsip perorangan merupakan suatu prinsip yang membedakan secara 

menyolok antara melatih dan mengajar demi tercapainya mutu prestasi optimal 

suatu cabang olahraga. Dalam hal ini cabang olahraganya adalah bolavoli. 

 

2.5 Teknik Dasar Passing 

Sarumpaet, Zulfar, Parno, Imam (1992) menyebutkan. Teknik adalah suatu 

proses melahirkan dan membuktikan dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk 

menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bolavoli”. Sedangkan menurut 
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Suharno (1981, 35) “teknik adalah suatu proses melahirkan keaktipan jasmani dan 

pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas 

yang pasti dalam cabang permaianan bolavoli”. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa penguasaan teknik dasar bolavoli merupakan salah satu unsur 

yang menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam pertandingan. Oleh 

karena itu, teknik dasar tersebut harus benar-benar di kuasai terlebih dahulu, agar 

dapat mengembangkan mutu permainan, lancar dan teratur. Teknik yang 

dimaksud peneliti disini adalah teknik passing bawah. 

Gerak dasar dalam permainan bolavoli adalah keterampilan gerak yang 

dilakukan dalam kegiatan bermain bolavoli baik yang berkaitan dengan aktivitas 

pada saat memainkan bolavoli ataupun pada saat tanpa memainkan bola. Gerak 

dasar itu mencakup keterampilan lokomotor dan keterampilan manipulative. 

Yang dimaksud dengan kemampuan lokomotor adalah kemampuan 

seorang untuk bergerak atau memindahkan titik berat badan dan posisi badannya 

dari satu tempat ketempat yang lainnya. Keterampilan itu mencakup gerak 

melompat kearah tegak, terutama dengan bertumpu pada dua kaki, dan 

keterampilan berjalan atau berlari beberapa langkah untuk mengambil posisi yang 

baik agar bola dapat dimainkan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki oleh pemain. 

Keterampilan manipulative, tetutama menggunakan satu tangan atau dua 

tangan yang disatukan merupakan kemampuan pokok dalam bemain bolavoli. Hal 

ini sesuai dengan karakteristik utama bermain bolavoli yaitu bola dipukul dengan 
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satu pukulan oleh tangan atau disentuh oleh bagian tubuh lainnya sebelum bola 

menyentuh permukaan lapangan. 

Dimana kita ketahui bersama bahwa passing bawah adalah salah satu 

teknik dasar dalam bermain bola voli, sehingga dua unsur keterampilan yaitu 

keterampilan lokomotor dan manipulativ harus dimiliki oleh setiap atlet atau 

pemain.  

2.5.1 Pass (passing)  

Herry Koesyanto (2003, 22) pass adalah mengoperkan bola kepada teman 

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

menyusun pola serangan kepada regu lawan. Nuril Ahmadi (2007, 22) passing 

adalah upaya seorang pemain dengan menggunakan suatu teknik tertentu untuk 

mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman seragunya untuk dimainkan 

dilapangan sendiri. Adapun macam passing ada dua yaitu pass atas dan pass 

bawah, sedangkan jenis pass bawah beraneka ragam antara lain: 

1. Pass bawah normal. 

2. Pass bawah satu sangan. 

3. Pass bawah satu tangan dengan meluncur. (Suharno, 1981: 47) 

2.5.1.1 Gerak Dasar Tanpa Bola  

Gerak dasar lokomotor yang menjadi landasan bagi pelaksanaan teknik 

dasar passing bawah bolavoli mencakup: 

1. Gerak dasar bergerak maju 

2. Gerak dasar bergerak mundur 

3. Gerak dasar bergerak kesamping kiri 
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4. Gerak dasar bergerak kesamping kanan 

5. Gerak dasar melompat. 

2.5.1.2 Gerak Dasar Dengan Bola 

Gerak dasar tanpa bola dengan gerak dasar dengan bola merupakan satu 

kesatuan, dalam satu rangkaian. Gerak dasar tanpa bola dilaksanakan sebagai 

persiapan untuk melaksanakan gerak dasar dengan bola. Gerak dasar dengan bola 

meliputi: 

1. Memainkan bola dengan satu tangan  

2. Memainkan bola dengan dua tangan diatas 

3. Memainkan bola dengan dua tangan di bawah 

4. Memainkan bola dengan satu tangan sambil melompat 

 

2.6 Konsep Modifikasi Latihan  

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh seorang 

guru atau pelatih agar latihan mencerminkan developmental approach practice, 

termasuk didalam penguasaan siswa/atlet terhadap teknik dasar permainan 

bolavoli harus selalu di jadikan prinsip dalam modifikasi latihan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Yoyo Bahagia (2000 : 1) sebagai berikut: “Modifikasi adalah 

menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajarnya, cara ini dimaksudkan untuk 

menuntut, menganalisa dan membelajarkan siswa dari yang tadinya lebih rendah 

menjadi memiliki yang lebih tinggi”. 
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Modifikasi diarahkan agar aktivitas latihan sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak serta dapat membantu mendorong perubahan kemampuan-

kemampuan anak kearah perubahan yang lebih baik. Bolavoli merupakan cabang 

olahraga yang banyak melibatkan fisik dan psikis yang sangat kompleks sehingga 

tidak semua anak siap menerimanya. Oleh karena itu, pengembangan dari 

modifikasi sangat penting dilakukan untuk mempermudah melakukan tugas gerak 

keterampilan pass olahraga bolavoli. 

Cara guru atau pelatih memodifikasi latihan akan tercermin dari aktivitas 

latihan yang diberikan dari awal hingga akhir program latihan. Beberapa aspek 

analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan guru atau pelatih tentang 

tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi. 

Modifikasi dibagi beberapa macam, yaitu modifikasi materi latihan, 

modifikasi kondisi lingkungan latihan, dan modifikasi evaluasi latihan. Modifikasi 

materi latihan dapat dikaitkan dengan keterampilan yang di pelajari.  

2.6.1 Modifikasi Materi 

Menurut Yoyo Bahagia (2000, 4) modifikasi materi di bagi kedalam 

beberapa klasifikasi sebagai berikut : 

1. Komponen Keterampilan  

Guru/pelatih dapat memodifikasi keterampilan yang dipelajari siswa tersebut 

dengan cara mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitannya. Misalnya dengan cara menganalisa dan membagi keterampilan 

keseluruhan kedalam komponen-komponen lalu melatih performa sebelum 

melakukan latihan keseluruhan. 
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2. Klasifikasi Materi 

Materi latihan dalam bentuk keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari 

siswa dapat disederhanakan berdasarkan klasifikasi keterampilan. Guru/pelatih 

memodifikasi materi latihan tersebut dengan cara mengurangi dan menambah 

tingkat kesulitan dan tingkat kompleksitas materi latihan berdasarkan 

klasifikasi keterampilannya. 

3. Kondisi Penampilan 

Guru/pelatih dapat memodifikasi kondisi penampilan siswa dengan cara 

mengurangi dan menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. 

4. Jumlah Skill 

Guru/pelatih dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan mengkombinasikan gerakan atau keterampilan. 

2.6.2 Modifikasi Lingkungan 

Menurut Yoyo Bahagia (2000, 5) Modifikasi lingkungan dapat 

digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu: peralatan, penataan ruang 

gerak, jumlah peserta yang terlibat, dan organisasi atau formasi organisasi. Dalam 

hal ini peneliti memodifikasi lingkungan kedalam bentuk permainan bola voli 

yang dimodifikasi. 

2.6.3 Modifikasi Evaluasi 

Modifikasi evaluasi maksudnya adalah penyusunan aktifitas latihan yang 

terfokus pada evaluasi skill yang sudah di pelajari siswa pada berbagai situasi. 

Prinsipnya, supaya suatu tugas guna yang tadinya dirasakan sulit menjadi mudah, 
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yang kompleks menjadi sederhana yang besar di perkecil, yang tinggi di 

perpendek, dan sebagainya. 

