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SARI 

 

Skripsi ini berjudul “Pembelajaran pas atas menggunakan sasaran tembok dan 
berpasangan terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli pada 
ekstrakurikuler SMP 3 Patebon Kendal tahun pelajaran 2004/2005”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembelajaran dan bila ditemukan 
perbedaan pembelajaran maka dicari manakah yang lebih baik antara latihan pas atas 
berpasangan dan menggunakan tembok sasaran terhadap kecakapan pas atas dalam 
permainan bola voli pada ekstrakurikuler SMP 3 Patebon Kendal tahun pelajaran 
2004/2005. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pola M-S. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa putra yang ikut Ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 
3 Patebon tahun pelajaran 2004/2005 sebanyak 96 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
sejumlah 40 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebasnya adalah pas atas berpasangan dan menggunakan tembok sasaran. 
Variabel terikatnya adalah kecakapan pas atas dalam permainan bola voli. Instrumen 
tes  dalam penelitian ini menggunakan tes pas atas dari Craine.  

Data hasil tes akhir dianalisis menggunakan t-tes rumus pendek, diperoleh 
hasil sebesar 2,703, sedangkan t-tabel pada d.b 19 dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh 
harga sebesar 2,093. Jadi t-hitung lebih besar dari t-tabel (t-hitung = 2,703 > t-tabel = 
2,093). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara 
latihan passing atas berpasangan dan menggunakan tembok sasaran terhadap 
kecakapan passing atas dalam permainan bola voli. Hipotesis nihil yang mengatakan 
“Tidak ada perbedaan pembelajaran antara pas atas berpasangan dan menggunakan 
tembok sasaran terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli”, ditolak. 
Untuk mengetahui pembelajaran mana yang memberikan pengaruh lebih baik terhadap 
kecakapan pas atas, dapat dilihat dari perbedaan mean kedua variabel yang diteliti. 
Hasil perhitungan mean kelompok eksperimen 1 diperoleh hasil sebesar 3,15, 
sedangkan mean kelompok eksperimen 2 diperoleh hasil 2,65. Jadi X e1 < X e2 (3,15 
< 2,65). Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pas atas menggunakan tembok sasaran 
lebih baik dibanding pembelajaran pas atas berpasangan terhadap kecakapan pas atas 
dalam permainan bola voli pada siswa putra Ekstrakurikuler SMP Negeri 3 Patebon 
Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2004/2005. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas bagi pelatih dan guru Olahraga SMP, 
dalam memberikan pembelajaran khususnya pas atas permainan bola voli disarankan 
menggunakan tembok sasaran sebagai bentuk alternatif pembelajaran. Bagi  para calon 
peneliti yang tertarik dengan penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar Belakang 

Salah satu pendukung pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas 

adalah melalui olahraga, hal ini sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 

tentang GBHN bahwa : Pembangunan olahraga telah berhasil menumbuhkan 

budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga 

memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus di mulai sejak 

usia  dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat. Pembibitan 

dan pembinaan olahraga prestasi harus di lakukan secara sistematis, sehingga 

dapat ikut mengharumkan nama bangsa di dunia internasional dan 

membangkitkan rasa kebangaan nasional. Pendidikan olahraga pada dasarnya 

bertujuan untuk membina jasmani dan rohani secara keseluruhan, yang berarti 

pula sejalan dengan tujuan nasional Indonesia pada umumnya, yaitu membentuk 

manusia seutuhnya yang bermoral Pancasila. Kegiatan olahraga khususnya 

permainan bola voli merupakan salah satu dari cabang olahraga yang 

bermanfaatkan sebagai alat pendidikan jasmani dan pembinaan mental sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional. 

Permainan bola voli diciptakan pada tahun 1895 oleh William G. 

Morgan dari Amerika Serikat. Pada mulanya permainan ini bernama Mintonette, 

mengingat dari permainan ini dimainkan dengan melambungkan bola (memukul–

mukul bola) sebelum bola tersebut menyentuh lantai, maka pada tahun 1896 oleh 

Prof. H.T. Halsted mengusulkan nama permainan menjadi “Volley Ball“.  
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Permainan bola voli di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1928, 

dibawa oleh guru-guru Belanda yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan. 

Sejak PON II di Jakarta pada tahun 1951, sampai sekarang bola voli termasuk 

salah satu cabang olahraga yang resmi di pertandingkan. Pada tanggal 22 Januari 

1955 di Jakarta diresmikan berdirinya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia 

(PBVSI) dengan menunjuk W.Y. Latumenten sebagai formatur untuk menyusun 

pengurus (Herry Koesyanto, 2003:7) 

Permainan ini cepat populer baik dikalangan kaum muda maupun orang 

tua, karena tidak memerlukan lapangan yang terlalu luas dan harga alatnyapun 

relatif murah serta dapat dimainkan oleh banyak orang sekaligus bersama-sama. 

Permainan aslinya dahulu menggunakan bola dari bagian dalam bola basket dan 

peraturan awalnya jumlah pemain dalam satu tim bebas. 

Prinsip permainan bola voli adalah memainkan bola dengan divoli 

(dipukul dengan anggota badan) dan berusaha menjatuhkan bola ke lapangan 

lawan dengan menyeberangkan bola lewat atas net serta mempertahankan agar 

bola tidak jatuh dilapangan sendiri. Jumlah pemain setiap regu yang sedang 

bermain adalah  6  orang dan  6  orang lagi sebagai cadangan. Penilaianya regu 

yang gagal menyeberangkan bola (mati) lawan dapat nilai (rally point), dan 

servis dilakukan bagi regu yang memperoleh nilai serta dilakukan disepanjang 

garis belakang lapangan sendiri. Setiap regu tidak diperkenankan memainkan 

bola lebih dari tiga kali sebelum bola melewati net, kecuali bendungan (block). 

Selama bola dalam permainan semua pemain tidak boleh menyentuh net dan 

elewati garis tengah masuk kedalam lawan. Penentuan kemenangan pada 

permainan ini dinyatakan bila salah satu regu mendapat nilai 25 pada setiap 
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setnya dan mencari selisih  2  angka bila terjadi nilai 24–24 (deuce) sampai tak 

terbatas. Bila terjadi rubber set (2–2) maka set ke lima hanya sampai pada nilai 

15, dan bila terjadi nilai 14–14 (deuce) maka mencari selisih angka 2 sampai tak 

terbatas. Sedangkan penentuan kemenangan pertandingan bila salah satu regu 

menang dengan  3  set     (misalnya  3–0, 3–1, atau 3–2) (PP. PBVSI. 2001:11) 

Dalam mengajarkan bola voli ada beberapa cara mengajar pas atas yang 

efektif, baik yang menggunakan alat maupun tanpa alat. Sedangkan dalam 

penelitian ini penulis mengacu pada yang menggunakan alat dan tidak 

menggunakan alat, yaitu teman dan tembok  sasaran sebagai media pembantu 

pengajaran.  

Salah satu kenyataan yang penulis temukan dilapangan bahwa tuntutan 

hasil yang diinginkan dan target yang diharapkan oleh kurikulum dan program 

pengajaran pendidikan jasmani dan kesehatan di SMP agar siswa dapat 

melakukan pas atas dengan baik dan benar ternyata masih jauh dari yang 

diinginkan. Dari kenyataan tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berkaitan dengan latihan teknik dasar pas, yang dalam hal ini 

khususnya pas atas dalam permainan bola voli dengan berpasangan dan 

menggunakan tembok sasaran dalam upaya meningkatkan kecakapan pas atas 

pada permainan bola voli . 

Seorang guru dituntut untuk membimbing siswa supaya membantu dan 

memacu perkembangan dalam mencapai hasil belajar, untuk itu seorang guru 

harus dapat memilih dan menentukan cara atau metode mana yang lebih tepat 

untuk siswa yang sedang dibina. Penguasaan teknik dasar yang sempurna akan 

menjadi dasar pengembangan mutu prestasi permainan, bahkan teknik bola voli 
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merupakan salah satu unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu 

regu dalam permainan. 

Menurut Theo Kleinmann dan Dieter Kruber (1984:8) Keterampilan 

teknik dasar bisa cepat dipelajari apabila pendidik/pelatih mengusahakan bahan 

peraga yang baik. Pemberian contoh oleh pendidik atau salah seorang pemain 

biasanya tidak memadai untuk keperluan itu, karena pada umumnya gerak-gerik 

mereka berlangsung terlalu cepat. Gambar-gambar yang baik, yang memaparkan 

tahap-tahap gerak yang terpenting dengan jelas, besar sekali manfaatnya untuk 

siswa didik. Sehingga peneliti disini tertarik untuk meneliti tentang penggunaan 

alat bantu dan tanpa alat bantu dalam melatih teknik dasar pas dalam permainan 

bola voli. 

Dari uraian di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan  

judul : Pembelajaran pas atas menggunakan sasaran tembok dan berpasangan 

terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli  pada ekstrakurikuler 

SMP  3  Patebon tahun pelajaran 2004/2005. 

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut : 

1.1.1  Kecakapan pas atas dalam permainan bola voli masih perlu 

disempurnakan. 

1.1.2  Latihan pas atas dalam permaianan bola voli dapat dilakukan dengan  

berbagai cara baik menggunakan alat maupun tanpa alat. 

1.1.3 Tembok merupakan alat bantu yang baik dan efektif karena pantulan yang 

dihasilkan akan sama bila tenaga yang digunakan sama (M. Yunus, 

1992:199).  
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1. 2  Permasalahan 

Setelah memperhatikan latar belakang masalah, penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1  Apakah ada perbedaan pembelajaran pas atas menggunakan sasaran 

tembok dan berpasangan terhadap kecakapan pas atas dalam permainan 

bola voli pada ekstrakurikuler SMP 3 Patebon Kendal tahun  pelajaran 

2004/2005 ? 

1.2.2  Pembelajaran mana yang lebih baik antara latihan pas atas menggunakan 

sasaran tembok dan berpasangan terhadap kecakapan pas atas dalam 

permainan bola voli pada ekstrakurikuler SMP 3 Patebon Kendal tahun  

pelajaran 2004/2005 ? 

 
 

1. 3  Penegasan Istilah 

Agar permasalahan yang dibicarakan tidak meluas dan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian serta tidak terjadi salah penafsiran istilah 

yang digunakan, maka penulis memberikan penegasan yang meliputi :  

1.3.1 Pembelajaran Pas atas 

Pembelajaran yaitu pemberian pelajaran yang kata dasarnya adalah 

belajar. Belajar dalam olahraga sering disebut dengan latihan. Latihan 

adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban 

latihan atau pekerjaannya ( Harsono, 1988 : 101 ). Dalam penelitian ini 

anak diberi latihan teknik dasar pas atas, Sehingga anak bisa melakukan 

pas atas dengan benar. 
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1.3.2 Pas atas 

Pengertian pas atas menurut Suharno HP (1985:26) adalah “Usaha atau 

upaya seorang pemain bola voli dengan cara menggunakan suatu teknik 

tertentu yang tujuannya adalah mengoperkan bola yang dimainkan itu 

kepada teman seregunya untuk dimainkan dilapangan sendiri. 

