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ABSTRAK

PENGARUH BERMAIN BOLA PANTUL TERHADAP KEMAMPUAN
PASSING BAWAH BOLA VOLI PUTRI DI SMP

NEGERI 32 BANDAR LAMPUNG

Oleh

DESI AMALLIYAH HAMID

Masalah dalam penelitian ini adalah proses kegiatan ektrakurikuler khususnya

permainan bola voli ini belum menunjukkan hasil yang optimal, khususnya

melakukan passing bawah. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh bermain bola pantul terhadap kemampuan passing bawah

bola voli putri di SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Metode yang digunakan

adalah experimen dengan populasi sekaligus sampel sebanyak 30 siswi karena itu

disebut populasi sampel. Instrumen yang digunakan berupa tes, yaitu tes ketepatan

passing bawah menggunakan tes passing tembok. Pengukuran dilapangan

menggunakan alat berupa: tembok, bola voli, peluit, stopwatch, lakban, formulir

dan alat tulis. Berdasarkan analisis data menggunakan uji t menunjukkan hasil

perhitungan tes akhir kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai t hitung

sebesar 8,443 dan nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 atau taraf kepercayaan

95% didapat ttabel yaitu sebesar 2,048. Jika thiutng≤  t tabel maka H0 diterima

kemudian Ha ditolak.



Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka didapat nilai

thitung=8,443>< ttabel =2,048 maka H0 ditolak yang artinya pada tes kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol ada perbedaan hasil passing bawah pada siswi

bola voli di SMPN 32 Bandar Lampung. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

variabel memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil kemampuan passing

bawah bola voli putri di SMP Negeri 32 Bandar Lampung.

Kata kunci: bermain bola pantul, pasing bawah
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permainan bola voli merupakan permainan yang sangat populer dan dapat

dimainkan oleh semua golongan. Bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh

dua tim yang berlawanan dan masing-masing tim memiliki enam orang pemain.

Permainan bola voli juga merupakan permainan yang menggunakan tempo yang

cepat, sehingga waktu untuk memainkan bola sangat terbatas dan apabila tidak

menguasai teknik dasar yang benar akan memungkinkan kesalahan-kesalahan

teknik yang lebih besar. Teknik dasar dalam permainan bola voli diantaranya

yaitu servis, passing atas, passing bawah, smash, block.

Teknik passing bawah adalah teknik bola voli dengan menggunakan kedua

tangan, yaitu perkenaan bola pada kedua lengan bawah yang bertujuan untuk

mengoper/ mengumpan bola kepada teman seregu untuk dimainkan di lapangan

sendiri atau sebagai awal untuk melakukan serangan. Teknik dasar Passing bawah

sangat penting untuk dikuasai oleh seorang pemain bola voli karena menjadi

teknik pertama yang digunakan untuk menerima servis,dan spike/smash. Adapun

faktor yang mempengaruhi teknik passing bawah seperti kekuatan otot lengan,

panjang lengan, koordinasi mata dan tangan, serta keseimbangan.

Di samping itu, passing sangat berperan sekali dan berguna untuk mendukung

penyerangan dan smash. Smash yang baik bisa dilakukan jika didukung passing

yang baik dan sempurna pula. Agar siswa mampu melakukan passing atas,

passing bawah dan servis dengan baik dan benar harus dilakukan pembelajaran
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yang sistematis dan terprogram. Seorang guru pendidikan jasmani harus mampu

memilih proses belajar mengajar yang mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa,

salah satunya dengan menggunakan metode dalam bentuk bermain. Bentuk

bermain yang akan diberikan untuk meningkatkan kemampuan teknik dasar

passing permainan bola voli yaitu permainan bola pantul dengan menggunakan

passing bawah. Penelitian ini difokuskan pada permainan bola pantul dengan

kemampuan passing bawah.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana pengembangan bakat dan potensi

peserta didik melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung maupun tidak

langsung dengan materi kurikulum, sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan

kelembagaan. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan mengembangkan potensi,

pribadi dan prestasi peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya, serta menanamkan sikap sebagai

warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan positif

di bawah tanggung jawab sekolah.