Modifikasi hendaknya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang 

nantinya akan meningkatkan terhadap fisik , skill maupun konsepnya. Modifikasi 

latihan gerak tidak hanya menyenangkan, tapi juga siswa/atlet dapat efektif dalam 

menggunakan skill yang di miliki (Yoyo  Bahagia, 2000,12). Jadi dalam intinya 

segala bentuk modifikasi harus berlandaskan pada tujuan dan siapa modifikasi 

diterapkan. 

Salah satu contoh dari beberapa factor yang turut mempengaruhi kesulitan 

melakukan teknik dasar pass dalam permainan bolavoli adalah kecepatan reflek 

mem-passing bola.  Kemampuan reflek tubuh dalam memposisikan tubuh siap 

melakukan passing, guna menghasilkan passing yang baik yaitu arah bola yang 

tepat dan akurat dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk latihan atau 

modifikasi latihan. Namun demikian, sesuai dengan permasalahan yang penulis 

teliti, maka penulis membahas bentuk latihan pass bolavoli dengan cara 

memodifikasi bentuk permainan bolavoli. Yang dimaksud penulis dalam 

memodifikasi permaianan bolavoli disini adalah bentuk modifikasi baik dari 

materi latihan dan lingkungan latihan. 

 

2.7 Tujuan Modifikasi 

Yoyo Bahagia dalam bukunya Prinsip-Prinsip Pengembangan dan 

Modifikasi Cabang Olahraga (2000), menyebutkan “penyelenggaraan program 

pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan karakteristik program pendidikan 
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jasmani itu sendiri, yaitu “ Developentally Appropriate Practice” (DAP). Artinya 

bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan 

atau kondisi anak, dan dapat membantu mendorong kearah perubahan tersebut. 

Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan tingkat kematangan anak didik yang diajarnya”. Perkembangan atau 

kematangan yang dimaksud mencakup fisik, psikis maupun keterampilannya. 

Lutan (1988) menyatakan : modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani diperlukan, dengan tujuan agar : 

 

a) Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. 

b) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. 

c) Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. 

Menurut UU RI No: 20/tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 40 ayat 2a: menyebutkan “ Pendidikan dan tenaga kependidikan 

berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis”. Dengan demikian modifikasi adalah jawaban yang 

tepat terhadap bentuk peningkatan passing bolavoli 

 

2.8 Pola Modifikasi  

Pola modifikasi permainan boalvoli yang dilakukan oleh peneliti dalam 

upaya peningkatan kemampuan passing bawah perserta ekstrakurikuler bolavoli 

putra SMP N 2 Purwanegara adalah dengan cara memodifikasi :  

1) Jumlah Orang yang Terlibat/ Jumlah Pemain 
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Dalam modifikasi permainan bolavoli ini, jumlah orang yang terlibat 

adalah 5 orang pemain pada setiap timnya. Tidak sepeti pada permainan 

bolavoli yang sebenarnya dengan jumlah pemain 6 orang di setiap timnya. 

2) Jumlah Sentuhan Bola 

Jumlah sentuh bola dalam modifikasi ini adalah maksimal 4 sentuhan 

dan minimal 2 sentuhan bola sebelum melakukan penyerangan atau bola 

berpindah kewilayah lawan. Dengan pertimbangan semakin banyak 

melakukan passing bawah semakin tinggi peningkatan kemampuan passing 

bawahnya. 

3) Teknik Pergerakan Permainan 

Pemain bergerak setelah bola berpindah dari tim lawan atau pindah 

bola, tetapi apabila salah satu tim berhasil mencetak skor 3 angka tanpa 

perpindahan bola maka rotasi tetap berjalan dengan bola tetap berada pada tim 

pencetak skor. 

 Pemain yang berada di dalam lapangan berjumlah 4 orang sedangkan 

sisanya berada di luar lapangan menunggu giliran perputaran pemain. Hal ini 

bertujuan agar ruang gerak pemain lebih luas sehingga gerak dasar passing 

bawah  dapat dilakukan dengan leluasa. 
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Gambar 2.2 Teknik Pergerakan Modifikasi Permainan 

4) Servis 

Untuk mengawali permainan atau penyerangan dilakukan dengan 

menggunakan servis bawah. Dengan alasan mempertimbangkan kemampuan 

anak dan gerak dasar servis bawah hampir sama dengan gerakan passing 

bawah. 

 

Gambar 2.3 
Gerakan servis bawah 

(Sumber : Herry koesyanto, 2003 : 14) 
 

 

 

 

Keterangan :: Pemain 

 : Arah gerak pemain 
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5) Teknik passing yang digunakan  

Teknik passing yang digunakan dalam modifikasi ini adalah passing 

bawah. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari permainan ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan passing bawah. 

 

Gambar 2.4 
Teknik passing bawah 

(Sumber : Herry koesyanto, 2003 : 29) 
 

6) Skoring 

Dalam satu set menggunakan skor 15. Satu set permainan dimenangkan 

oleh tim yang lebih dulu mendapatkan poin 15. Apabila terjadi skor sama (15-

15) maka harus dihasilkan selisih 2 poin untuk menentukan pemenangnya. 

7) Smash 

Smash tidak boleh dilakukan karena tujuan modifikasi adalah 

peningkatan kemampuan passing bawah.  
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2.9 Pola Konvensional 

Pola belajar passing bawah boalvoli secara konvensional yang dilakukan 

oleh peneliti dalam upaya peningkatan kemampuan passing bawah perserta 

ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara adalah pola mengajar yang 

biasa diterapkan oleh pelatih ekstrakurikuler bolavoli selama ini,  yaitu dengan 

cara latihan passing bawah secara konvensional. Dua, tiga, atau empat anak saling 

berhadapan dengan jarak lebih kurang tiga meter kemudian melakukan passing 

bawah secara berpasangan. Hal ini dilakukan setiap kali latihan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan passing bawah siswa ekstrakurikuler.  

 

 

 

 

 

3  

Gambar 2.5 
Pola latihan passing bawah konvensional. 

 

2.10  Analisis Perbedaan, Kelebihan dan Kelemahan Model Modifikasi 

Permainan dengan Konvensional 

2.10.1 Perbedaan Model Modifiksai dengan Model Konvensional 

 

 

 

X                          X 

X                          X 

X                          X 

Keterangan: 

X : 
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Tabel 2.1 Perbedaan Model Modifiksai dengan Model Konvensional 

No Model Modifikasi Model Konvensional 

1. 

 

2.. 

3. 

4. 

5. 

• Menggunakan sarana lapangan 

bola voli. 

• Ada peraturan perminan. 

• Mempunyai sifat bermain. 

• Lebih variatif. 

• Terbatasi jumlah pemain. 

• Tidak menggunakan lapangan 

bola voli. 

• Tidak ada peraturan. 

• Tidak mempunyai sifat bermain. 

• Monoton. 

• Tidak terbatasi jumlah pemain. 

 

2.10.2 Kelebihan Model Modifiksi dan Konvensional 

Modifikasi yang dibuat oleh peneliti mempunyai sifat bermain sehingga 

akan lebih menarik, menyenangkan dan siswa akan menjadi terbiasa dengan 

kondisi lapangan dan terlatih mengatur strategi dalam bermain. Selain itu 

modifikasi dibuat dengan sangat sederhana sehingga anak didik akan dapat 

dengan mudah mengikutinya. Sedangkan pada pola konvensional kelebihan 

terletak pada faktor tempat sehingga dapat dilakukan di manapun tanpa terikat 

oleh sarana lapangan. 

2.10.3 Kelemahan Model Modifiksai dan Konvensional 

Model modifikasi yang dibuat peneliti merupakan model modifikasi yang 

baru sehingga masih dalam proses pengembangan, sehingga pastinya masih 

banyak kekurangan dan kelemahan didalamnya. Selain itu pola modifikasi 

permainan yang di buat oleh peneliti menggunakan sarana lapangan bola voli 

sehingga jika lapangan bola voli tidak tersedia maka modifikasi tidak dapat 

dilaksanakan dan model modifikasi terbatasi oleh jumlah pemain, sehingga 
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apabila jumlah pemain terlalu sedikit atau terlalu banyak maka modifikasi 

menjadi tidak efektif. 