1.3.3 Menggunakan sasaran tembok  

Memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu 

dengan (KBBI, 1995:328). Tembok adalah dinding yang terbuat dari batu 

atau bata yang membentuk bidang datar yang luas sedangkan sasaran 

adalah tujuan. Jadi menggunakan sasaran tembok adalah memakai 

tembok tujuan untuk melakukan pas atas ( KBBI,  1995 : 1031) 

1.3.4 Berpasangan 

Berpasangan berasal dari kata “pasang” mendapat awalan “ber” dan 

akhiran “an”. Pas berpasangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara dua anak yang saling berhadapan  dan melakukan pas 

atas (KBBI, 1995:733 ). 

1.3.5 Kecakapan pas atas 

Kecakapan adalah hasil yang diperoleh setiap sampel dalam melakukan 

tes pas atas 

1.3.6 Permainan 

Permainan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan dua orang atau 

lebih. Dalam penelitian ini permainan yang dimaksud adalah bola voli. 

Jadi di dalam penelitian ini sampel di harapkan meningkat teknik dasar 

pas atasnya setelah diberi pembelajaran. 
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1. 4  Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  : 

1.4.1 Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pembelajaran pas atas 

menggunakan sasaran tembok dan berpasangan terhadap kecakapan pas 

atas dalam permainan bola voli pada ekstrakurikuler SMP 3 Patebon 

Kendal tahun  pelajaran 2004/2005 ? 

1.4.2 Untuk mengetahui pembelajaran manakah yang lebih baik antara 

pembelajaran pas atas menggunakan sasaran tembok dan berpasangan 

terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli pada 

ekstrakurikuler  SMP  3  Patebon Kendal tahun  pelajaran 2004/2005 ? 

 

1. 5   Manfaat Penelitian 

1.5.1 Sebagai bahan kajian untuk melakukan koreksi dan pengkajian ulang 

terhadap hasil dan metode latihan yang telah ada, sehingga hasil yang di 

capai dapat memberi sumbangan keilmuan terhadap kasanah 

perbendaharaan kajian olahraga permainan khususnya cabang bola voli. 

1.5.2 Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat 

untuk mengadakan penelitian tentang teknik-teknik dasar permainan bola 

voli khususnya pas atas. 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1   Permainan Bola Voli 

Permainan bola voli diciptakan pada tahun 1895 oleh William G. Morgan 

dari Amerika Serikat. Pada mulanya permainan ini bernama Mintonette, mengingat 

dari permainan ini dimainkan dengan melambungkan bola (memukul–mukul bola) 

sebelum bola tersebut menyentuh lantai, maka pada tahun 1896 oleh Prof. H.T. 

Halsted mengusulkan nama permainan menjadi “Volley Ball“.  

Permainan bola voli di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1928, dibawa 

oleh guru-guru Belanda yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan. Sejak PON II 

di Jakarta pada tahun 1951, sampai sekarang bola voli terasuk salahsatu cabang 

olahraga yang resmi di pertandingkan. Pada tanggal 22 Januari 1955 di Jakarta 

diresmikan berdirinya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) dengan 

menunjuk W.Y. Latumenten sebagai formatur untuk menyusun pengurus (Herry 

Koesyanto, 2003:7) 

Permainan bola voli adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh anak-

anak sampai orang dewasa wanita maupun pria. Dengan bermain bola voli akan 

berkembang secara baik unsur-unsur daya pikir kemampuan dan perasaan. Di 

samping itu kepribadian juga dapat berkembang dengan baik terutama kontrol 

pribadi, disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang 

diperbuatnya.  
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Manfaat lain dari bermain bola voli adalah 1) kerjasama, 2) kecepatan 

bergerak, 3)  lompatan yang tinggi untuk mengatasi bola di atas net (Smash dan 

Block) dan 4)  kreatif.  Oleh karena itu pemain memerlukan fisik yang baik, profil 

fisik yang tinggi dan atletis, sehat, terampil, cerdas dan sikap sosial yang tinggi 

agar dapat menjadi pemain yang berbobot (Suharno HP., 1985 : 21). Permainan 

bola voli sejalan dengan perkembangan jaman mengalami beberapa perubahan 

terutama peraturan permainannya. Peraturan yang terbaru saat ini antara lain 

adalah tentang tata cara penilaiannya.  

Prinsip permainan bola voli adalah memainkan bola dengan divoli 

(dipukul dengan anggota badan) dan berusaha menjatuhkan bola ke lapangan 

lawan dengan menyeberangkan bola lewat atas net serta mempertahankan agar 

bola tidak jatuh di lapangan sendiri. Lapangan permainan bola voli berbentuk 

empat persegi panjang dengan ukuran 18 m x 9 m, lapangan dibagi dua ukuran 

yang sama oleh sebuah garis tengah yang di atasnya dibentangkan net dengan 

ketinggian 2,43 untuk pemain putra dan 2,24 untuk pemain putri, dan terdapat dua 

garis serang pada masing-masing petak yang berjarak 3 m dari garis tengah. 

Jumlah pemain dalam setiap regu yang sedang bermain adalah  6  orang dan  6  

orang lagi sebagai cadangan. Penilaianya regu yang gagal menyeberangkan bola 

(mati) lawan dapat nilai (rally point), dan servis dilakukan bagi regu yang 

memperoleh nilai serta dilakukan di belakang garis lapangan sendiri. Setiap regu 

tidak diperkenankan memainkan bola lebih dari tiga kali sebelum bola melewati 

net, kecuali bendungan (block). Selama bola dalam permainan semua pemain tidak 

boleh menyentuh net dan melewati garis tengah masuk kedaerah lawan. Penentuan 

kemenangan pada permainan ini dinyatakan bila salah satu regu mendapat nilai 25 
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pada setiap setnya dan mencari selisih  2  angka bila terjadi nilai 24 – 24 (deuce) 

sampai tak terbatas. Bila terjadi kedudukan yang sama ( 2 – 2 ) maka set ke lima 

hanya sampai pada nilai 15, dan bila terjadi nilai 14 – 14 (deuce) maka mencari 

selisih angka 2 sampai tak terbatas. Sedangkan penentuan kemenangan 

pertandingan bila salah satu regu menang dengan  3  set, misalnya  3 – 0, 3 – 1, 

atau 3 – 2 (PP. PBVSI, 2001: 11).  

Bola voli adalah olahraga permainan beregu, namun demikian penguasaan 

teknik dasar secara individual mutlak sangat diperlukan. Hal ini berarti bahwa 

dalam pembinaan pada tahap–tahap awal perlu ditekankan untuk penguasaan 

teknik–teknik dasar permainan. Seperti yang dikatakan oleh Suharno HP. 

(1984:12) bahwa : “Penguasaan teknik dasar permainan bola voli harus benar-

benar dilakukan, sebab penguasaan teknik dasar permainan bola voli merupakan 

salah satu unsur yang turut menentukan menang kalahnya suatu regu dalam 

pertandingan, disamping kondisi fisik, taktik dan mental“. 

Permainan bola voli mempunyai beberapa macam teknik dasar yaitu :                

1) Teknik servis, 2) Teknik pas bawah, 3) Teknik pas atas, 4) Teknik umpan, 5) 

Teknik smash, 6) Teknik bendungan (block) ( Suharno HP, 1982:14). Salah satu 

teknik dasar permainan bola voli yang penting adalah pas. Menurut Harsono 

(1979:15) “Pas adalah usaha ataupun upaya seorang pemain bola voli dengan cara 

menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk mengoper bola 

yang dimainkannya itu kepada teman seregunya untuk dimainkan dilapangan 

sendiri”. Sedangkan pas dalam permainan bola voli terdiri dari 2 macam yaitu pas 

bawah dan pas atas.  
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Menurut  M. Yunus (1992:126) teknik dasar dalam permainan bola voli 

terdiri dari teknik servis, teknik pas, teknik umpan, teknik smash dan teknik 

bendungan. Teknik pas dibagi menjadi dua macam yaitu pas atas dan pas bawah. 

pas atas ada  beberapa macam a) Pas atas normal, b) Pas atas bola rendah, c) Pas 

atas dengan bola di samping badan, d) Pas atas dengan bergeser mundur, e) Pas 

atas dengan bergerak mundur diagonal 45 derajat, f) Pas atas dengan meloncat, g) 

Pas atas ke belakang 

 
2.1.2  Teknik dasar permainan bola voli 

Permainan  bola voli adalah permainan beregu yang mengandalkan 

keterampilan setiap individu pemain, maka dalam permainan ini memerlukan 

teknik dasar sebaik mungkin agar dapat bermain dengan baik, maka perlulah 

kiranya setiap pemain secara perorangan berusaha meningkatkan penguasaan 

teknik dasar dalam permainan bola voli secara sempurna (Suharno HP,   1984:12). 

Menurut Suharno HP (1984:12) Teknik adalah cara melakukan atau 

melaksanakan sesuatu untuk mencari tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

Teknik dasar dalam permainan bola voli mempunyai arti yaitu suatu proses 

melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik 

mungkin untuk menyesuaikan tugas yang pasti dalam permainan bola voli.  

Kemudian ditegaskan kembali bahwa penguasaan teknik dasar bola voli 

merupakan unsur yang sangat menentukan dalamsuatu tim untuk menang kalahnya 

dalam suatu pertandingan. Oleh karena itu teknik dasar harus benar–benar di 

kuasai lebih dahulu agar dapat mengembangkan permainan bola voli dengan baik . 

Teknik dasar dalam permainan bola voli selalu berkembang sesuai dengan 
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perkembangan pengetahuan dan teknologi. Adapun teknik dasar permainan bola 

voli harus dikuasai dengan baik oleh semua pemain terdiri dari teknik dasar service 

(servis), pas (pas atas dan pas bawah), set up (umpan), smash (spike) dan block 

(bendungan).  

 
2.1.2.1   Teknik dasar servis 

Pada mulanya servis hanyalah merupakan pukulan pembukaan untuk 

memulai permainan sesuai dengan kemajuan permainan, teknik servis saat ini tidak 

hanya sebagai permulaan pertandingan, tetapi jika ditinjau dari sudut taktik adalah 

merupakan suatu awal untuk mendapatkan nilai agar regu berhasil meraih 

kemenangan. Service adalah suatu upaya memasukkan bola ke daerah lawan oleh 

pemain belakang yang berada di daerah service untuk memukul bola dengan satu 

tangan. Sedangkan menurut Suharno HP (1992:16) service adalah tanda saat 

dimulainya permainan atau sekedar menyajikan bola tetapi hendaknya diartikan 

sebagai serangan yang pertama kali bagi regu yang melakukan service.  