Kegiatan ekstrakurikuler ini berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan energi,

kreatifitas dan pikirannya dalam berbagai hal yang bermanfaat. Bertujuan untuk

menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh seluruh siswa dengan maksud

menjaring siswa-siswi yang kompeten sejak dini, sehingga dapat dilakukan secara

berjenjang dan juga kemungkinan memberikan perkembangan sosial, kultural, dan

keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai anggota masyarakat untuk

mengembangkan dirinya dan lingkungan masyarakat.
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada siswi ekstrakurikuler yang diadakan

di SMP Negeri 32 Bandar Lampung biasa dilakukan 1 kali dalam seminggu lama

latihan 2x45 menit/tatap muka. Proses kegiatan ektrakurikuler khususnya

permainan bola voli ini belum menunjukkan hasil yang optimal, terbuki SMP

Negeri 32 Bandar lampung belum dapat meraih juara dalam kompetisi antar

sekolah di sekolah BPK Penabur se SMP Bandar Lampung. Masih banyak siswa

yang belum mampu melakukan gerak dasar permainan bola voli dengan benar,

khususnya melakukan passing bawah dengan kesalahan yang sering terjadi yaitu

siswa melakukan passing bawah dengan lengan bengkok karena siku ditekuk dan

kesalahan pada sikap awalan, yaitu sikap tubuh tegak dengan sikap kaki

dirapatkan atau mengangkang terlalu lebar sehingga sikap awalan posisi kaki

tidak kuda-kuda (depan belakang). Penguasaan kemampuan gerak dasar passing

bawah bola voli yang belum baik akan berpengaruh pada hasil pertandingan.

Pemberian metode mengajar yang menarik dapat meningkatkan semangat berlatih

dan meningkatkan kemampuan passing bawah pada siswi. Salah satu bentuk

latihan yang menarik adalah dengan melakukan permainan, dengan melakukan

permainan ini siswa akan merasa senang dan giat berlatih. Diharapkan siswa akan

aktif dan kemampuan pasingnya akan terarah dengan sendirinya karena secara

umum siswa lebih menyukai permainan dari pada bentuk latihan passing yang

biasa dan monoton. Dukungan peralatan yang tersedia seperti bola yang hanya

bejumlah 5 buah, sedangkan siswa berjumlah lebih dari 10 anak karena paling

tidak 1 bola itu digunakan untuk 2 orang agar pembelajaran dapat optimal.
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Lama latihan, intensitas dan frekuensi yang diberikan kepada peserta hanya 1 kali

dalam seminggu juga menjadi kendala terhadap kemampuan teknik passing

bawah. Hal ini sangat mempengaruhi prestasi ekstrakurikuler bola voli SMP

Negeri 32 Bandar Lampung yang belum pernah meraih prestasi. Pemberian

metode mengajar yang menarik dan tidak membosankan, serta suasana

pembelajaran yang menyenangkan diharapkan mampu membuat siswa

bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memandang perlu untuk mengadakan

penelitian yang berjudul ”Pengaruh bermain bola pantul terhadap kemampuan

passing bawah bola voli putri di SMP Negeri 32 Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kemampuan passing bawahyang dimiliki siswi

2. Kemampuan teknik dasar passing bawah bola voli yang dimiliki siswi belum

baik

3. Kegiatan ekstrakurikuler bola voli belum menunjukkan hasil yang optimal.

4. Belum diketahuinya pengaruh bermain bola pantul terhadap kemampuan dasar

passing bawah dalam permainan bola voli di SMP Negeri 32 Bandar Lampung.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan

di atas, untuk memudahkan penelitian perlu pembatasan masalah yang

berdasarkan identifikasi penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada :
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Pengaruh bermain bola pantul terhadap kemampuan passing bawah bola voli putri

di SMP Negeri 32 Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti

merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh bermain bola pantul terhadap kemampuan passing

bawah bola voli Putri SMP Negeri 32 Bandar Lampung?