Sedangkan pada pola konvensional kelemahan terletak pada polanya yang 

tidak variatif dan menjenuhkan sehingga siswa menjadi kurang bersemangat 

dalam berlatih. 

 

2.11  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 71). Karena bersifat sementara maka jawaban tersebut bisa benar 

dan bisa salah.  

Pada penelitian yang akan dilakukan dapat dirumuskan bahwa 

hipotesisnya adalah:  

1. Terdapat pengaruh latihan passing bawah melalui modifikasi permainan 

bolavoli terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada peserta 

ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara. 

2. Terdapat pengaruh latihan passing bawah secara konvensional terhadap 

peningkatan kemampuan passing bawah pada peserta ekstrakurikuler 

bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara. 

3. Latihan passing bawah melalui modifikasi permainan bolavoli lebih baik 

dari pada latihan passing bawah tanpa melalui modifikasi permainan 

bolavoli. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Disamping itu, metode penelitian 

merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian sebab baik atau tidaknya suatu 

penelitian tergantung dari pertanggung jawaban suatu metode penelitian.  

Metode penelitan sebagaimana yang kita kenal sekarang memberikan 

garis-garis yang tepat, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan 

dicapai dari suatu penelitian dapat mencapai harga yang ilmiah serta berkualitas 

tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  

menggunakan metode eksperimen yaitu metode yang menggunakan suatu gejala 

yang disebut percobaan atau latihan. Sedangkan kegiatan dalam penelitian ini 

meliputi tes awal (pre test), pemberian perlakuan, dan tes akhir (post test). 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus mengetahui jenis  data apa 

saja yang dipakai. Dengan mengetahui jenis data, peneliti akan memperoleh hasil 

yang relevan terhadap objek yang diteliti sehingga dapat dipercaya. 

 Metode penelitian data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang 

penting karena berhubungan langsung dengan data yang digunakan dalam 
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penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, metode eksperimen 

adalah metode yang menggunakan atau memberikan suatu gejala yang dinamakan 

latihan atau percobaan (Sutrisno Hadi, 2000:427). 

 Dasar menggunakan metode eksperimen adalah kegiatan percobaan yang 

diawali dengan tes awal, lalu memberikan perlakuan atau latihan-latihan terhadap 

subjek dan diakhiri dengan tes untuk diuji kebenarannya. Metode eksperimen 

merupakan metode yang paling tepat untuk menyelidiki hubungan sebab akibat 

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

dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu 

(Suharsimi Arikunto, 2006 :12). 

Dalam penyusunan dan pengumpulan data dilakukan dengan memberi tes 

atau variabel yaitu hasil passing bawah pada tes awal. Tes akhir dilakukan setelah 

memberikan perlakuan. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Disain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain model Control 

group pre-test pos-test. Di dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak 2 kali 

yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan 

sebelum eksperimen  disebut pre-test, dan observasi sesudah eksperimen 

 disebut post-test. Dalam hal ini perbedaan pencapaian antara kelompok 

eksperimen  dengan pencapaian kelompok control (  

(Suharsimi Arikunto, 79 : 1997). 

 E

K
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Keterangan : 

E : Kelompok eksperimen 

K : Kelompok control 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian suatu 

penelitian. (Suharsimi Arikunto, 1997 : 104). Variabel penelitan adalah segala 

sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari pengertian tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penelitian adalah factor-faktor yang 

berperan dalam suatu peristiwa yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Dalam 

penelitan ini terdapat variabel-variabel yang merupakan factor-faktor yang akan 

diteliti. Adapun variabel –variabel tersebut adalah: 

3.2.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :  

1. Latihan passing bawah dengan  memodifikasi permainan bolavoli.  

2. Latihan passing bawah dengan konvensional.  

3.2.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : hasil passing bawah. 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1 Populasi 
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Populasi menurut Suharsimi Arikunto (2007: 108) adalah keseluruhan 

subyek penelitian.sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2000:182), Populasi adalah 

seluruh penduduk, yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagai 

sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat sama.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta atau atlet 

ekstrakurikuler bolavoli putra di SMP N 2 Purwanegara yang berjumlah 20 

responden. 

3.3.2 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah contoh, sebagian dari anggota populasi yang diperlakukan 

sebagai wakil atau yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini digunakan total sampling yaitu jumlah keseluruhan populasi 

dijadikan sampel untuk penelitian, sehingga  sebagai sampel dalam penelitian ini 

adalah atlet atau peserta ekstrakurikuler bolavoli putra di SMP N 2 Purwanegara 

yang berjumlah 20 responden. 

 

3.4 Instrumen Penelitian    

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan prosedur 

pelaksanaan tes Brombach forearms pass wall-volleytest. Adapun prosedur 

pelaksanaan tes tersebut adalah sebagai berikut :  

3.4.1 Tujuan Tes 

Tujuan tes dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

peserta/atlet ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara dalam 

melakukan passing bawah. 
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3.4.2 Alat Tes 

Alat yang digunakan antara lain : dinding yang rata dan halus dengan garis 

sasaran selebar 2,54 cm, setinggi 2,44 m dari lantai, stop watch, bolavoli, blanko 

penilaian dan alat tulis. 

3.4.3 Pelaksanaan Tes 

Pelaksanaan tes dimulai dengan bolavoli di tangan siap menghadap 

kedinding sasaran setelah ada aba-aba “YA” dari petugas, bola dilambungkan ke 

dinding sasaran, bola dipantul-pantulkan menggunakan pass bawah sebanyak 

mungkin selama 1 menit. 

3.4.4 Skoring  

Testi melakukan 3 kali tes, nilai yang syah sesuai dengan peraturan dan 

masuk ke daerah sasaran. Jika bola mengenai garis dianggap masuk (syah). Skor 

akhir adalah dua kali terbaik di rata-rata. 

Objektivitas: tak seorangpun melaporkan koefisien objektifitas tapi 

dianggap tinggi karena sifat tugas.  
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Gambar : 3.1 
Sasaran passing bawah dari Drumbach 
(Sumber: Herry Koesyanto, 2003 : 62) 

 
3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1997 : 144). Menurut Cox (1977) 

dalam Coc Richard H, (1980: 102) yang di kutip oleh Herry Koesyanto (2003: 60) 

melaporkan koefisien validitasnya 0,80 dengan keterampilan passing dalam 

situasi permainan sebagai kriteria. 

Interprestasi hasil analisis hasil validitas yang diperoleh dapat dilihat pada 

table berikut ini : 

Table 3.1 
Interprestasi Nilai Korelasi 

No Besarnya nilai r Interprestasi 

1 0.80-1.00 Tinggi 

2 0.60-0.80 Cukup 

3 0.40-0.60 Agak rendah 

4 0.20-0.40 Rendah 

5 0.00-0.20 Sangat rendah 

 (Sumber : Arikunto, 1997 : 246) 

 

3.5.2 Reliabilitas 
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Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 

mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, 

semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin 

rendah reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin tidak setabil pula alat pengukur 

tersebut dalam mengukur suatu gejala. Menurut Borenvik (1969) yang dikutip 

oleh Herry Koesyanto (2003: 60), melaporkan bahwa reliabilitas setinggi 0,896. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Teknik Pengambilan Data 

Bagian terpentiing dari suatu penelitian adalah adanya suatu analisis data. 

Menurut Lexy J Moleong (1989) analisa data adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. 

