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Latarbelakang penelitian adalah mengenalkan bola voli dalam usia dini 
disekolah dasar, karena anak akan lebih cepat menyerap tehnik dasar bola voli 
dibandingkan dengan orang dewasa, Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
hasil belajar mana yang lebih baik, hasil belajar passing atas jarak bertahap dan 
dengan jarak tetap terhadap kemampuan passing atas siswa putra kelas IV dan V 
SD Negeri Brebes 08 Tahun pelajaran 2008/2009. Sedang tujuan dari penelitian 
adalah sejauh mana efektifitas hasil belajar passing atas jarak bertahap dengan 
jarak tetap terhadap kemampuan passing atas siswa putra kelas IV dan V SD 
Negeri Brebes 08 Tahun pelajaran 2008/2009 
 Populasi yang diteleti dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dan V SD 
Negeri Brebes 08, sedangkan sampel yang diteliti adalah siswa putra kelas IV dan 
V SD Negeri Brebes 08, sampel dipilih dengan tehnik total sampling dengan cara 
undian, setelah itu dilakukan tes awal, jadi jumlah sampel 44 siswa setelah data 
diketahui, kemudian sampling dipasangkan dengan rumus AB-BA, sampel yang 
kekuatannya sama dipasangkan, kemudian tiap anggota kelompok tersebut diundi 
menjadi kelompok eksperimen I dan keompok eksperimen II, jenis dan pola 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 
dengan pemberian perlakuan terhadap dua kelompok yang berbeda dengan pola 
M-S (Matched by Subject Design) metode analisa data dengan t test pendek 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada latihan passing atas jarak 
bertahap nila mean tes awal (MX1) 3.95 dan Mean tes akhir (MX2) 7,18, Standar 
Deviasi (SDX1) 2,49 dan SDX2) 1,68 diperoleh t-hitung 8,08 nilai t tabel (tt) 
dengan derajat kebebasan 21 dan taraf signifikansi 0,05 adalah 2,08 kemampuan 
passing atas jarak bertahap mengalami peningkatan yang berarti. 
  Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar passing atas jarak bertahap lebih 
baik dibandingkan dengan hasil belajar passing atas jarak tetap terhadap 
peningkatan kemampuan passing atas siswa putra kelas IV dan V SD Negeri 
Brebes 08 tahun pelajaran 2008/2009. Sehingga latihan passing atas jarak 
bertahap dapat disarankan untuk diajarkan ke siswa. 
 