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada tes kemampuan passing bawah

bola voli antara siswi yang diberi perlakuan latihan bermain bola pantul

dengan siswi yang tidak diberi perlakuan latihan bermain bola pantul pada

bola voli putri SMP Negeri 32 Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberikan informasi ada tidaknya pengaruh bermain

bola pantul terhadap kemampuan passing bawah bola voli putri di SMP Negeri

32 Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan bermain bola pantul

terhadap kemampuan passing bawah bola voli putri di SMP Negeri 32 Bandar

Lampung.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang pengaruh bermain

bola pantul terhadap peningkatan kemampuan passing bawah peserta bola voli

putri di SMP Negeri 32 Bandar Lampung.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat terioristik

a. Agar dapat digunakan sebagai bahan informasi serta kajian

penelitian selanjutnya khususnya bagi para pemerhati dalam

olahraga permainan bola voli

b. Bahan referensi dalam memberikan materi latihan maupun

pembelajaran kepada siswa di lingkungan tempat latihan maupun

pembelajaran

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan bermanfaat secara praktis untuk :

a. Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi bola voli pada

teknik passing bawah khususnya agar lebih mengetahui berbagai

pengaruh bermain bola pantul yang bermanfaat untuk menunjang

permainan bola voli.

b. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya

penelitian yang lebih luas.
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c. Pelatih atau Guru

Dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui dan

menyusun program latihan sehingga waktu latihan akan lebih efektif

dan efisien sehingga pencapaian prestasi akan lebih baik.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Permainan Bola Voli

Menurut Muhajir (2007: 2) permainan Bola voli diciptakan oleh William G.

Morgan pada tahun 1895. Dia adalah seorang pembina pendidikan jasmani

pada Young Men Christian Assosiation ( YMCA ) Amerika Serikat. William G.

Morgan kemudian melanjutkan idenya untuk mengembangkan permainan

tersebut agar mencapai cabang olahraga yang dipertandingkan. Nama

permainan kemudian dirubah menjadi ”Volley-Ball” yang artinya kurang lebih

memvolley bola berganti-ganti. Perkembangan permainan bola voli pada waktu

itu di Amerika sangat cepat berkat usaha William G. Morgan.

Menurut Sodikin Chandra (2010: 15), bola voli merupakan permainan beregu

bola besar. Bolavoli dimainkan oleh dua regu, tiap regu ada 6 pemain.

Permainan ini memerlukan koordinasi dan kerja sama tim. Di samping itu,

penguasaan teknik-teknik dasar permainan harus matang. Dengan demikian

dapat melakukan gerakan-gerakan variasi dan kombinasi dari teknik-teknik

dasar. Teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan bolavoli, diantaranya

service, passing, smash, dan block. Mendapatkan kemenangan, setiap regu

harus mengumpulkan poin 25. Kedudukan imbang pada poin 24-24, terjadi

deuce. Deuce yaitu mencari selisih nilai 2. Setiap regu dapat dinyatakan

menang jika antara regu yang satu dengan regu yang lain memperoleh point

selisih dua angka. Sistem pertandingan bola voli saat ini menggunakan sistem
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rally point. Sistem rally point adalah jika satu regu melakukan kesalahan akan

menambah nilai bagi regu lawan.

Rasa senang dalam bermain bisa didapatkan dalam bentuk latihan yang

menarik, salah satunya dengan bentuk latihan bermain bola pantul.