Pada tes awal yaitu hasil dari tes passing bawah data tersebut akan 

dihitung dengan pola matching by subject design (M-S). Hal ini berdasarkan pada 

Subject matching sudah tentu sekaligus berarti juga group matching. Pada 

hakekatnya subject matching adalah sedemikian rupa sehingga pemisahan-

pemisahan subject (pair of subject) masing-masing ke group eksperimen ke group 

kontrol secara otomatis akan menyeimbangkan kedua group itu. Adanya 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sangat penting guna 

mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu penelitian secara benar.(Sutrisno Hadi, 

2000 : 484)  
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Setelah terjadi data yang seimbang analisis yang digunakan adalah 

menggunakan t-test. Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut dapat berjalan 

atau tidak setelah membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Sesudah pembagian 

kelompok, siswa diberi latihan sesuai kelompoknya sebanyak 12 kali pertemuan. 

Tes akhir (pos-test) menggunakan tes yang sama dengan tes awal (pre-test), 

data yang masuk akan di hitung dengan M-S untuk mengetahui perbedaan mean 

antara pre test dan post test. Apabila data tersebut telah didapat, maka akan dicari 

nilai t dengan rumus t-test, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara 

pre test dan post test pada hasil tes passing bawah. 

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap tes awal, tahap perlakuan 

dan tahap tes akhir. Perlakuan dilaksanakan 12 kali pertemuan dimana latihan 

dilakukan 3 kali dalam satu minggu. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes, dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) kali tes, 

yaitu tes awal (pre test) dan tes akhir (post test).  

Pengambilan data sampel dilakukan di SMP N 2 Purwanegara 

Banjarnegara dengan waktu pelaksanaan penelitian jam 14.00 WIB sampai 16.00 

WIB, dimulai pada tanggal 1 November 2010 (pengambilan tes awal/pre test) 

sampai 1 Desember 2010 (pengambilan tes akhir/post test).  

1. Tes Awal 

 Tes awal/pre test dilaksanakan pada tanggal 1 November 2010 di SMP N 2 

Purwanegara Banjarnegara . Adapun tujuan pelaksanaan dari tes awal yaitu untuk 
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mengukur kemampuan sampel dalam melakukan passing bawah sebelum diberi 

perlakuan. Materi yang diberikan adalah tes passing bawah Brumbach forearms 

pass wall-volleytest yang dikutip oleh Herry Koesyanto dalam bukunya yang 

berjudul “Belajar Bermain Bola Volley”. 

Penjelasan sebelum melakukan tes dilakukan terlebih dahulu dilanjutkan 

dengan pemberian contoh oleh petugas. Setelah semuanya jelas kemudian tes awal 

dimulai. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

Anak coba (testee) dipanggil satu-persatu menurut daftar nama yang telah 

disusun dari nomer 1 – 20, kemudian anak coba yang dipanggil memasuki 

lapangan tes dan siap untuk melakukan tes passing bawah. Setelah peluit di 

bunyikan, testee langsung melakukan tes passing bawah di tempat yang telah 

disediakan oleh petugas tes. Petugas mencatat nilai yang diperoleh sesuai dengan 

hasil tes ke dalam tabel pre test ( hasil tes awal dapat dilihat pada lampiran ). 

 

2. Perlakuan 

Latihan dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan 

passing bawah dalam permainan bolavoli. Kemudian pelaksanaannya siswa 

dipisahkan sesuai dengan hasil eksperimen atau tes awal yang diserasikan menjadi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok nantinya akan 

diberikan perlakuan atau latihan yang berbeda, kelompok eksperimen diberi 

latihan passing bawah melalui modifikasi permainan bolavoli sedangkan 

kelompok kontrol diberikan latihan passing bawah tanpa modifikasi permainan 

bolavoli. Agar mendapatkan hasil yang diharapkan, maka diberikan ulangan 
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latihan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan 

waktu latihan 12 kali dengan latihan satu minggu tiga kali pertemuan. 

a. Pemanasan 

Pemanasan diberikan untuk menyiapkan kondisi sebelum latihan inti 

diberikan. Pemanasan dalam penelitian ini meliputi lari keliling lapangan 

sebanyak lima kali, streching, dan senam yang menunjang pergerakan latihan 

passing bawah. 

b. Latihan Inti 

Latihan inti ditujukan untuk pelaksanaan program latihan yang telah 

disusun. Latihan dibagi menjadi dua yang akan dilakukan oleh dua kelompok 

yang telah dibentuk sebelumnya, yaitu kelompok eksperimen yang melakukan 

latihan passing bawah menggunakan modifikasi permainan bolavoli, sedangkan 

kelompok kontrol melakukan latihan passing bawah tanpa menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli. Agar mendapatkan hasil yang diharapkan, maka 

diberikan ulangan latihan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini 

peneliti menetapkan waktu latihan 12 kali dengan latihan satu minggu tiga kali 

pertemuan. 

c. Penenangan  

Tahap ini betujuan untuk memulihkan kondisi tubuh ke kondisi semula, 

sehingga ketegangan pada otot akan kembali berangsur-angsur kembali seperti 

semula. 

3. Tes Akhir 
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Siswa diberi perlakuan atau latihan selama 12 kali pertemuan, kemudian 

pada tanggal 1 Desember 2010 diadakan tes akhir yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil latihan passing bawah setelah mendapatkan perlakuan. 

Pelaksanaan tes akhir sama dengan pelaksanaan tes awal.  

 

3.7 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

3.7.1 Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati masing-masing sampel tidak sama satu dengan yang 

lainnya. Untuk menghindari hal tersebut diusahakan agar tiap-tiap subjek 

bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan, cara yang dilakukan adalah 

dengan mengawasi dan mengontrol subjek saat melakukan latihan.  

3.7.2 Faktor Alat 

Dalam penelitian ini, baik dalam tes maupun latihan sebelum dimulai 

diupayakan semua peralatan yang berhubungan dengan penelitian sudah dalam 

keadaan siap, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 

3.7.3 Faktor Pemberian Materi Latihan 

Pemberian materi dalam latihan sangat berpengaruh besar dalam 

tercapainya penelitian dengan hasil yang baik. Usaha yang ditempuh agar 

penyampaian materi latihan kepada sampel dapat diterima dengan baik adalah 

sebelum latihan dimulai sampel diberi petunjuk secara lisan, setelah itu di 

demonstrasikan  dengan baik agar sampel dapat mengikuti, bagi sampel yang 

belum jelas diberi kesempatan untuk bertanya. 

3.7.4 Faktor Kemampuan Sampel 
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Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam menerima penjelasan maupun kemampuan dalam melakukan gerakan. 

Untuk itu dibutuhkan koreksi dan evaluasi secara keseluruhan atau perseorangan 

setelah melaksanakan semua latihan. 

3.7.5 Cuaca 

Faktor cuaca membawa pengaruh terhadap aktivitas fisik seseorang. Jika 

cuaca dalam keadaan teduh, maka siswa/atlet akan lebih bersemangat dalam 

berlatih dibandingkan cuaca dalam keadaan hujan ataupun panas. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis terhadap hasil eksperimen didasarkan atas subject matching 

selalu menggunakan rumus T-tes pada korelasi sample. Kedua rumus itu adalah 

rumus rumus pendek (short method) dan rumus panjang (long method). Karena 

dengan rumus pendek atau rumus panjang akan memperoleh hasil yang sama        

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

mengolah data karena lebih efisien. Untuk menjabarkan hasil tes ke dalam rumus 

diperlukan table persiapan, adapun table yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

       Tabel 3.2 
        Persiapan Perhitungan Statistik 

NO Pasangan Subjek E K D 
(E-K) 

d 
(D-MD) 

d² 

1       

 
      

10       
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∑E ∑K ∑D ∑d ∑d²

Keterangan :  

E : Nilai kelompok eksperimen 

K : Nilai kelompok kontrol 

D : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

d² : Kuadrat dari mean deviasi perbedaan 

∑ : Sigma atau jumlah ( Sutrisno Hadi, 2000 : 230). 