Sesuai dengan perkembangan zaman maka peraturan permainan bola voli 

juga berkembang, halini dapat kita lihat pada peraturan permainan bola voli yag 

diterbitkan tahun 2001 khususnya tentang sistem penilaian. Dengan sistem 

penilaian rally point, apabila server melakukan kesalahan maka di samping service 

berpindah tetapi juga lawan akan mendapat tambahan nilai. Karena service  juga 

begitu penting maka pelatih dan guru olahraga harus selalu berusaha memberikan 

penekanan bahwa service adalah merupakan serangan yang pertama. Macam-

macam service antara lain : back spin underhand service, outside underhand spin 

service, inside spin underhand service, cutting underhand service, floating 
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underhand service, cutting side arm service, floating side arm service, tennis 

service, floating service, slider floating overhand service, jumping service, cekis 

service, Hongaria overhand service. Macam-macam Service menurut putaran bola 

antara lain : top spin service, back spin service, floating service, side spin service, 

inside spin service, dan outside spin service. 

 
2.1.2.2    Teknik dasar pas 

Teknik pas adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam suatu 

titik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada lawan 

(M.Yunus, 1992:79). Pas terdiri dari dua macam yaitu :  pas bawah dan pas atas. 

Pas bawah terdiri dari : pas bawah normal, pas ke depan pada bola rendah, pas 

bawah bergeser diagonal 45 derajat ke depan, pas bawah bola jauh di samping 

badan, pas bawah dengan bergerak mundur, pas dengan bererak mundur diagonal 

45 derajat, pas bawah ke belakang, pas bawah dengan diving, dan pas bawah 

dengan rolling ke samping. Pas atas terdiri dari : pas atas normal, pas atas bola 

rendah, pas atas dengan bola di samping badan,  pas atas dengan bergeser mundur,  

pas atas dengan bergerak mundur diagonal 45 derajat, pas atas dengan meloncat,  

pas atas ke belakang. 

 
2.1.2.3   Teknik dasar umpan atau set up 

Menurut M. Yunus (1992:101) set up adalah menyajikan bola kepada 

teman dalam satu regu yang kemudian diharapkan bola tersebut dapat diserangkan 

ke daerah lawan dalam bentuk smash atau spike. Macam-macam set up menurut 

macamnya smash antara lain : umpan normal, umpan semi, umpan pull atau quick, 

umpan pull straight dan umpan push. 
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Macam-macam umpan menurut arah bola dari sisi pengumpan ada dua 

yaitu umpan ke depan dan umpan ke belakang, sedangkan macam-macam umpan 

menurut arah bola terhadap net yaitu : umpan sejajar dengan net, umpan vertikal 

dengan net, dan umpan diagonal dengan net. 

 
2.1.2.4   Teknik dasar smash atau spike 

Menurut M. Yunus (1992:108) smash adalah pukulan yang utama dalam 

penyerangan dalam usaha mencari kemenangan. Smash dibagi menjadi lima 

macam yaitu : 1) smash menurut ketinggian umpan, 2) smash menurut kurve 

jalannya bola, 3) smash menurut tolakannya, 4) smash menurut arahnya smash, 5) 

smash menurut posisi melakukan smash. Macam-macam smash  menurut 

ketinggian umpan yaitu : smash normal, smash  semi ini ada dua yaitu semi biasa 

dan semi jalan, smash pull atau quick ini ada dua yaitu smash pull biasa dan jalan, 

smash pull straight, dan smash  push. 

 
2.1.2.5   Teknik dasar bendungan atau block 

Bendungan atau block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk 

menangakis serangan lawan.  Macam-macam block menurut banyaknya orang 

yang melakukan block : block  satu, block  berdua, block  bertiga. Macam-macam 

block menurut sifatnya : block pasif dan aktif, dan macam-macam block menurut 

langkah awalnya : awalan dari belakang, awalan langkah samping, awalan langkah 

silang, awalan dari samping dan berputar lari ke posisi block, awalan lari diagonal 

45 derajat kearah posisi block.  

Dengan adanya tuntutan prestasi yang tinggi maka perlu dilakukan latihan 

yang lebih efektif terutama dalam memilih metode latihan yang lebih baik sehinga 
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penguasaan teknik dasar pas  dapat dicapai dengan sempurna, karena permainan 

bola voli adalah permainan cepat, artinya waktu untuk memainkan bola sangat 

terbatas, sehingga penguasaan teknik yang sangat kurang sempurna 

akanmemungkinkan timbulnya kesalahan teknik yang lebih besar dan penggunaan 

taktik-taktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau penguasaan teknik dasar bola 

voli cukup sempurna.  

 
2.1.3   Tinjauan teknik dasar pas 

2.1.3.1  Pengertian pas atas 

Pas  adalah usaha ataupun upaya seorang pemain bola voli dengan cara 

menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk mengoper bola 

yang dimainkannya itu kepada teman seregunya sebagai langkah awal untuk 

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

Pas atas adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

dengan suatu teknik tertentu, sebagai  langkah awal untuk menyusun pola serangan 

kepada regu lawan. Adapun macam-macam pas yaitu pas atas dan pas bawah. 

(Herry Koesyanto, 2003:22) 

 
2.1.3.2  Analisis gerakan pas atas 

Teknik pas atas dapat dilakukan dengan baik bila dilakukan dengan 

sungguh-sungguh.  Hal ini perlu, sebab pas atas mempunyai peran yang cukup 

penting dalam permainan bola voli. Analisis gerakan pas atas yang diuraikan 

adalah sikap dan gerak badan pada waktu melakukan pas atas yang terdiri dari 

sikap permulaan akan melakukan pas atas, sikap saat perkenaan bola, dan sikap 

akhir dalam melakukan pas atas. 
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Sikap permulaan dalam melakukan pas atas yaitu sikap siap sedemikian 

rupa sehingga memudahkan untuk secepatnya bergerak ke arah yang diinginkan. 

Secara keseluruhan tubuh harus dalam keadaan seimbang yang labil. Seimbang 

maksudnya agar koordinasi daripada tubuh dapat dikuasai. Labil maksudnya agar 

tubuh itu dapat digerakkan ke berbagai arah yang dikehendaki dalam waktu 

singkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Sikap Permulaan pada pas atas  
( Suharno HP 1985:16) 

Adapun sikap permulaan itu adalah sebagai berikut : badan berdiri tegak 

dengan salah satu kaki berada di depan kaki yang lain. Dianjurkan bila tidak kidal 

kaki kiri lebih berada ke depan kaki kanan, lutut ditekuk, badan agak condong ke 

depan dengan tangan siap berada di depan dada. Pada saat akan melakukan pas, 

maka posisi badan segera berada di bawah bola, dengan tangan di angkat ke atas 

depan kira-kira setinggi dahi, jari tangan secara keseluruhan membentuk setengah 
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lingkaran atau bulatan, jari direnggangkan sedikit satu dengan yang lain dan kedua 

ibu jari membentuk satu sudut (Suharno HP. 1985:16) 

Posisi perkenaan tangan danjari pada bola yaitu kedua telapak tangan dan 

jari-jari yang membentuk setengah lingkaran atau bulatan, siap di depan atas dahi. 

Perkenaan bola pada jari adalah ruas pertama dan ruas kedua, terutama ruas 

pertama pada ibu jari. Pada saat jari disentuhkan pada bola, maka jari-jari agak 

ditegakkan sedikit dan pada saat itu juga diikuti gerakan pergelangan tangan, 

lengan ke arah depan atas agak eksplosif (Suharno HP, 1985:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Sikap saat perkenaan tangan dan jari pada bola  
(Suharno HP, 1985:17) 

Sikap akhir gerakan pas atas dibutuhkan koordinasi antara sikap 

permulaan, sikap perkenaan, serta sikap akhir gerakan itu sendiri. Setelah bola 
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berhasil di pas atas, maka lengan tetap lurus sebagai suatu gerakan lanjutan diikuti 

dengan badan dan langkah kaki ke depan agar koordinasi tetap terjaga dengan baik. 

Gerakan tangan, pergelangan tangan, lengan dan kaki harus merupakan suatu 

gerakan yang harmonis, sedangkan pandangan tetap terarah pada jalannya bola 

(Suharno HP, 1985:16) 

 
2.1.3.3 Macam-macam teknik pas atas 

2.1.3.3.1 Pas atas normal 

Sikap permulaan yaitu kedua kaki berdiri selebar dada, berat badan 

menumpu pada tapak kaki bagian depan, lutut di tekuk dengan badan merendah, 

tempatkan badan secepat mungkin di bawah bola, dengan kedua tangan di angkat 

lebih tinggi dari dahi, dan jari-jari tangan terbuka lebar membentuk cekungan 

seperti setengah lingkaran bola .(M. Yunus, 1992:80). 

Gerakan pelaksanaan yaitu tepat saat bola di atas dan sedikit di depan 

dahi, lengan di luruskan dengan agak eksplosif untuk mendorong bola. Perkenaan 

bola pada permukaan jari-jari ruas pertama dan kedua, dan yang dominan 

mendorong bola adalah ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Pada waktu 

perkenaan dengan bola, jari-jari agak di tegangkan, kemudian diikuti dengan 

gerakan pergelangan tangan agar bola dapat memantul dengan baik .(M. Yunus, 

1992:80). 

Gerakan lanjutan yaitu setelah bola memantul denganbaik, lanjutkan 

dengan meluruskan lengan ke depan atas sebagai suatu gerakan lanjutan, diikuti 

denganmemindahkan ke depan denganmelangkahkan kaki belakang ke depan dan 

segera mengambil sikap siap dalam posisi normal kembali (M. Yunus, 1992:80) 
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2.1.3.3.2  Macam-macam variasi teknik pas atas 

2.1.3.3.2.1  Pas atas pada bola rendah 

Pas atas pada bola rendah ini pemain dituntut bergerak menyesuaikan 

datangnya bola sehingga bola tepat berada diatas kening pemian. 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 dibawah bola atau agar bola tetap berada diatas kening dari pemain. Setelah 

itu baru melakukan pas atas dengan baik dn benar (M. Yunus, 1992:81) 

Keterangan gambar 3 sebagai berikut : angka 1, 2, 3, saat menyongsong 

datangnya bola. Angka 4 saat melakukan pas atas. Angka 5, 6 gerakan lanjutan 

setelah melakukan pas atas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Pas atas pada bola rendah  
(M. Yunus 1992:93) 
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2.1.3.3.2.2  Pas atas dengan bola di samping badan 

Pas atas dengan bola disamping badan ini pemain dituntut bergerak 

menyesuaikan dengan datangnya bola, baik disamping kanan badan atau 

disamping kiri badan. Dengan demikian pada saat bola datang, baik di saping kiri 

maupun samping kanan sehingga bola tetap berada di atas kening dari pemain 

tersebut setelah itu baru melakukan pas atas dengan baik dan benar (M. Yunus, 

1992:81). 