Durrwachter (1990: 32) menyebutkan salah satu bentuk latihan bola voli adalah

permainan tenis/bermain bola pantul. Bola yang datang melewati atas net yang

dibentangkan mula-mula harus terpantul dulu ke lantai setelah itu dilakukan

passing bawah melewati bentangan net ke arah teman dilapangan seberang,

begitu seterusnya. Lebih jelas Durrwachter (1990:32) menjelaskan bahwa

permainan ini dimaksudkan untuk melatih rentang tungkai dan tubuh pada saat

melakukan passing, serta mengajarkan pengoperan bola yang melambung

tinggi. Bentuk latihan yang digunakan dalam permainan ini adalah latihan

dengan bermain bola pantul, karena dengan menggunakan bentuk latihan

bermain siswa akan termotivasi dan lebih giat untuk mengikuti ekstrakurikuler

bola voli.

Bermain bola pantul merupakan bentuk latihan yang mudah dilakukan karena

siswa akan memiliki banyak waktu untuk melakukan gerakan mengambil bola

yang memantul ke lantai. Bola yang memantulakan memberikan banyak waktu

kepada siswa untuk melakukan gerakan atau teknik selanjutnya. Kemudian,

dengan bermain bola pantul ini siswa akan dapat merasa lebih senang dan

mudah berhasil dalam menguasai teknik dalam bermain bola voli. Dimana

keberhasilan itu dapat mendorong siswa untuk mencapai keberhasilan

berikutnya. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengaruh bermain

bola pantul terhadap keterampilan passing bawah dalam permainan bola voli.
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B. Teknik-Teknik Dasar Dalam Permainan Bola Voli

1. Teknik dasar service yaitu pukulan bola yang dilakukan di daerah belakang

garis lapangan permainan dengan melampaui net ke daerah lawan. Teknik

service dilakukan pada saat awal permainan dan setelah terjadinya setiap

kesalahan yang dilakukan pemain. Pukulan service dapat berupa serangan bila

bola dipukul dengan keras dan terarah menggunakan teknik smash.

2. Teknik dasar spike atau smash yaitu bentuk serangan yang paling banyak

digunakan dalam permainan bola voli supaya suatu tim mendapatkan banyak

poin.

3. Teknik dasar block (bendungan) yaitu mencegah serangan lawan dengan cara

membendung. Teknik membendung adalah bagian dari pertahanan.

4. Teknik dasar passing yaitu usaha atau upaya seorang pemain dengan

menggunakan teknik tertentu, yang bertujuan untuk mendapatkan bola

kemudian diteruskan kepada teman selanjutnya diolah di area lapangan sendiri.

Dalam teknik dasar passing dibagi 2 macam yaitu passing bawah dan passing

atas.

1. Teknik dasar passing atas bola voli.

Pengertian passing atas dalam bola voli adalah mengumpan atau mengoper

bola kepada teman seregu yang biasanya dilakukan untuk membuat

serangan yang mematikan bagi regu lawan, namun bila mendapat

kesempatan yang baik, passing atas juga bisa digunakan sebagai serangan

dengan menempatkan bola ketempat yang kosong. Passing atas merupakan

salah satu teknik dasar yang sangat penting untuk dikuasai para pemain bola

voli. Menguasai passing atas yang baik, khususnya bagi seorang tosser

(setter) sangat menentukan keberhasilan regu untuk memperoleh

kemenangan dalam pertandingan bola voli.
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Passing atas yang dilakukan dengan baik bisa memanjakan spiker/ smasher

(orang yang melakukan pukulan smash) untuk melakukan pukulan smash

dengan tajam, keras, dan mematikan.

2. Teknik dasar passing bawab bola voli.

Passing bawah teknik dasar permainan bola voli yang sangat penting untuk

dikuasai oleh seorang pemain bola voli serta memiliki banyak fungsi lainya.

Menurut Viera (2004:19) operan lengan bawah merupakan teknik dasar bola

voli yang harus dipelajari. Lebih jelasnya menyatakan bahwa “Operan ini

biasanya menjadi teknik pertama yang digunakan untuk menerima servis,

menerima spike”. Selain itu beberapa manfaat bila menguasahi teknik dasar

passing bawah dengan baik adalah sekeras apapun servis atau pukulan yang

dipukulkan ke bola dalam pengembaliannya tetap dipantulkan dengan

pengembalian yang tenang.