Langkah berikutnya setelah data tersusun dalam tabel adalah melakukan 

perhitungan, sebagai langkah untuk mengolah data maka digunakan rumus t-tes 

sebagai berikut : 

 

t = 

( )1
2

−

−

∑
NN

d

MM KE

 

( Sutrisno Hadi, 2000 : 230) 

Keterangan : 

ME dan Mk  : Mean perbedaan dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

d²              : Jumlah kuadrat deviasi perbedaan 

 N             : Jumlah subjek 

Hipotesis nihil akan diuji kebenarannya berdasarkan taraf signifikasi  α 

5% dan db 19. hal ini berarti kita percaya bahwa 95% dari keputusan kita adalah 

benar. Dan kemungkinan akan menolak hipotesis yang 5% benar diantara 100.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan 

passing bawah menggunakan modifikasi permainan bolavoli terhadap 

kemampuan passing bawah pada siswa peserta ekstrakurikuler bolavoli putra 

SMP N 2 Purwanegara Banjarnegara tahun 2010 . Data diambil dengan tes 

passing bawah kedinding yaitu prosedur tes Brumbach forearms pass wall-

volleytest. 

Kegiatan penelitian secara keseluruhan dilakukan dalam tiga tahap yaitu 

diawali dengan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal pada sampel. Tahap 

kedua yaitu dengan pemberian dua bentuk latihan (latihan passing bawah melalui 

modifikasi permainan bolavoli dan konvensional) sebanyak 12 kali pertemuan. 

Tahap yang terakhir yaitu post test untuk mengukur hasil passing bawah setelah 

sampel diberi latihan sesuai program latihan. Adapun deskripsi dari data hasil pre-test 

dan post-test serta pengujian hipotesis penelitian menggunakan rumus t-test dapat disajikan 

sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pre-test dan pos-test diketahui kemampuan passing 

bawah pada siswa peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara 

Banjarnegara. 
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Tabel 4.1. Skor Hasil Pre-Test Kemampuan Passing Bawah Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol  

Kelompok n Rata-rata 
Standar 

Deviasi 
Tertinggi Terendah

Eksperimen 

Kontrol 

10 

10 

11,85 

11,95 

2,47 

2,65 

15,5 

15,5 

8 

7 

 

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

bawah pada kelompok eksperimen yang akan diberikan latihan passing bawah 

menggunakan modifikasi permainan bolavoli sebesar 11,85 dengan setandar 

deviasi 2,47 hasil tertinggi 15,5 dan hasil terendah 8. Sedangkan rata-rata hasil 

pre-test kemampuan passing bawah pada kelompok kontrol yang akan diberikan 

latihan passing bawah tanpa menggunakan modifikasi permainan bolavoli sebesar 

11,95 dengan setandar deviasi 2,65, hasil tertinggi 15,5 dan hasil terendah 7. 

Setelah diberikan perlakuan berupa latihan passing bawah menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli pada kelompok eksperimen dan latihan passing bawah 

tanpa menggunakan modifikasi permainan bolavoli pada kelompok kontrol 

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

mengetahui pengaruh kedua jenis latihan tersebut terhadap kemampuan passing 

bawah. Adapun hasil tes akhir adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Skor Hasil Post-Test Kemampuan Passing Bawah Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol  

Kelompok n Rata-rata Standar Deviasi Tertinggi Terendah 

Eksperimen 

Kontrol 

10 

10 

13,5 

12,8 

2,157 

2,124 

17 

16 

10 

10 

 

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

bawah pada kelompok eksperimen yang diberikan latihan passing bawah 

menggunakan modifikasi permainan bolavoli sebesar 13,5 dengan standar deviasi 

2,157, hasil tertinggi 17 dan hasil terendah 10, sedangkan rata-rata hasil post-test 

kemampuan passing bawah pada kelompok kontrol yang diberikan latihan 

passing bawah tanpa menggunakan modifikasi permainan bolavoli sebesar 12,8 

dengan standard deviasi 2,124, hasil tertinggi 16 dan hasil terendah 10 

 

4.1.2 Hasil Analisis Data 

4.1.2.1 Uji Hasil Pre-Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Uji data hasil pre-test kelompok eksperimen dan kontrol dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah sebelum diberikan latihan passing bawah menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli pada kelompok eksperimen dan latihan passing bawah 

tanpa menggunakan modifikasi permainan bolavoli pada kelompok kontrol 

memiliki kemampuan passing yang sama atau tidak. Hasil dari uji data pre-test 

kelompok eksperimen dan kontrol dapat diketahui pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3. Uji Hasil Pre-test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok     n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 10 11,85 
0,613 2.262 

Tidak berbeda 

signifikan Kontrol 10 11,95 

. 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai thitung 0,613 < ttabel 2,262 untuk α 

5% dengan dk = 9, yang berarti tidak ada pengaruh data hasil pre-test kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum diberikan latihan 

passing bawah menggunakan modifikasi permainan bolavoli pada kelompok 

eksperimen dan latihan passing bawah tanpa menggunakan modifikasi permainan 

bolavoli keduanya memiliki kemampuan passing bawah yang sama atau sepadan. 

 

4.1.2.2 Uji Hasil Pre-Test dan Post-Test Kelompok Eksperimen  

Uji data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah latihan passing bawah menggunakan modifikasi permainan 

bolavoli berpengaruh terhadap kemampuan passing bawah atau tidak. Hasil dari uji 

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

Tabel 4.4. Uji Hasil Pre-Test dan Post-Test Kelompok Eksperimen  

Data n Rata-rata thitung ttabel Keterangan 

Pre Test 10 11,85 
4,886 2.262 

Berbeda 

signifikan Post Test 10 13,5 

 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai thitung  4,886 > ttabel  2,262 untuk α 

5% dengan dk = 9, yang berarti ada pengaruh data hasil pre-test dan post-test kelompok 



48 

 

eksperimen. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa latihan passing bawah 

menggunakan modifikasi permainan bolavoli berpengaruh terhadap kemampuan 

passing bawah pada siswa peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 

Purwanegara. 

 

4.1.2.3 Uji Hasil Pre-Test dan Post-Test Kelompok Kontrol 

Uji data hasil pre-test dan post test kelompok kontrol dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah latihan passing bawah tanpa menggunakan modifikasi 

permainan bolavoli berpengaruh terhadap kemampuan passing bawah atau tidak. 

Hasil dari uji data pre-test dan post-test kelompok kontrol dapat diketahui pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.5. Uji Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Kontrol  

Data n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Pre Test 10 11,95 
2,546 2.262 

Berbeda 

signifikan Post Test 10 12,8 

 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai thitung 2,576 > ttabel 2.262 untuk α 

5% dengan dk = 9 yang berarti ada pengaruh data hasil pre-test dan post-test kelompok 

kontrol. Dapat dijelaskan bahwa latihan passing bawah tanpa menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli berpengaruh terhadap kemampuan passing bawah 

pada siswa peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara. 
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4.1.2.4 Uji Hasil Post-Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Uji data hasil post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh latihan passing bawah menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli dan latihan passing bawah tanpa menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli. Hasil dari uji data post-test kelompok eksperimen 

dan kontrol dapat diketahui pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.6 Uji Hasil Post-test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 10 13,5 
1,258 2,262 

Tidak Berbeda 

signifikan Kontrol 10 12,8 

 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai thitung 1,258 < ttabel  2,262 untuk α 

5% dengan dk = 9, hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara data post-test 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan passing bawah menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli dan latihan passing bawah tanpa menggunakan 

modifikasi permainan bolavoli pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli 

putra SMP N 2 Purwanegara. 

 

4.1.3 Uji Hipotesis 

 Berdasarkan hasil analisis data maka peneliti melakukan uji hipotesis 

sebagai berikut: 
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1. Terdapat pengaruh latihan yang signifikan pada latihan passing bawah 

melalui modifikasi permainan bolavoli terhadap peningkatan kemampuan 

passing bawah pada peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 

Purwanegara. 

2. Terdapat pengaruh latihan yang signifikan pada latihan passing bawah secara 

konvensional terhadap peningkatan kemampuan passing bawah pada peserta 

ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara. 

3. Latihan passing bawah melalui modifikasi permainan bolavoli tidak lebih 

baik dari pada latihan passing bawah secara konvensional. 