Keterangan gambar 4 : Angka 1, 2, 3 gerakan saat menyongsong bola 

akan datang. Angka 4, 5, saat melakukan pas atas dan angka 6 gerakan lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4 

Pas atas dengan bola disamping badan  
(M. Yunus, 1992:94) 
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2.1.3.3.2.3  Pas atas dengan bergeser mundur 

Pas atas dengan bergeser mundur pemain dituntut bergerak mundur 

dengan cepat. Karena pemain harus bergerak menyesuaikan datangnya bola 

sehingga bola tetap berada diatas kening dari pemain.  

Dengan demikian bola dapat di pas atas dengan baik (M. Yunus, 

1992:81). Keterangan gambar 5 : Angka 1, 2, 3, 4, 5,  saat menyongsong 

datangnya bola. Angka 6, 7 saat melakukan pas atas. Angka 8, 9 gerak lanjutan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gambar 5 

Pas atas dengan bergeser mundur 
 (M. Yunus 1992:95) 

 
2.1.3.3.2.4  Pas atas dengan meloncat 

Pas atas dengan meloncat pemain bergerak menyesuaikan dengan 

datangnya bola, sehingga pada saat bola melambung tinggi pemain meloncat 

dengan menyesuaikan dengan datangnya bola tersebut, pas  atas dilakukan pada 

saat bola tepat diatas kening dari pemain sehingga bola tetap bisa terkontrol 
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dengan baik dan benar. Pada saat mendarat gerakan kaki ngeper (M. Yunus, 

1992:81). 

Keterangan gambar 6 : Angka 1, 2 saat menyongsong bola datang. Angka 

3, 4 gerakan saat melakukan pas atas dan angka 5, 6, gerakan setelah melakukan 

pas  atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6 

Pas atas dengan melompat  
(M. Yunus, 1992:97) 

 

2.1.3.3.2.5  Pas atas kebelakang 

Pas atas kebelakang pemain diharuskan dengan cepat menyesuaikan 

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

dan tegak harus lurus dengan bola sehingga bola tepat berada diatas pemain 

disertai dengan menekuk lutut agak rendah, kemudian melakukan pas atas dengan 

baik dan benar, dengan cara mendorongkan bola, dengan meluruskan lengan keatas 
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belakang hingga badan membusur kebelakang, pandangan mata tetap mengikuti 

arah bola. (M. Yunus, 1992:81). 

Keterangan gambar 7 : Angka 1, 2, 3, gerakan saat menyongsong bola 

datang, angka 4 saat gerakan pas atas, angka 5, 6 gerakan lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Pas  atas ke belakang  
(M. Yunus, 1992:98) 

 
2.1.4 Bentuk pembelajaran pas atas menggunakan tembok sasaran. 

Mengajar pas atas dapat dilakukan dengan menggunakan tembok sasaran. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh M. Mariyanto (1995:123). Sikap 

permulaan, siswa memegang bola dengan dua tangan menghadap ke tembok 

sasaran, pelaksanaanya bola dilemparkan atau dipantulkan ke tembok dan 

pantulannya berusaha untuk di passing atas ke tembok sasaran lagi, demikian 

seterusnya, bila bola melenceng atau tidak dapat di passing maka bola diambil dan 
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dilemparkan atau dipantulkan lagi ke tembok sasaran dan di pas atas lagi secara 

berulang–ulang.    

Keuntungan latihan ini adalah mudah mengantisipasi bola karena tidak 

terpancang teman pasangannya dan mudah untuk mengukur keajegan bola pantul 

sedangkan kelemahannya karena tembok benda mati maka bila sudut datang bola 

tidak tepat maka hasil pantulannya juga tidak tepat. Tujuan latihan ini adalah untuk 

melatih reaksi terhadap arah datangnya bola dan menambah kepekaan untuk 

mengendalikan bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 

Pas atas menggunakan tembok sasaran  
(Theo Kleinman dan Dieter Kruber, 1985:44) 
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2.1.5   Bentuk pembelajaran pas atas berpasangan 

Sikap permulaan siswa memegang bola dengan dua tangan menghadap ke 

pasangannya, pelaksanaannya bola dilempar mengarah kepada pasangannya, 

kemudian bola di pas atas untuk di operkan ke pada pasangannya lagi. Jarak 

keduanya antara 3 meter sampai 4 meter, demikian selanjutnya masing–masing 

berusaha untuk memassing bola secara berulang–ulang.  

Keuntungan latihan ini adalah siswa tidak mudah jemu karena mirip 

bermain yang sesungguhnya, jadi ada unsur menyenangkan. Sedangkan 

kelemahannya keajegan bola sulit diantisipasi apabila pasangannya jelek akan 

mempengaruhi latihan sehingga tergantung dari pasangannya tujuan latihan ini 

adalah untuk menambah kepekaan untuk mengendalikan bola dan mengarah bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 9 

Pas atas berpasangan  
(Theo Kleinman dan Dieter Kruber, 1985:41) 
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2.1.6  Metode belajar pas atas 

Metode adalah cara dengan melalui proses sehingga terjadi perubahan 

yang sesuai dengan tujuan. Menurut Theng kh (1973:17) point dari latihan pas atas 

terdiri dari beberapa macam seperti jari-jari kedua tangan terbuka selebar-lebarnya 

dan berbentuk mangkok serta jari-jari itu tak boleh lemas, kedua telapak tangan 

agak miring berhadapan, agar lebih mudah dimengerti maka para siswa disuruh 

memegang bola dan setelah bola dilepaskan sikap tangan tak boleh berubah, 

pergelangan tangan sedikit ditekuk kebelakang sedang siku-siku berada sedikit 

disisi depan badan dan bersudut kurang lebih 45 derajat dengan togok, siku-siku 

ditekuk hingga kedua tangan berada didepan muka, badan sedikit dibongkokkan, 

satu kaki berada dimuka yang lain dengan lutut-lutut agak ditekuk, seluruh badan 

kaki dan lengan diluruskan bersamaan pada saat bola disentuh, sikap pergelangan 

tangan dan tangan berikut dijari-jarinya tidak berubah 

Dari beberapa metode latihan tersebut di atas ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuaan pas atas, namun dalam penelitian ini penulis khusus 

menyoroti tentang latihan pas atas berpasangan dan menggunakan tembok sasaran. 

Macam-macam variasi latihan passing atas menurut Suharno HP (1984:15) : 

2.1.6.1  Passing atas setinggi dada (chest pass) 

2.1.6.1.1 Passing atas sikap normal 

2.1.6.1.2 Passing atas dengan guling ke samping 

2.1.6.1.3 Passing atas dengan meloncat 

2.1.6.1.4 Passing atas dengan setengah guling ke belakang 

2.1.6.2 Passing atas setinggi muka (forward pass) (Theng kh, 1973:17) 
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2.1.7   Kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan pas atas 

Dalam mengajarkan teknik dasar pas  atas kepada pemula Menurut Theng 

kh (1973 :17), sering dijumpai kelemahan-kelemahan seperti, siku terlalu rapat 

dengan badan hingga jari-jari menunduk keatas, ibu jari menunjuk kedepan, jari-

jari lemas dan rapat, bola kena telapak tangan, menggerakkan pergelangan tangan 

kedepan, gagal berada dibawah belakang bola, gagal meluruskan badan dan 

lengan, gagal menjatuhkan bola dengan tepat. 

Kesalahan–kesalahan tersebut di atas pada umumnya dapat dikenali 

dengan mudah dan cepat diatasi dengan cara penentuan tugas–tugas atau aturan 

gerak. Kreatifitas dalam membuat variasi latihan sangat membantu memperbaiki 

kesalahan–kesalahan gerakan yang sering dilakukan oleh peserta didik dalam pas 

atas.    

Disamping itu kesalahan sering terjadi juga timbul karena kurangnya 

latihan dan tingkat kesulitan dalam gerakan pas atas. Kesulitan gerakan pas atas 

akan menjadi mudah jika dilakukan latihan secara kontinyu atau terus menerus. 

Berlatih secara terus menerus berarti mempelajari berulang–ulang akan 

menyebabkan suatu gerak otomatisasi. Dengan latihan terus menerus diharapkan 

dapat memperbaiki kesalahan–kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pas 

atas, terutama kesalahan saat menduga arah bola yang datang dan ketidaksiapan 

saat pas atas dengan baik. Adapun kesalahan umum dalam pelaksanaan pas atas 

adalah sebagai berikut : 

2.1.7.1 Kurang cepat penempatan badan di bawah bola dan tidak ditekuknya 

lutut dalam sikap permulaan saat pelaksanaan. 
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2.1.7.2 Jari-jari terlalu lebar dan lurus, sehingga tidak terbentuk cekungan 

setengah lingkaran dari jari-jari dan telapak tangan. 

2.1.7.3 Kedua siku terlalu ke luar ke samping atau terlalu rapat ke dalam 

sehingga tidak terbentuk setengah lingkaran. 

2.1.7.4 Perkenaan bola pada saat pas atas pada ujung jari, kuku sering sobek 

atau perkenaanpada telapak tangan. 

2.1.7.5 Pergelangan tangan dan jari-jari terlalu lemah, kekuatannya karena 

kurang latihan. 

2.1.7.6 Gerakan terlihat kaku 

2.1.7.7 Lengan sudah lurus ke atas sebelum perkenaan bola, sehingga tidak ada 

kekuatan untuk pas atas 

2.1.7.8 Gerakan jari, lengan dan badan kurang selaras 

2.1.7.9 Kurangnya konsentrasi dalam pelaksanaan pas atas sehingga 

menyebabkan gerakan-gerakan yang salah 

2.1.7.10 Seseorang mudah jenuh dalam pelaksanaan pas atas 

2.1.7.11 Gerakan jari pada perkenaan bola terlalu kuat atau terlalu lemah 

sehingga teknik salah dan jalannya bola kurang baik. 

 
2.1.8   Strategi Pembelajaran  

Stratagi pembelajaran merujuk pada suatu proses pengaturan lingkungan 

belajar. Strategi pembelajaran merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan 

guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran untuk menantukan kegiatan apa 

yang akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung (Kurikulum SMP, 

2004 :26)  
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2.1.8.1  Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani adalah sebagai berikut : 

2.1.8.1.1 Pendekatan pengetahuan-keterampilan. Pendekatan ini memiliki dua 

metode, yaitu metode ceramah dan metode latihan. 

2.1.8.1.2 Pendekatan sosialisasi. Pendekatan ini berlandaskan pandangan bahwa 

proses pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan 

pribadi dan berkarya, keterampilan interaksi sosial. 

2.1.8.1.3 Pendekatan personalisasi. Pendekatan ini berlandaskan atas pemikiran 

bahwa aktivitas jasmani dapat dipergunakan sebagai media untuk 

mengembangkan kualitas pribadi. 