Teknik passing bawah adalah teknik permainan bola voli dengan

menggunakan kedua tangan, yaitu perkenaan bola pada kedua lengan bawah

yang bertujuan untuk mengoper/ mengumpan bola kepada teman seregu/

seteamnya untuk dimainkan dilapangan sendiri atau sebagai awal untuk

melakukan serangan.

Gambar 1. Passing bawah
Sumber : (Hede, 2011)
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Beberapa tahapan saat melakukan passing bawah bola voli yaitu

1. Tahap persiapan

 Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut

direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki di bagian

depan.

 Rapatkan dan luruskan keedua lengan di depan badan hingga kedua ibu

jari sejajar.

 Pandangan kearah datangnya bola.

2. Tahap gerakan

 Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut

dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai.

 Usahakan arah datangnya bola tepat di tengan-tengan badan.

 Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan.

3. Tahap akhir gerakan

 Tumit terangkat dari lantai.

 Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus.

 Pandangan mengikuti arah gerakan bola.

C. Prinsip Latihan

Latihan olahraga merupakan suatu latihan dalam upaya untuk meningkatkan

fungsi sistem organ tubuh agar mampu memenuhi kebutuhan secara optimal

ketika berolahraga. Agar latihan olahraga mencapai hasil yang maksimal, harus

memiliki prinsip latihan. Adapun prinsip-prinsip latihan yang secara umum

diperhatikan adalah sebagai berikut:
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Prinsip-prinsip latihan menurut Bompa (1994) dan Marten (1990) yang dikutip

Wiarto (2013:153) terdiri dari 10 prinsip, yaitu sebagai berikut :

1) Prinsip Kesiapan

Prinsip ini materi dan dosis latihan harus di sesuaikan dengan usia atlet.

Atlet yang belum dewasa lebih sedikit untuk mampu memanfaatkan

latihan. Hal demikian karena terdapat perbedaan dalam kematangan, baik

kematangan otot, power maupun psikologis.

2) Prinsip Individual

Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Demikian juga

dalam merespon beban latihan untuk setiap atlet berbeda-beda. Beberapa

faktor yang dapat menyebabkan perbedaan terhadap kemampuan atlet

dalam merespon beban latihan adalah keturunan, kematangan, gizi, waktu

istirahat dan tidur, kebugaran, lingkungan, cidera dan motivasi.

3) Prinsip Beban berlebih

Prinsip ini menggambarkan bahwa beban latihan harus di berikan secara

cukup berat, intensitas tinggi dan dilakukan secara berulanng-ulang.

Apabila beban terlalu berat, akan mengakibatkan tubuh tidak mampu

beradaptasi sedangkan apabila beban terlalu ringan tidak akan berpengaruh

terhadap kualitas latihan atlet.

4) Prinsip Peningkatan

Ketika latihan, beban latihan harus bertambah secara bertahap dan kontinu.

Prinsip ini harus memperhatikan frekuensi latihan, intensitas latihan dan

durasi latihan untuk setiap latihan.
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5) Prinsip Kekhususan

Setiap atlet melakukan latihan pasti memiliki tujuan. Materi latihan harus

dipilih sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga. Berikut adalah

pertimbangan dalam menerapkan prinsip kekhususan yaitu spesifikasi

kebutuhan energi, spesifikasi bentuk dan model latihan, spesifikasi ciri

gerak dan kelompok otot, dan waktu latihan.

6) Prinsip Variasi

Ketika melakukan latihan yang terus menerus, pastilah atlet akan merasa

bosan apabila bentuk dan model latihan yang di berikan monoton. Untuk

menghindari kejenuhan dan kebosanan, maka latihan harus disusun secara

variatif.