 

4.2 Pembahasan 

Passing bawah adalah salah satu teknik dasar permainan bolavoli diantara 

teknik-teknik dasar permainan bola voli yang lain.. Passing bawah dapat 

dilakukan dimana saja baik secara individu, berpasangan, maupun berkelompok. 

Tetapi dalam latihan ini peneliti melakukan latihan passing bawah dengan 

menggunakan permainan bolavoli yang di modifikasi. Dalam melaksanakan 

latihan passing bawah, peneliti membagi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen 

melakukan latihan passing bawah menggunakan modifikasi permainan bolavoli 

dan kelompok kontrol melakukan latihan passing bawah dengan konvensional.  

Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol yang berbeda menjadi faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 

melakukan latihan passing bawah menggunakan modifikasi permainan bolavoli. 
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Sedangkan kelompok kontrol latihan passing bawah dengan konvensional. Secara 

teoritis kedua kelompok tersebut dalam melakukan latihan hampir sama hanya 

yang membedakan adalah pada kelompok eksperimen dalam melakukan latihan 

passing bawah dengan menggunakan modifikasi permainan bolavoli sedangkan 

pada kelompok kontrol dalam melakukan latihan passing bawah dengan 

konvensional. 

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP N 2 Purwanegara 

menunjukkan bahwa latihan passing bawah menggunakan modifikasi permainan 

bolavoli dan latihan passing bawah tanpa menggunakan modifikasi permainan 

bolavoli atau secara konvensional, masing-masing mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap hasil kemampuan passing bawah siswa. Hal itu dapat dilihat 

dari uji hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen yang menyatakan bahwa 

nilai thitung  4,886 > ttabel  2,262 untuk α 5% dengan dk = 9, yang berarti ada pengaruh 

data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen. Sedangkan pada kelompok kontrol 

menyatakan bahwa nilai thitung 2,576 > ttabel 2.262 untuk α 5% dengan dk = 9 yang 

berarti ada pengaruh data hasil pre-test dan post-test kelompok kontrol. Akan tetapi jika 

dibandingkan pengaruh yang dihasilkan antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrolmenyatakan bahwa nilai thitung 1,258 < ttabel  2,262 itu menunjukkan bahwa 

pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan. Itu artinya bahwa latihan passing bawah 

menggunakan modifikasi permainan tidak lebih baik dibandingkan latihan passing bawah 

secara konvensional. 

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola modifikasi yang dibuat 

oleh peneliti baru bersifat menarik, menghibur, memberi semangat dan membuat anak didik 

tertantang tetapi tidak lebih baik dari latihan secara konvensional untuk hasil prestasinya. Hal 
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tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan 

penelitian. Faktor-faktor tersebut yaitu: 

1. Faktor Kehadiran 

Kehadiran siswa yang sering telat datang atau bahkan absen dikarenakan 

sakit pada saat latihan mengakibatkan waktu latihan tidak maksimal sehingga 

berbengaruh terhadap hasil prestasi siswa. 

2. Faktor Abu Vulkanik 

Abu vuklanik gunung Merapi yang cukup tebal di tempat penelitian 

menyebabkan siswa tidak maksimal dalam mengikuti perlakuan penelitian. Cuaca 

yang buruk dikarenakan hujan pada saat diadakan perlakuan atau sebelum 

pelaksanaan perlakuan juga menyebabkan pelaksanaan penelitian tidak maksimal. 

Selain itu jika kondisi cerah sekalipun siswa masih harus berhadapan dengan 

masalah tebalnya abu vulkanik yang berterbangan sehingga mengganggu 

pandangan dan pernafasan siswa pada saat latihan. 

3. Faktor Kesungguhan Hati 

Pada saat diadakan tes kemampuan passing bawah, siswa merasa kurang 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes dikarenakan siswa tau bahwa tes yang 

dilakukan oleh peneliti tidak berpengaruh terhadap hasil nilai penjas orkes siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh latihan passing bawah menggunakan modifikasi 

permainan bolavoli terhadap kemampuan passing bawah pada siswa 

peserta ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara 

Banjarnegara. 

2. Terdapat pengaruh latihan passing bawah secara konvensional terhadap 

kemampuan passing bawah pada siswa peserta ekstrakurikuler bolavoli 

putra SMP N 2 Purwanegara Banjarnegara. 

3. Latihan passing bawah menggunakan modifikasi permainan bolavoli tidak 

lebih baik dalam meningkatkan kemampuan passing bawah dibandingkan 

latihan passing bawah secara konvensional pada siswa peserta 

ekstrakurikuler bolavoli putra SMP N 2 Purwanegara Banjarnegara. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran: 

1. Dilihat dari uji hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen yang 

menyatakan bahwa nilai thitung  4,886 > ttabel  2,262 untuk α 5% dengan dk = 
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9, yang berarti ada pengaruh data hasil pre-test dan post-test kelompok eksperimen. 

Maka bagi para pelatih, pola modifikasi permainan dapat di terapkan 

dalam latihan sebagai bentuk variasi latihan untuk mengurangi tingkat 

kejenuhan siswa. 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan 

untuk dapat membandingkan bentuk latihan passing bawah ini dengan 

bentuk latihan yang lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat 

terkait bentuk latihan yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan 

passing bawah dalam bolavoli. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

 
Kepala SMP N 2 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dengan ini menerangkan : 

1. Nama    : RAKHMAT SAFII 

2. NIM   : 6101405057 

3. Pendidikan/Jurusan    : S1 PJKR 

UNNES 

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dalam 

rangka menyusun skripsi dalam judul “LATIHAN PASSING BAWAH 

MENGGUNAKAN MODIFIKASI PERMAINAN BOLA VOLI UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PASSING BAWAH PESERTA 

EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI PUTRA SMP N 2 PURWANEGARA” di 

SMP N 2 Purwanegara dari tanggal 20 Oktober 2010 s/d 20 Januari 2011. 
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Lampiran 3 
HASIL TES AWAL (PRE-TEST) 

SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI PUTRA  
SMP N 2 PURWANEGARA 

No Nama Siswa Tes 1 Tes 2 Tes 3 

jumlah 
dua 
nilai 
terting
gi 

jumlah 
dua 
nilai 
terting
gi : 2 

1.        TOMI SEPTIANTO 6 9 12 21 10,5 
2.        HARYANTO 8 6 5 14 7 
3.        ADI NUR YULIA F 14 16 14 30 15 
4.        ANGGIT 

FATURROHMAN 
11 12 14 26 13 

5.        DWIAN ERLANGGA 13 14 14 28 14 
6.        RIZAL FAUZI 16 15 13 31 15,5 
7.        M FAOZAN 10 13 13 26 13 
8.        DICKY A 14 13 13 27 13,5 
9.        SAPTO ARGO 6 9 7 16 8 
10.    RUDIANTO 10 11 9 21 10,5 
11.    YOGI PRASETYO 11 14 12 26 13 
12.    ABDUL HAMID 6 9 8 17 8,5 
13.    DANANG ADI Y 12 14 14 28 14 
14.    RANGGA SULASTONO 7 9 10 19 9,5 
15.    DICKY ENGGAR 13 9 11 24 12 
16.    DENY CHANDRA 7 6 10 17 8,5 
17.    GILANG ROMANSYAH 12 10 12 24 12 
18.    SYUKUR 13 15 16 31 15,5 
19.    EKO PRAYITNO 12 16 13 29 14,5 
20.    EDI NUGROHO 11 9 10 21 10,5 