2.1.8.1.4 Pendekatan belajar. Pendekatan ini berupaya untuk mempengaruhi 

kemampuan dan proses belajar anak dengan metode terpogram, 

kreativitas dan pemecahan masalah. 

2.1.8.1.5 Pendekatan pembelajaran motorik. Pendekatan ini mengajarkan 

aktivitas jasmani berdasarkan klasifikasi keterampilan dan teori proses 

informasi yang diterima. Metode yang dikembangkan berdasarkan 

pendekatan ini adalah demonstration. 

2.1.8.1.6 Spektrum gaya mengajar. Spektrum dikembangkan  berdasarkan 

pemikiran bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara guru-murid 

dan pelaksanaan pembagian tanggungjawab. 

2.1.8.1.7 Pendekatan permainan taktis. Untuk mengajarkan permainan agar anak 

memahami manfaat teknik permainan tertentu dengan cara 

mengenalkan situasi permainan tertentu terlebih dahulu kepada anak. 
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2.1.8.2   Tujuan Pembelajaran 

Tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk membantu atlet 

meningkatkan keterampilan bola voli semaksimal mungkin. Untuk mencapai hal 

itu ada empat aspek latihan yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama 

oleh atlet yaitu  : 1)  Latihan fisik, 2)  Latihan teknik, 3) Latihan taktik dan           

4) Latihan mental (Harsono, 1988 : 100). Dalam penelitian ini peneliti hanya ingin 

meneliti tentang peningkatan keterampilan teknik dasar passing atas bola voli saja. 

Latihan  teknik (technical training) yang dimaksudkan adalah latihan 

untuk meningkatkan teknik-teknik gerakan yang diperlukan untuk mampu 

melakukan cabang olahraga yang dilakukan atlet. Latihan teknik juga dimaksudkan 

untuk membentuk dan memperkembangkan kebiasaan-kebiasaan motorik atau 

perkembangan neuromoscular (Harsono, 1988 : 100). Dalam penelitian ini peneliti 

hanya ingin meneliti tentang peningkatan keterampilan teknik dasar pas atas bola 

voli.  

Dalam penelitian ini tujuan latihan dimaksudkan untuk mengetahui 

metode pembelajaran mana yang baik digunakan pada permainan bola voli 

terutama pada pas atas menggunakan sasaran tembok atau berpasangan terhadap 

kemampuan pas atas dalam permainan bola voli  pada ekstrakurikuler SMP 3  

Patebon Kendal tahun pelajaran 2004/2005. 

 
2.1.8.3  Prinsip dasar Pembelajaran 

Prinsip-prinsip pembelajaran yang dikemukakan di sini adalah prinsip 

yang paling mendasar, akan tetapi penting dan yang dapat diterapkan pada setiap 

cabang olahraga serta harus dimengerti dan diketahui benar-benar oleh pelatih 
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maupun atlet. Untuk memperoleh hasil yang dapat meningkatkan kemampuan atlet 

dalam perencanaan program pembelajaran harus berdasarkan pada prinsip-prinsip 

dasar latihan yaitu : 1) Prinsip beban lebih (over load principle), 2) Prinsip 

perkembangan menyeluruh (multilateral development), 3) Prinsip kekhususan 

(spesialisasi), 4)  Prinsip individual, 5) Intensitas latihan, 6) Kualitas latihan,        

7) Variasi  latihan, 8) lama latihan, 9) Prinsip pulih asal (Harsono, 1988:102-122). 

Prinsip beban lebih (over load principle) adalah bahwa beban latihan yang 

diberikan kepada atlet harus diberikan berulang kali dengan intensitas yang cukup. 

Kalau latihan dilakukan secara sitematis maka diharapkan tubuh atlet dapat 

menyesuaikan diri semaksimal mungkin kepada latihan yang diberikan, serta dapat 

bertahan terhadap hal yang ditimbulkan oleh latihan tersebut baik stress fisik 

maupun stress mental. Jadi selama beban kerja dan tantangan-tantangan yang 

diterima masih berada dalam batas-batas kemampuan manusia untuk 

mengatasinya, dan tidak terlalu menekan sehingga menimbulkan ketegangan yang 

berlebihan selama itu pula proses perkembangan fisik maupun mental manusia 

masih mungkin tanpa merugikan dia (Harsono, 1988 : 104). 

Dalam penelitian ini prinsip beban lebih (over load principle) di 

tingkatkan setiap satu minggu yaitu, repetisi tetap 10 kali dan setnya yang 

meningkat dimulai pada minggu pertama ke 3 set pada minggu kedua 4 set dan 

seterusnya. Dengan peningkatan beban ini diharapkan terjadi peningkatan 

kemampuan pada latihan passing atas bola voli. 

Prinsip kekhususan (spesialisasi) mempunyai pengertian apapun cabang 

olahraga yang diikutinya tujuan serta motif atlet biasanya adalah untuk melakukan 

spesialisasi dalam cabang olahraga tersebut, oleh karena dengan spesialisasi dia 
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akan memperoleh sukses dan menonjol dalam cabang olahraga tersebut. 

Spesialisasi juga berarti mencurahkan segala kemampuan baik fisik maupun 

mental pada satu cabang olahraga tersebut (Harsono, 1988 : 109) 

Prinsip individual mengharuskan seluruh konsep latihan disusun sesuai 

dengan kekhasan setiap individu agar tujuan latihan dapat tercapai. Faktor-faktor 

seperti umur, jenis, bentuk tubuh, kedewasaan, latar belakang pendidikan, tingkat 

kesegaran jasmaninya dan ciri-ciri psikologisnya semua harus ikut di 

pertimbangkan dalam mendisain latihan bagi atletnya. Jadi kesimpulannya adalah 

bahwa latihan memang harus direncanakan dan di sesuaikan bagi setiap individu 

agar latihan tersebut dapat menghasilkan hasil yang terbaik (Harsono, 1988:113). 

Intensitas latihan adalah suatu dosis atau jatah latihan yang harus 

dilakukan seorang atlet menurut program yang ditentukan (M. Sajoto, 1993 : 133). 

Intensitas latihan dapat diukur dengan cara menghitung denyut nadi dengan rumus 

Denyut Nadi Maksimal (DNM) = 220 – Umur (dalam tahun). Dalam penelitian ini 

dosis latihan menggunakan 80 % - 90 % dari DNM. Jadi bagi atlet yang berumur 

14 tahun takaran intensitas yang dicapai dalam latihan adalah 80 % dari 206 = 165 

denyut nadi / menit. 

Kualitas latihan adalah apabila latihan atau drill-drill yang dilakukan 

memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan atlet, apabila koreksi-koreksi yang 

konstruktif sering diberikan dan pengawasan diberikan oleh pelatih sampai ke 

detail-detail gerakan dan apabila prinsip-prinsip over load diterapkan baik segi 

fisik maupun mental (Harsono, 1988 : 119). 

Variasi dalam latihan di berikan untuk mencegah kemungkinan timbulnya 

kebosanan berlatih sehingga pelatih harus kreatif dan pandai-pandai mencari dan 
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menerapkan variasi-variasi dalam latihan. Variasi latihan yang dikreasi dan 

diterapkan secara cerdik akan dapat menjaga terpeliharanya fisik maupun mental 

atlet sehingga timbulnya kebosanan berlatih sejauh mungkin dapat terjadi dalam 

penelitian ini variasi latihan yang dilakukan yaitu pas atas berpasangan dan 

menggunakan tembok sasasran (Harsono, 1988 : 121). 

Lama latihan atau di sebut duration adalah sampai beberapa minggu atau 

beberapa bulan program tersebut di jalankan (M. Sajoto, 1993 : 139). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan lama latihan selama  dua bulan.  

Frekuensi adalah berapa kali seseorang melakukan latihan yang cukup 

intensif dalam satu minggunya (M. Sajoto, 1993 : 137). Dalam menentukan 

frekuensi latihan harus benar-benar menentukan batas-batas kemampuan 

seseorang, karena bagaimanapun juga tubuh sesorang tidak dapat beradaptasi lebih 

cepat dari batas kemampuannya. Apabila frekuensi latihan yang diberikan 

berlebihan akibatnya bukan percepatan hasil yang diperoleh tetapi dapat 

menyebabkan sakit yang berkepanjangan.  

Menurut Fox dan Matheus dalam M. Sajoto (1993 : 138) dikemukakan 

bahwa frekuensi latihan 3 – 5 kali per minggu adalah cukup efektif. Sedangkan 

Brooks dan Fahey dalam M. Sajoto (1993 : 138) mengemukakan bahwa latihan 

hendaknya dengan frekuensi antara 3 – 5 kali per minggu dengan waktu latihan 

antara 20 – 60 menit dalam intensitas tidak terlalu tinggi. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas peneliti dalam 

memberikan latihan menggunakan frekuensi latihan  3 kali dalam seminggu untuk 

latihan pas atas berpasangan dan menggunakan tembok sasaran yaitu pada hari 

Senin, Kamis dan Sabtu, dengan waktu setiap kali pertemuan 90 menit. 
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Dalam penelitian ini peneliti berusaha memberikan arahan dan contoh 

gerakan pas sebelum latihan di laksanakan. Mengoreksi gerakan yang kurang 

benar dari bagian perbagian gerakan selama latihan dan mengevaluasi gerakan 

keseluruhan setelah latihan dilaksanakan.  

Pas atas berpasangan adalah pas atas yang dilakukan dua orang yang 

saling berhadapan, kemudian bola di pas atas untuk dioperkan lagi kepada 

pasangannya. Jarak keduannya antara 3 – 4 meter dan arah bola diusahakan 

melambung tinggi serta tepat kearah pasangannya masing-masing hendaknya 

berusaha agar bola tidak jatuh dan berusaha mempertahankannya sehingga bola 

dapat di pas secara berulang-ulang. Dalam penelitian ini repetisinya 10 kali dan 

setnya meningkat setiap minggunya, dimulai dari minggu pertama setnya 3 kali. 

Pelaksanaan latihan ini adalah dengan sikap permulaan memegang bola 

dengan dua tangan menghadap ke tembok sasaran, kemudian bola dilemparkan 

atau dipantulkan ke tembok dan pantulannya berusaha untuk di pas ke tembok 

sasaran lagi demikian seterusnya, bila bola melenceng atau tidak dapat di pas maka 

bola kembali diambil untuk dipantulkan lagi ke tembok dan di pas secara berulang-

ulang. Arah bola hendaknya agak tinggi, sehingga pantulannya dapat mudah di pas 

lagi. 

Analisis kelebihan dan kekurangan antara latihan pas atas menggunakan 

tembok sasaran dan berpasangan. 

Tembok sasaran Berpasangan  
Kelebihan 

1. Sasaran yang luas dan lebar 
memberikan keleluasaan untuk 
mengatur arah bola.  

 

1. Lebih cermat karena pas harus 
tepat ke teman. 
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2. Lebih efisien karena dilakukan 

sesuai dengan pas atas yang 
sesungguhnya. 