238 
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Lampiran 4 

TABEL POS-TEST  
SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI PUTRA  

SMP N 2 PURWANEGARA 
 
No  

 
Nama Siswa 

 
Tes 

 
Tes 

 
Tes 

jumlah dua 
nilai ter- 
tinggi 

Jumlah 
dua nilai 
tertinggi 
: 2 

1.  TOMI SEPTIANTO 12 12 13 12 + 13 12.5 
2.  HARYANTO 10 10 9 10 + 10 10 
3.  ADI NUR YULIA F 15 14 15 15 + 15 15 
4.  ANGGIT FATURROHMAN 14 15 15 15 + 15 15 
5.  DWIAN ERLANGGA 14 14 14 14 + 14 14 
6.  RIZAL FAUZI 18 14 15 18 + 15 17 
7.  M FAOZAN 12 14 14 14 + 14 14 
8.  DICKY A 14 14 12 14 + 14 14 
9.  SAPTO ARGO 10 10 11 10 + 11 10.5 
10.  RUDIANTO 10 10 10 10 + 10 10 
11.  YOGI PRASETYO 13 13 15 13 + 15 14 
12.  ABDUL HAMID 10 9 10 10 + 10 10 
13.  DANANG ADI Y 13 15 14 14+ 15 14,5 
14.  RANGGA SULASTONO 10 10 12 10 + 12 11 
15.  DICKY ENGGAR 11 13 10 11 + 13 12 
16.  DENY CHANDRA 9 10 10 10 + 10 10 
17.  GILANG ROMANSYAH 14 14 16 14 + 16 15 
18.  SYUKUR 15 15 17 15 + 17 16 
19.  EKO PRAYITNO 13 15 14 14 + 15 14,5 
20.  EDI NUGROHO 12 11 13 12 + 13 12.5 
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Lampiran 5 

DATA MATCHING HASIL TES AWAL (PRE TEST) 
SISWA EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI PUTRA  

SMP N 2 PURWANEGARA 

No No Tes Hasil 
Tes 

Rumus 
Match Matching Pasangan 

Tes 
Pasangan 

Hasil 
1 6 15,5 A A – B 6 – 18 15,5 – 15,5 
2 18 15,5 B 
3 3 15 B A – B 19 – 3 14,5 – 15 4 19 14,5 A 
5 5 14 A A – B 5 – 13 14 – 14 6 13 14 B 
7 8 13,5 B A – B 4 – 8 13 – 13,5 8 4 13 A 
9 7 13 A A – B 7 – 11 13 – 13  10 11 13 B 

11 15 12 B A – B 17 – 15 12 – 12  12 17 12 A 
13 1 10,5 A A – B 1 – 10 10,5 – 10,5  14 10 10,5 B 
15 20 10,5 B A – B 14 – 20 9,5 – 10,5 16 14 9,5 A 
17 12 8,5 A A – B 12 – 16 8,5 – 8,5 18 16 8,5 B 
19 2 7 B A – B 9 – 2 8 – 7 20 9 8 A 
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Lampiran 6 
DATA HASIL TES AWAL (PRE TEST) MATCHING UNTUK  

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 
 

KELOMPOK EKSPERIMEN  KELOMPOK KONTROL 
No 

Nama 
Hasil 
Tes 

No 
Nama 

Hasil 
Tes Urut Tes Urut Tes

1 6 Rizal Fauzi 15,5 1 18 Syukur 15,5 
2 19 Eko Prayitno 14,5 2 3 Adi Nur Yulia F 15 
3 5 Dwian Erlangga 14 3 13 Rizal Fauzi 14 
4 4 Anggit F 13 4 8 Dicky A 13,5 
5 7 M Faozan 13 5 11 Yogi Prasetyo 13 
6 17 Gilang Romansyah 12 6 15 Dicky Enggar 12 
7 1 Tomi Septianto 10,5 7 10 Rudianto 10,5 
8 14 Rangga Sulastono 9,5 8 20 Edi Nugroho 10,5 
9 12 Abdul Hamid 8,5 9 16 Deny Chandra 8,5 
10 9 Sapto Argo 8 10 2 Haryanto 7 

    Jumlah 118,5      Jumlah 119,5
 
∑ 1X   = 118,5    ∑ 2X  = 119,5 
N = 10    N = 10 
Mean = 11,85    Mean  = 11,95 
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Lampiran 7 

DATA HASIL TES AKHIR (POST TEST) MATCHING UNTUK  
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

KELOMPOK EKSPERIMEN  KELOMPOK KONTROL 
No 

Nama 
Hasil 
Tes 

No 
Nama 

Hasil 
Tes Urut Tes Urut Tes

1 6 Rizal Fauzi 17 1 18 Syukur 16 
2 19 Eko Prayitno 14,5 2 3 Adi Nur Yulia F 15 
3 5 Dwian Erlangga 14 3 13 Rizal Fauzi 14,5 
4 4 Anggit F 15 4 8 Dicky A 14 
5 7 M Faozan 14 5 11 Yogi Prasetyo 14 
6 17 Gilang Romansyah 15 6 15 Dicky Enggar 12 
7 1 Tomi Septianto 12,5 7 10 Rudianto 10 
8 14 Rangga Sulastono 11 8 20 Edi Nugroho 12,5 
9 12 Abdul Hamid 10 9 16 Deny Chandra 10 
10 9 Sapto Argo 10,5 10 2 Haryanto 10 

    Jumlah 133,5      Jumlah 128 
 
∑ 1X   = 133,5    ∑ 2X  = 128 
N = 10     N  = 10 
Mean = 13,35    Mean  = 12,8 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN HASIL STATISTIK PRE TEST 
 EKSPERIMEN DAN KONTROL  

No Pasangan No Tes E K 
D  

(E-K) 
d  

(D-MD) 

 

1 6 – 18 15,5 15,5 0 0,1 0,01 
2 3 – 19 14,5 15 -0,5 -0,4 0,16 
3 15 – 13 14 14 0 0,1 0,01 
4 8 – 4 13 13,5 -0,5 -0,4 0,16 
5 7 – 11 13 13 0 0,1 0,01 
6 15 – 17 12 12 0 0,1 0,01 
7 1 – 10 10,5 10,5 0 0,1 0,01 
8 20 – 14 9,5 10,5 -1 -0,9 0,81 
9 12 – 16 8,5 8,5 0 0,1 0,01 

10 2 – 9 8 7 1 1,1 1,21 
  118,5 119,5 -1 0 2,4 

 
∑E   = 118,5       
∑K  = 119,5 
 
D         = E - K 
            = 118,5 – 119,5 
            = -1 
N         = 10 
∑ 2d  = 2,4 

MD  = 
1,0

10
1

−=
−

=∑
N

D

 

t  = ( )1
2

−
∑

NN
d

MD

 

t = ( )11010
4,2

1,0

−

−

 

t = 90
4,2

1,0

 

2d
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t = 027,0
1,0

 

t  =
163,0

1,0  

t = 0,613 
 

t table = 2,262 t hitung = 0,613 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN HASIL STATISTIK POST TEST 
 EKSPERIMEN DAN KONTROL  

No Pasangan No Tes E K 
D  

(E - K) 
d  

(D-MD) 

 

1 6 – 18 17 16 1 0,45 0,2025 
2 3 – 19 14,5 15 -0,5 -1,05 1,1025 
3 15 – 13 14 14,5 -0,5 -1,05 1,1025 
4 8 – 4 15 14 1 0,45 0,2025 
5 7 – 11 14 14 0 -0,55 0,3025 
6 15 – 17 15 12 3 2,45 6,0025 
7 1 – 10 12,5 10 2,5 1,95 3,8025 
8 20 – 14 11 12,5 -1,5 -2,05 4,2025 
9 12 – 16 10 10 0 -0,55 0,3025 

10 2 – 9 10,5 10 0,5 -0,05 0,0025 
  133,5 128 5,5 0 17,225 

 
∑ E   = 133,5       

∑K  = 128 
 

D         = E - K 
            = 133,5 – 128 
            = 5,5 
N         = 10 
∑ 2d  = 17,225 

MD  = 55,0
10

5,5
==∑

N
D

 

 

t  =

( )1

2

−
∑

NN
d

MD
 

t =

( )11010
225,17

55,0

−

 

t =

90
225,17

55,0
 

t =
191,0
55,0  

2d
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t  = 437,0
55,0

 
t = 1,258 
 
t table = 2,262 t hitung = 1,258 
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Lampiran 10 
PERHITUNGAN HASIL STATISTIK PRE TEST DAN POST TEST 