3. Tidak mudah jenuh karena mirip 
dengan permainan pas atas yang 
sesungguhnya. 

4. Mudah mengantisipasi bola 
karena tidak terpancang teman 
pasangannya 

5. Mudah untuk mengukur keajegan 
bola pantul 

2. Lebih efisien karena dilakukan 
sesuai dengan pas atas yang 
sesungguhnya. 

3. Tidak mudah jenuh karena mirip 
dengan permainan pas atas yang 
sesungguhnya. 

4. Tidak terpengaruh oleh prinsip 
sudut datang dan sudut pantul, jadi 
lebih mudah mengontrol bola. 

5. Perasaan terhadap bola untuk lebih 
halus karena harus mengendalikan 

Kekurangan 
1. Tembok merupakan benda mati, 

maka bila sudut datang bola tidak 
tepat maka hasil pantulannya juga 
tidak tepat. 

2. Kurang cermat karena sasaran 
kurang terfokus. 

3. Kekuatan dalam memantulkan 
bola kurang karena terbiasa 
denagn pantulan bola lambat. 

1. Kurang motivasi bila mendapatkan 
pasangan yang tidak seimbang. 

2. Keajegan bola sulit diantisipasi 
apabila pasangannya jelek. 

3. Arah datangnya bola sangat 
tergantung dari pasangannya. 

 
 

 

2.2. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah peryaataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kenyataannya ( Sutrisno Hadi, 2000 : 257 ). Berdasarkan kajian 

teoritis yang berhubungan dengan permasalahan maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

2.2.1 Ada perbedaan yang berarti antara pembelajaran pas atas menggunakan 

sasaran tembok dan berpasangan terhadap kemampuan pas atas dalam 

permainan bola voli. 

2.2.2  Pebelajaran pas atas menggunakan sasaran tembok memberikan hasil 

pembelajaran yang lebih baik di banding latihan pas atas berpasangan 

terhadap kemampuan pas atas dalam permainan bola voli. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN. 

 

Metodologi penelitian berfungsi memberikan rambu–rambu yang cermat dan 

mengajukan syarat – syarat yang benar dalam penelitian agar tercapai tujuan penelitian 

yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Sutrisno Hadi, 

1993:4) 

Beberapa hal yan berkenaan dengan metodologi penelitian akan diuraikan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 
3.1  Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. 

Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai 

satu sifat yang sama ( Sutrisno Hadi, 2000 : 220 ). 

Populasi dalam penelitian  ini  adalah siswa putra yang ikut 

ekstrakurikuler  SMP Negeri 3 Patebon Kab. Kendal tahun pelajaran 2004/2005 

yang berjumlah 96 siswa, jadi populasi dalam penelitian ini mempunyai kesamaan 

sifat yaitu : 1) Terdiri dari siswa SMP 3 Patebon yang ikut ekstra kurikuler, 2) 

Berjenis kelamin sama yaitu putra, 3) Mempunyai tingkat kecakapan yang 

cenderung sama, yaitu pernah mendapatkan materi pelajaran pas atas bola voli. 

 
3.2  Sampel dan teknik pengambilan sampel 

Sampel adalah jumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi ( Sutrisno Hadi, 2000 : 221 ) 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive 

sampling Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 127) dikatakan bahwa teknik 

Purposive sampling adalah penentuan sampel dalam pengambilan subjek bukan 

didasarkan atas strata,  random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat 

mengambil sampel yang besar. Walaupun cara seperti ini diperbolehkan, yaitu 

peneliti bisa menentukan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, tetapi dengan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi : 1)  Pengambilan sampel harus didasarkan atas 

ciri, sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri pokok populasi,  2)  

Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling 

banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi,  3)  Penentuan 

karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan. 

Winarno Surakhmad ( 1980 : 100 ) mengatakan : bila populasi cukup homogen, 

terhadap populasi dibawah 100 digunakan sampel 50%, diatas 100 dibawah 1000 

sebesar 25%, dan diatas 1000 sebesar 15%. 

Pengambilan sampel dengan teknik bertujuan ini cukup baik karena sesuai 

dengan pertimbangan dan tujuan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi. 

Jumlah siswa putra peserta ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 3 Patebon tahun 

pelajaran 2004/2005 adalah 96 siswa. Berdasarkan pertimbangan waktu dan  

tenaga serta pendapat yang telah disebutkan maka besarnya sampel di tetapkan 40 

siswa. adapun langkah-langkah dalam pemilihan sampel adalah : 

3.2.1 Dibuat daftar 96 siswa putra peserta ekstrakurikuler, kemudian dilakukan 

tes awal pas atas. 

3.2.2 Dari hasil tes awal dibuat rangking sejumlah 96 siswa. 
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3.2.3 Kemudian diambil 40 siswa, yang rangkingnya di tengah,  caranya dari 

rangking atas dan bawah dihilangkan yang dianggap tidak memenuhi 

syarat. 

3.2.4 Karena yang rangking atas sudah dianggap pandai bila diberi latihan tidak 

akan terlihat perubahannya dan rangking bawah dianggap kurang 

memenuhi syarat dalam penelitian ini. 

3.2.5 Akhirnya diambil sebanyak 40 siswa yang memenuhi syarat untuk di 

jadikan sampel penelitian. 

 
3.3  Tempat dan waktu penelitian 

3.3.1  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan bola voli SMP Negeri 3 Patebon 

Kabupaten Kendal. 

 
3.3.2  Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan 

tanggal  31  Maret 2005  yaitu pada semester I tahun pelajaran 2004/2005. 

 
3.4  Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi obyek penelitian                

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 99 ). 

Dalam penelitian  ini terdiri dari  2  macam variabel yaitu : 

3.4.1 Variabel bebas 

Variabel bebas di sini adalah latihan pas atas menggunakan sasaran 

tembok dan berpasangan. 
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3.4.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecakapan pas atas dalam 

permainan bola voli. 

 
3.5  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode yang 

menggunakan suatu gejala yang disebut latihan. Dengan latihan yang diberikan 

tersebut akan terlihat hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari pelaksanaan 

latihan. Metode eksperimen dengan Mached by Subjects yang disingkat pola M – S 

adalah pemisahan pasangan-pasangan subyek masing-masing ke grup eksperimen 

1 dan ke grup eksperimen 2 secara otomatis akan menyeimbangkan ke dua grup 

itu. Pembagian kedua kelompok tersebut menggunakan cara ordinal pairing  yaitu 

menggunakan cara ABBA  yang  didasarkan  atas hasil tes awal yang telah 

dirangking (Sutrisno Hadi, 2000 : 484). 

Untuk menentukan kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

tersebut melakukan latihan pas atas berpasangan atau pas atas menggunakan 

tembok sasaran yaitu dengan cara diundi.  

Menurut Sutrisno Hadi ( 2000 : 260 ) bahwa “ Tiap-tiap eksperimen pada 

akhirnya harus membandingkan sedikitnya dua kelompok atau lebih menjadi 

kegiatan utama dalam penyelidikan-penyelidikan ilmiah”. 

Metode eksperimen adalah kegiatan yang meliputi tes awal, pemberian 

latihan, dan tes akhir. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan rancangan 

sebagai berikut : 
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Tabel  1  

Rancangan penelitian  pola M - S 

 
Variabel 

 
Tes awal 

 
Perlakuan  

  
Tes akhir 

 
1. Pas atas menggunakan tembok 

sasaran 

2.  Pas atas berpasangan 

 

 
X1 

 

X2 

 
O 

 

O 

 
X1 

 

X2 

 
Sumber : Sumadi Suryabrata, (1983 : 56) Metodologi Penelitian, Jakarta, Rajawali pers  

Keterangan :  

X1 :  tes awal 

O :  perlakuan 

X2 :  tes akhir 
 
 

3.6  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

kecakapan pas atas dari Craine (Suharno HP., 1985:87) yaitu tes yang digunakan 

untuk pengukuran kecakapan pas atas pemain yang masih rendah tingkatannya.  

3.6.1 Petunjuk umum pelaksanaan  

Sebelum anak dites hendaknya melakukan latihan pendahuluan, 

setelah memahami gerakan-gerakan yang akan dilakukan dengan benar 

baru dilakukan tes kecakapan dari Craine. 

3.6.2 Tujuan 

Untuk mengukur keterampilan pas atas dalam mengarahkan bola 

ke petak sasaran sebanyak 5 kali. 
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3.6.3 Petugas 

Adapun petugas yang melakukan tes yaitu seorang pemberi bola 

atau pelambung bola, seorang pengawas syah atau tidaknya bola masuk 

kesasaran, dan seorang sebagai pencatat nilai bola yang masuk maupun 

yang tidak masuk ke sasaran dan sekaligus sebagai pemanggil siswa yang 

dites. 

3.6.4 Evaluasi 

Hasil yang dihitung adalah penggunaan teknik yang benar dan 

bola masuk di dalam daerah petak sasaran atau mengenai garis pembatas, 

diberi nilai satu, dan yang tidak dapat melaksanakan pas atas dengan baik 

dan masuk ke sasaran di beri nilai 0. 

3.6.5 Alat dan perlengkapan 

Lapangan bola voli, net, tiang bambu dari sebanyak empat buah, 

tali rafia, blanko penilaian, alat-alat tulis dan bola voli. 

3.6.6 Petunjuk pelaksanaan 

Pemain berdiri pada posisi 2 (kanan depan) siap untuk 

mengumpan bola kearah petak sasaran. Bola dilambungkan dengan 

lemparan bawah dari A, melampaui di atas tali yang dibentangkan 

sepanjang 9 meter, tinggi  10  feet dan 3 yard jauhnya dari net. Kemudian 

pemain mengumpan bola dengan teknik yang baik sesuai dengan peraturan 

ke arah petak saaran selebar 1 yard, panjangnya 4,5 feet dan bola harus 

lewat di atas tali setinggi 5 cm di atas tepi atas net yang membentang 

sepanjang 1 yard sejajar dengan garis samping lapangan. 
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Kesempatan melakukan 5 kali umpan. Setiap bola yang sah masuk 

ke petak sasaran mendapat nilai 1, sedangkan pelaksanaan yang salah atau 

bola tidak masuk ke petak sasaran mendapat nilai 0. Bila lambungan salah 

atau sulit dari pelempar bola, pemain boleh untuk tidak diterima akan tetapi 

jika lambungan dari pelempar baik dantidak di terima sebanyak tiga kali 

berturut-turut, maka pemain tersebut dianggap telah melakukan sekali 

umpan yang sah, jadi setiap pemain kemungkinan mendapat nilai tes 

maksimal 5 dan minimal 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  10  Lapangan Tes Craine (Suharno HP, 1985:87) 

Keterangan Gambar : 

a. AC  =  EG  =  FH  =  BD  =  AB  =  CD  =  9 m 

b. FH  =  bentangan tali sebagai  batas minimal ketinggian lemparan bola ke teste. 

Panjangnya (FH)  9 m, tingginya 10 feet dan jaraknya dari net 3 yard.  

c. AEIJ  = daerah tempat teste  (X) berada. Lebarnya (AE) 1 yard 

d. CGKL  =  daerah sasaran. Lebarnya (CG) 1 yard dan panjangnya (GL) 4,5 feet. 

e. Y  =  tempat pelempar melamparkan bola. 

f. IJ  =  Garis membentan  setinggi 5 cm diatas tepi atas net. 

A 
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D 

B 

G 
r 
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3.7 Teknik pengambilan data 

Untuk mendapatkan sampel penulis mengajukan surat permohonan ijin 

kepada Kepala SMP N 3 Patebon Kendal. Yang menjadi sampel adalah siswa putra 

yang ikut ekstrakurikuler bola voli SMP N 3 Patebon Kendal tahun pelajaran 

2004/2005 dengan jumlah siswa 40 orang dari populasi 96 siswa menggunakan 

Purposive sampling. 

Selanjutnya diadakan tes awal dan hasilnya dirangking dari yang tertinggi 

sampai yang terendah kemudian dibagi dalam dua kelompok dengan menggunakan 

cara ordinal pairing, dengan menggunakan cara abba, yaitu kelompok eksperimen 

1 sebanyak 20 siswa coba melakukan latihan pas atas menggunakan tembok 

sasaran dan kelompok eksperimen 2 sebanyak 20 siswa coba melakukan latihan 

pas atas dengan berpasangan . Adapun penentuannya dilakukan cara undian. 

3.7.1 Tes awal 

Pre eksperimen tes dilaksanakan di lapangan SMP Negeri 3 Patebon 

Kendal. Sebelum tes dimulai, siswa coba diberi penjelasan terlebih dahulu 

tentang petunjuk-petunjuk tes tersebut, setelah siswa mengerti tes baru 

dimulai. 

Tes awal dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

kecakapan pas atas siswa. Pelaksanaan tes awal dilakukan pada hari Kamis 

tanggal  17  Februari  2005 pukul 13.30 WIB. Adapun langkah-langkah 

dalam pelaksanaan tes awal adalah sebagai berikut : 

3.7.1.1 Siswa diberi pengarahan tentang pelaksanaan tes pas atas. 

3.7.1.2 Siswa dipanggil sesuai dengan nomor urut, siswa diberi kesempatan 

melakukan selama sebanyak 5 kali  secara bergiliran. 
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3.7.1.3 Hasil pas yang  dihitung adalah jumlah yang masuk pada petak 

sasaran dan pas atas yang sesuai dengan peraturan telah ditetapkan. 

Materi pada tes awal yaitu melakukan pas atas untuk masing-masing 

anak coba melakukan 5 kali. Maksud dari tes awal ini adalah untuk 

mengukur kecakapan melakukan pas atas yang nantinya digunakan untuk 

pembagian kelompok. 

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum tes awal dilakukan adalah 

pembuatan lapangan untuk tes, menyiapkan para petugas pelaksanaan tes, 

perlengkapan tes, menjelaskan mengenai pelaksanaan tes dan memberi tugas 

untuk melakukan pemanasan. Pelaksanaan pemanasan dipimpin seorang 

petugas, hasil tes awal dapat dilihat pada lampiran. 

3.7.2 Pembelajaran 

Yang dimaksud dengan pembelajaran adalah kegiatan proses latihan selama 

penelitian berlangsung. Tujuan pembelajaran adalah untuk menguasai dan 

meningkatkan kecakapan teknik dasar pas atas. Setelah anak coba dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, 

selanjutnya keduanya  diberikan pembelajaran pas atas berpasangan dan pas atas 

menggunakan tembok sasaran seminggu tiga kali. Pada prinsipnya pembelajaran 

dalam penelitian ini untuk meningkatkan penguasaan kecakapan penguasaan 

teknik pas atas. 

Pembelajaran dilakukan selama enam minggu dari tanggal 21 Februari 

sampai dengan  28 Maret  2005. Pembelajaran dimulai pada sore hari pukul 15.00 

WIB sampai selesai. Program pembelajaran lihat lampiran. Adapun kegiatan dalam 

pembelajaran secara garis besar adalah sebagai   berikut : 
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3.7.2.1 Pembukaan : 5 menit  

Dalam  pembukaan  berisikan  antara  lain  :  penyampaian  tujuan 

pembelajaran, penjelasan materi pembelajaran, dan memberikan motivasi 

agar latihan dilakukan dengan semangat yang bersungguh-sungguh. 

 
3.7.2.2   Pemanasan  : 10 menit 

Pemanasan merupakan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran, 

pemanasan meliputi : a).  Stetching, b).  Senam untuk kelentukan, 

pelemasan, penguatan yang meliputi otot-otot leher, dada, lengan 

punggung dan tungkai. 

 
3.7.1.3  Bagian Inti :  65 menit 

Pembelajaran inti ditujukan kepada penguasaan teknik pas atas 

yang benar diberikan pada anak coba. Kelompok eksperimen 1 diberikan 

latihan pas atas berpasangan dan kelompok eksperimen 2 di berikan 

latihan pas atas menggunakan tembok sasaran. Latihan dilakukan 

seminggu tiga kali. Adapun pelaksanaan latihan  yaitu pada hari Senin, 

rabu dan Sabtu. Urutan latihan yaitu kelompok eksperimen 1, dua pasang 

melakukan latihan pas atas menggunakan tembok dan kelompok 

eksperimen 2, empat siswa melakukan latihan pas atas berpasangan. 

Urutan kedua, 2 pasang  melakukan latihan pas atas menggunakan tembok 

dan empat siswa melakukan pas atas berpasangan. Urutan ketiga 

kelompok ekserimen 1, satu pasang melakukan pas atas menggunakan 

tembok dan kelompok eksperimen 2, dua siswa melakukan latihan pas 

atas berpasangan. Repetisi masing-masing 10 kali dan melakukan 3 set 
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dengan interval masing-masing satu menit. Peningkatan repetisi dilakukan 

setiap satu minggu sekali yang meningkat yaitu setnya  saja dengan 

repetisi tetap dan masing-masing interval 1 menit. 

 
3.7.2.4 Bagian akhir latihan  :  10 menit 

Latihan ini ditujukan untuk memulihkan kondisi tubuh kembali 

seperti semula atau keadaan sebelum latihan, sehingga otot-otot yang 

tegang berangsur-angsur berkurang. Selain itu diadakan koreksi secara 

klasikal tentang latihan setelah dilaksanakan dan memberi dorongan 

untuk manambah motivasi. 

3.7.3 Tes Akhir 

Setelah anak coba melakukan latihan sebanyak 16 kali pertemuan 

untuk kelompok eksperimen, maka pada tanggal  2  April  2005  diadakan tes 

akhir. Adapun pelaksanaan dari materi tes akhir adalah sama dengan tes 

awal, dengan tujuan untuk mengetahui hasil latihan yang dicapai anak coba 

dari kelompok eksperimen l maupun kelompok eksperimen 2 setelah 

melakukan pembelajaran pas atas. 

 
3.8  Analisis Data 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan alasan 

bahwa data–data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berupa angka–angka, adapun analisis data tersebut menggunakan t–tes yang 

sebelumnya harus diketahui perbedaan mean dengan menggunakan rumus : 

N
D

MD ∑=  
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Keterangan : 

MD :  Mean Diference 

Σ D :  Jumlah perbedaan dari masing pasangan subyek 

N :  Jumlah pasangan atau jumlah subyek 

Maka nilai t dapat dicari dengan menggunakan rumus t–tes yaitu : 

)1(

2

−
Σ

=

NN

MD
t

d
 

 

Keterangan : 

MD :  Mean difference 

Σ d2 :  Deviasi individu dari MD 

N :  Jumlah subyek (Sutrisno Hadi, 2000 : 445 ) 

Setelah data tes akhir diperoleh, maka untuk memasukkan kedalam rumus diperlukan 

tabel persiapan sebagai berikut : 

 
Tabel 2 

Tabel Persiapan perhitungan data hasil tes akhir 

 
 No 

 
Pasangan subyek 

 
Xe 

 
Xk 

D 
(Xe-Xk) 

d 
 (D-MD) 

 
d2 

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

 
s.d 

 
20 

      

  ΣXe ΣXk ΣD Σd Σd2 
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Keterangan : 

Xk :  Nilai kelompok kontrol 

Xe :  Nilai kelompok Eksperimen 

D :  Perbedaan dari tiap tiap pasangan 

d :  Deviasi perbedaan 

Σd2 :  jumlah kuadrat dari deviasi 

 

3.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

Dalam penelitian ini untuk menghindari faktor-faktor yang mempengaruhi 

jalanya penelitian, faktor-faktor tersebut perlu dikendalikan. 

3.9.1 Faktor kesungguhan hati dalam melakukan latihan 

Kesungguhan hati dari setiap sampel dalam latihan tidak akan 

sama, sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian. Untuk itu penulis 

berusaha agar anak coba bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan. 

Memberikan pengarahan dan penjelasan agar faktor di luar penelitian dapat 

dikendalikan. Selain usaha tersebut juga diberikan motivasi dan perangsang 

yang berupa satu buah kaos seragam latihan dan air minum setiap kali 

latihan. 

3.9.2 Faktor Kegiatan anak di luar masa penelitian. 

Kegiatan anak coba yang dilakukan di luar penelitian sangat sulit 

untuk diawasi. Untuk mangatasi hal ini diusahakan dengan cara 

memberikan pengertian kepada anak coba agar tidak melakukan kegiatan 

yang sama diluar jam latihan. Hal ini untuk menghindari porsi latihan yang 

berbeda dari masing-masing anak coba. 
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3.9.3 Faktor alat 

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini diupayakan selengkap 

mungkin dan dipersiapkan sebelum latihan di mulai. Hal ini untuk 

menunjang kelancaran jalannya latihan. 

3.9.4 Faktor Pemberian Materi Latihan 

Faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

mencapai hasil yang baik. Sehingga dalam menerangkan kepada anak coba 

harus tegas dan jelas, tahap demi tahap dan selalu mendemonstrasikan 

dengan benar agar anak coba dapat mencontoh dengan baik. 

3.9.5 Faktor Kebosanan 

Karena latihan dari hari ke hari hanya pas berpasangan dan 

menggunakan tembok sasaran saja, maka anak coba merasakan kebosanan. 

Untuk mengendalikan kebosanan ini diusahakan agar di dalam melakukan 

pemanasan dengan menggunakan variasi yang menarik asalkan tidak 

berlebihan dan setelah selesai latihan diselingi dengan permainan bola voli 

yang sesungguhnya, sehingga anak akan merasa senang.  