 EKSPERIMEN  

No No Tes 
Pre test 

(XI) 
Post test 

(X2) 
D  

(X1-X2) 
d  

(D-MD) 

 

1 6 15,5 17 -1,5 0 0 
2 19 14,5 14,5 0 1,5 2,25 
3 5 14 14 0 1,5 2,25 
4 4 13 15 -2 -0,5 0,25 
5 7 13 14 -1 0,5 0,25 
6 17 12 15 -3 -1,5 2,25 
7 1 10,5 12,5 -2 -0,5 0,25 
8 14 9,5 11 -1,5 0 0 
9 12 8,5 10 -1,5 0 0 

10 9 8 10,5 -2,5 -1 1 
  118,5 133,5 -15 0 8,5 

 
 
∑ 1X   = 118,5   
    
∑ 2X  = 133,5 

 
D         = X1-X2 
            = 118,5 – 133,5 
            = -15 
N         = 10 
∑ 2d  = 8,5 

MD  = 5,1
10
15

−=
−

=∑
N

D
 

  

t  =

( )1

2

−
∑

NN
d

MD
 

t =

( )11010
5,8

5,1

−

−
 

2d



68 

 

t =

90
5,8

5,1
 

t =
094,0
5,1  

t  =
307,0
5,1  

t = 4,886 
 

t table = 2,262 t hitung = 4,886 
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Lampiran 11 
PERHITUNGAN HASIL STATISTIK PRE TEST DAN POST TEST 

 KONTROL  

No No Tes 
Pre test 

(YI) 
Post test 

(Y2) 
D  

(Y1-Y2) 
d  

(D-MD) 

 

1 18 15,5 16 -0,5 0,35 0,1225 
2 3 15 15 0 0,85 0,7225 
3 13 14 14,5 -0,5 0,35 0,1225 
4 8 13,5 14 -0,5 0,35 0,1225 
5 11 13 14 -1 -0,15 0,0225 
6 15 12 12 0 0,85 0,7225 
7 10 10,5 10 0,5 1,35 1,8225 
8 20 10,5 12,5 -2 -1,15 1,3225 
9 16 8,5 10 -1,5 -0,65 0,4225 

10 2 7 10 -3 -2,15 4,6225 
  119,5 128 -8,5 0 10,025 

 
 
∑ 1Y   = 119,5   
    
∑ 2Y  = 128 

 
D         = Y1-Y2 
            = 119,5 – 128 
            = -8,5 
N         = 10 
∑ 2d  = 10,025 

MD  = 85,0
10

5,8
−=

−
=∑

N
D

 

 

t  =

( )1

2

−
∑

NN
d

MD
 

t =

( )11010
10,025

85,0

−

−
 

2d
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t =

90
025,10

85,0
 

t =
111,0
85,0  

t  =
334,0
85,0  

t = 2,545 
 

t table = 2,262 t hitung = 2,545 
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Lampiran 12 
Standart Deviasi Hasil Pre Test Eksperimen 

 
x f fx 

 
 

15,5 1 15,5 240,25 240,25 

14,5 1 14,5 210,25 210,25 

14 1 14 196 196 

13 2 26 169 338 

12 1 12 144 144 

10,5 1 10,5 110,25 110,25 

9,5 1 9,5 90,25 90,25 

8,5 1 8,5 72,25 72,25 

8 1 8 240,25 64 

Jumlah 118,5 1465,25 

 
 

  = 118,5 
   = 1465,25 

SD =  

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑∑

N
fx

N
fx

 

      =  
2

10
118,5

10
1465,25

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−  

 =   [ ]2
11,85146,525−  

      =   422,140146,525−  

      =   103,6  
      =    2,470 
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Lampiran 13 
 

Standart Deviasi Hasil Pre Test Kontrol 
x f fx 

 
 

15,5 1 15,5 240,25 240,25 

15 1 15 225 225 

14 1 14 196 196 

13,5 1 13,5 182,25 182,25 

13 1 13 169 169 

12 1 12 144 144 

10,5 2 21 110,25 220,5 

8,5 1 8,5 72,25 72,25 

7 1 7 49 49 

Jumlah 119,5  1498,25 

 
  = 119,5 

   = 1498,25 

SD =  

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑∑

N
fx

N
fx

 

      =  
2

10
119,5

10
1498,25

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−  

 =   [ ]2
95,11825,149 −  

      =   803,142825,149 −  

      =   022,7  
      =    2,65 
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Lampiran 14 
Standart Deviasi Hasil Post Test Eksperimen 
x f fx    

17 1 17 289 289 

15 2 30 225 450 

14,5 1 14,5 210,25 210,25 

14 2 28 196 392 

12,5 1 12,5 156,25 156,25 

11 1 11 121 121 

10,5 1 10,5 110,25 110,25 

10 1 10 100 100 

  133,5  1828,75 

 
 

  = 133,5 
   = 1828,75 

 

SD =  

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑∑

N
fx

N
fx

 

      =  
2

10
5,133

10
1828,75

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−  

 =   [ ]2
35,13182,875 −  

      =   223,178182,875 −  

      =   652,4  
      =    2,157 
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Lampiran 15 
 

Standart Deviasi Hasil Post Test Kontrol 
x f fx    

16 1 16 256 256 

15 1 15 225 225 

14,5 1 14,5 210,25 210,25 

14 2 28 196 392 

12,5 1 12,5 156,25 156,25 

12 1 12 144 144 

10 3 30 100 300 

Jumlah 128   1683,5 

 
  = 128 

   = 1683,5 
 

SD =  

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑∑

N
fx

N
fx

 

      =  
2

10
128

10
5,1683

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−  

 =   [ ]2
8,1235,168 −  

      =   84,16335,168 −  

      =   51,4  
      =    2,124 
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Lampiran 16 
Tabel Uji  (t-Test) 
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Lampiran 17 

Tabel Nilai Rho 
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Lampiran 18 
PROGRAM LATIHAN 

 

No Hari/ 
Tanggal 

Kegiatan 
Eksperimen Kontrol 

1. Senin 
1-11-2010 Pre-Test 

2. Rabu 

3-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Streaching  
• Senam  

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

3. Jumat 

5-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

4. Senin 

8-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

5. Rabu a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
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10-11-2010 • Senam 
b. Latihan inti: 

• Latihan passing bawah 
menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

• Senam 
b. Latihan inti: 

• Latihan passing bawah 
tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

6. Jumat 

12-10-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

7. Senin 

15-11-2010 

 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

8. Kamis 

18-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Streaching 
• senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Streaching 
• senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

9. Sabtu 

20-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
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• Senam 
b. Latihan inti: 

• Latihan passing bawah 
menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

• Senam 
b. Latihan inti: 

• Latihan passing bawah 
tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

10. Senin  

22-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

tanpa menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

11. Rabu  

24-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing tanpa 

bawah menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

12. Jumat  

26-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan  
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing bawah 

menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
• Senam 

b. Latihan inti: 
• Latihan passing tanpa 

bawah menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

13. Senin 

29-11-2010 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 

a. Pemanasan: 
• Lari keliling lapangan 
• Stretching 
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• Senam 
b. Latihan inti: 

• Latihan passing bawah 
menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

• Senam 
b. Latihan inti: 

• Latihan passing tanpa 
bawah menggunakan 
modifikasi permainan. 

c. Penenangan: 
• Pelemasan 
• Koreksi 

14. Rabu  

1-12-2010 

Pos-Test 
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Lampiran 19 
Dokumentasi Penelitian 

 

 
Pemanasan pada saat pelaksanaan penelitian  

 
 

 
Pelaksanaan tes kemampuan passing bawah 
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Kunjungan dosen pembimbing ketika pelaksanaan penelitian 

 
 

 
Pelaksanaan penelitian 
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Photo bersama dosen pembimbing dan pelatih 

 
 