3.9.6 Faktor kecakapan anak coba 

Anak coba mempunyai kecakapan yang berbeda-beda dalam 

menyerap materi latihan, sehingga kecakapan yang dimiliki mampunyai 

takaran yang berbeda dan kemungkinan dalam latihan kesalahan masih 

selalu ada. Oleh karena itu koreksi dan evaluasi secara langsung bagi anak 

yang melakukan kesalahan, juga koreksi secara klasikal setelah anak coba 

menyelesaikan latihan secara keseluruhan. 
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3.9.7 Faktor Tempat Latihan 

Tempat latihan juga dapat mempengaruhi hasil penelitian oleh 

karena itu dalam penelitian ini digunakan lapangan bola voli dan dinding 

gedung kelas di SMP Negeri  3 Patebon, agar anak coba dapat berlatih 

dengan tenang sehingga proses latihan berjalan tertib dan lancar. 

3.9.8 Faktor Cuaca 

Faktor cuaca khususnya hujan dapat mengganggu jalanya latihan 

karena pertama tentang kehadiran siswa bila saat jadwal latihan hujan turun 

yang kedua kami menggunakan lapangan bola voli di luar dan dinding 

kelas sebelah luar bila terjadi hujan lapangan akan tergenang air dan becek 

tetapi masih bisa kita antisipasi dengan cara bila ada anak yang tidak hadir 

maka harus mengganti di kemudian hari dan bila lapangan becek kita 

lakukan pas atas di daerah yang tidak becek.  
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah diadakan tes akhir, maka didapatkan data dari tiap-tiap subyek pada 

kelompok eksperimen 1 yang diberi pembelajaran pas atas menggunakan tembok 

sasaran dan kelompok eksperimen 2 diberi pembelajaran pas atas dengan 

berpasangan hasil tersebut kemudian dimasukkan kedalam tabel persiapan. 

Sebelum data diolah dengan menggunakan analisis statistik rumus t-test 

dimulai maka hipotesis alternatif harus diubah dahulu menjadi hipotesis nihil yaitu 

“tidak ada perbedaan antara pembelajaran pas atas menggunakan tembok sasaran dan 

berpasangan terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli. 

Setelah hipotesis nihil tersusun, baru dimulai pengolahan data dengan rumus 

t-test. Dari hasil tes akhir yang berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil tes pas 

atas. 

 

4. 1   Hasil Penelitian 

setelah diadakan tes akhir dengan menggunakan tes kecakapan umpan 

(set up) dari Craine, maka didapatkan data dari tiap-tiap subyek pada kelompok 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 yang kemudian dimasukkan dalam tabel.  

4.1.1 Deskripsi Data 

Data yang diperoleh hasilnya setelah dilaksanakan tes awal dan 

tes akhir dengan menggunakan tes kecakapan set up dari Craine adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel  3 

Eksperimen 1 Eksperimen 2   

No 

 

Statistik Awal Akhir Awal Akhir 

1. Mean 1,25 3,15 1,25 2,65 

2. Nilai Tertinggi 2 5 2 4 

3. Nilai Terendah 0 2 0 1 

4. Sampel 20 20 20 20 

 

Tabel  4 

Deskripsi data peningkatan latihan dari tes awal dan tes akhir 

 kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

Kelompok 

Eksperimen 1 

 

No 

 

Statistik 

Awal Akhir 

 

Selisih 

Prosentase 

Kenaikan 

1. Mean 1,25 3,15 1,90 42,2 % 

2. Nilai Tertinggi 2 5 3  

3. Nilai Terendah 0 2 2  

4. Sampel 20 20   

 

Tabel 5 

Kelompok  

Eksperimen 2 

 

No 

 

Statistik 

Awal Akhir 

 

Selisih 

Prosentase 

Kenaikan 

1. Mean 1,25 2,65 1,40 35,9 % 

2. Nilai Tertinggi 2 4 2  

3. Nilai Terendah 0 1 1  

4. Sampel 20 20   
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4.1.2 Uji Perbedaan 

Dari tes, data dari kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen 1 

pembelajaran pas atas menggunakan tembok sasaran  dan kelompok 

eksperimen 2 pembelajaran pas atas berpasangan diolah dengan uji 

statistik untuk mencari perbedaan dua bentuk pembelajaran hasilnya 

seperti  pada tabel  6  berikut ini. 

Tabel  6 

Kelompok Mean t-hitung t-tabel Hasil 

Eksperimen 1 3,15 

Eksperimen 2 2,65 

 

2,703 

 

2,093 

 

Signifikan 

 

 
4.1.3 Hasil Analisis 

Setelah diadakan tes akhir dari kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2, maka diketahui D = 10 selanjutnya dapat 

digunakan untuk mencari mean perbedaan (MD), yaitu dengan rumus : 

 

 

Setelah MD didapat maka persyaratan untuk mencapai bilai t sudah 

dipenuhi sedangkan hasil yang sudah diketahui adalah : 

MD =  0,50 

d2 =  13 

N =  20 

Selanjutnya digunakan untuk analisis data sebagai berikut : 

50,0
20
10

=== ∑
N

D
MD
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=t  

03,0
50,0

=t  

184961,0
50,0

=t  

t = 2,703274    dibulatkan menjadi  t  = 2,703 

 

Dari hasil perhitungan statistik di atas diperoleh t hitung 2,703 > t tabel         

2,093 dengan taraf signifikansi 5%, (d.b) derajat kebebasan 20 – 1 = 19. 

Jadi untuk nilai t hasil penelitian yaitu 2,703 adalah melebihi batas penolakan      

t dalam tabel 2,093 dengan demikian perumusan hipotesis nihil yang menyatakan 

“tidak ada perbedaan yang berarti antara pembelajaran pas atas menggunakan 

sasaran tembok dan berpasangan terhadap kecakapan pas atas dalam permainan 

bola voli” ditolak. 

Sehingga hipotesis kerja yang diajukan yaitu “ada perbedaan 

pembelajaran pas atas menggunakan sasaran tembok memberikan hasil 

pembelajaran yang lebih baik di banding pembelajaran pas atas berpasangan 

terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli” diterima. 
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Untuk menentukan mana yang lebih baik pembelajaran pas atas 

menggunakan sasaran tembok dan pembelajaran pas atas berpasangan maka 

terlihat dari perbedaan mean. Sedangkan perhitungan mean kelompok 

eksperimen 1 dan mean kelompok eksperimen 2 sebagai berikut : 

15,3
20
631

1 === ∑
N
Xe

MXe  

65,2
20
532

2 === ∑
N
Xe

MXe  

Demikian mean kelompok eksperimen 1 lebih besar daripada mean 

kelompok eksperimen 2 yaitu 3,15 > 2,65 untuk itu kecakapan pembelajaran 

pas atas menggunakan tembok sasaran lebih baik dari pada pembelajaran pas 

atas berpasangan, maka hipotesis yang meyatakan “Pembelajaran pas atas 

menggunakan sasaran tembok memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik 

di banding pembelajaran pas atas berpasangan terhadap kecakapan pas atas 

dalam permainan bola voli pada siswa putra ekstrakurikuler SMP N 3 Patebon 

Kendal tahun pelajaran 2004/2005” .  

 

4.2. Pembahasan 

Dari kedua bentuk pembelajaran pas atas pada permainan bola voli 

sebagai mana diuraikan di atas ternyata pembelajaran pas atas menggunakan 

tembok sasaran lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran pas atas 

berpasangan. Hal ini dikarenakan bentuk pembelajaran pas atas menggunakan 

tembok sasaran lebih anak didik yang cenderung mengatur dan mengarahkan 

jalanya bola cepat atau lambat dan anak didik selalu siap dengan arah 
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datangnya bola dari dinding itu, sehingga anak menjadi lebih cermat dalam 

mengarahkan bola seperti dalam tes Craine siswa diharapkan mengarahkan bola 

ke petak sasaran. Sehingga anak lebih mudah mengantisipasi bola karena tidak 

terpancang pada pasangannya, dalam melakukan keajegan bola pantul dapat 

diukur dan dikendalikan. Pas atas menggunakan tembok sasaran juga sering 

disebut pas tertutup karena menggunakan benda mati dan memiliki banyak 

kelebihan karena benda mati tidak bisa mengarahkan atau mengatur bola tetapi 

hanya memantulkan bola saja, sehingga  bila bola di pas datar dan cepat maka 

bola pantulan dari tembok akan cepat dan datar, bila bola lemah akan 

dipantulkan lemah, maka anak didik yang menggunakan tembok sasaran 

mengerti betul sasaran yang harus dibidik berapa kecepatan dan ketinggian 

sehingga menghasilkan nilai tes yang bagus pada tes Craine. 

Pada pembelajaran pas atas berpasangan siswa sulit untuk 

mengantisipasi keajegan bola karena sangat tergantung dari pasangannya, bila 

pasangannya bagus  maka akan cenderung bagus dalam melakukan 

pembelajaran karena yang apabila pasangan bisa mengarahkan dan mengatur 

jalanya bola maka pasangan yang kurang bagus akan terbantu dalam melakukan 

pas atas berpasangan, tetapi bila pasangan kurang bagus maka bola akan 

cenderung sulit dikuasai dan dikontrol apalagi untuk di pas kearah pasangan 

lagi karena bola cenderung liar karena belum bisa mengarahkan dan mengatur 

jalanya bola. Pas berpasangan juga disebut pas terbuka karena menggunakan 

orang atau benda hidup. 
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BAB  V 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dan pembahasan dapat diambil 

suatu kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Ada perbedaan pembelajaran pas atas berpasangan dan menggunakan 

tembok sasaran terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli 

pada siswa putra Ekstrakurikuler SMP Negeri 3 Patebon Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2004/2005. 

5.1.2 Pembelajaran pas atas menggunakan tembok sasaran memberikan 

pengaruh yang lebih baik dibanding dengan pembelajaran pas atas 

berpasangan terhadap kecakapan pas atas dalam permainan bola voli pada 

siswa putra Ekstrakurikuler SMP Negeri 3 Patebon Kabupaten Kendal 

tahun pelajaran 2004/2005. 

 
5.2 SARAN 

Saran yang mungkin dapat berguna dalam upaya meningkatkan 

pembelajaran pas atas  pada permainan bola voli adalah : 

5.2.1 Untuk pelatih ekstrakurikuler pada umumnya dan pelatih bola voli pada 

khususnya dalam memberikan pembelajaran pas atas dapat menggunakan 

tembok sasaran sebagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan 

kecakapan pas atas pada permainan bola voli. 
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5.2.2 Bagi pelatih ekstrakurikuler pada umumnya dan dan pelatih pada 

khususnya bola voli hendaknya selalu berusaha meningkatkan ilmunya 

baik secara teori maupun praktek melalui pelatihan–pelatihan ataupun 

buku-buku bola voli yang relevan sehingga anak didik yang di binanya 

dapat berkembang dan berprestasi seoptimal mungkin. 
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