7) Prinsip Pemanasan dan Pendinginan

Pemanasan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melakukan

aktivitas fisik. Fungsi pemansan adalah untuk mempersiapkan otot untuk

berkontraksi dan mempermudah oksigen lepas dari hemoglobin dan

menaikan pemakaian volume oksigen. Pendinginan sama pentingnya

dengan pemanasan. Aktivitas pendinginan terjadi proses penurunan

kondisi tubuh dari latihan yang berat menuju keadaan normal.

8) Prinsip Latihan jangka panjang

Prestasi tidak dapat diraih seperti membalikan telapak tangan. Untuk

memperoleh prestasi harus melalui proses latihan dalam jangka waktu

yang lama.
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9) Prinsip Multilateral

Prinsip Multilateral mencakup keserasian semua organ dan sistem tubuh serta

proses fisiologis dan psikisnya. Perkembangan fisik merupakan salah satu syarat

untuk memungkinkan tercapainya perkembangan fisik khusus dan keterampilan

dapat dikuasai secara sempurna.

10) Prinsip Partisipassi aktif berlatih

Selam latihan seorang atlet harus di berikan informasi mengenai tujuan tujuan

latihan dan efek-efek latihan yang dilakukannya. Selain itu seorang altet

senantiasa menjaga kesehatannya, cukup istirahat dan tidak melakukan hal-hal

yang merugikan dirinya.

D. Hakikat Bermain

Bermain merupakan seluruh aktivitas anak termasuk bekerja kesenangannya dan

merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain merupakan

kegiatan yang dilakukan secara sukarelauntuk memperoleh kesenangan atau

kesenangan. Bermain merupakan cerminan kemampuan fisik, intelektual,

emosional, dan social dan bermain merupakan media yang baik untuk belajar

karena dengan bermain, anak-anak akan berkata-kata (berkomunikasi), belajar

menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan apa yang dapat dilakukannya

dan mengenal waktu, jarak serta suara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kegiatan yang tidak

dapat dipisahkan dari kehidupan anak sehari-hari karena bermain sama dengan

bekerja pada orang dewasa, yang dapat menurunkan stress anak, media yang baik

bagi anak untuk belajar berkomunikasi dengan lingkungannya, menyesuaikan diri

terhadap lingkungan, belajar mengenal dunia sekitar kehidupannya, dan penting

untuk meningkatkan kesejahteraan mental serta social anak.
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E. Manfaat Bermain

Manfaat pada bermain adalah merangsang perkembangan sensorismotoris,

perkembangan intelektual, perkembangan social, perkembangan kreatifitas,

perkembangan kesadaran diri, perkembangan moral dan bermain sebagai terapi.

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh seorang anak melalui bermain antara lain

(Zaviera, 2008: 42):

1) Aspek fisik, dengan mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan yang

banyak melibatkan gerakan-gerakan tubuh, akan membuat tubuh anak

menjadi sehat.

2) Aspek perkembangan motor kasar dan halus, hal ini untuk meningkatkan

ketrampilan anak.

3) Aspek sosial, anak belajar berpisah dengan ibu dan pengasuh. Anak belajar

menjalin hubungan dengan teman sebaya, belajar berbagi hak,

mempertahankan hubungan, perkembangan bahasa, dan bermain peran

sosial.

4) Aspek bahasa, anak akan memperoleh kesempatan yang luas untuk berani

bicara. Hal ini penting bagi kemampuan anak dalam berkomunikasi dan

memperluas pergaulannya.

5) Aspek emosi dan kepribadian. Melalui bermain, anak dapat melepaskan

ketegangan yang dialaminya. Dengan bermain berkelompok, anak akan

mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimiliki

sehingga dapat membantu perbentukan konsep diri yang positif,

mempunyai rasa percaya diri dan harga diri.

6) Aspek kognisi. Pengetahuan yang didapatakan bertambah luas dan daya

nalar juga bertambah luas, dengan mempunyai kreativitas, kemampuan

berbahasa, dan peningkatan daya ingat anak.
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7) Aspek ketajaman panca indra. Bermain anak dapat lebih peka padahal-hal

yang berlangsung di lingkungan sekitarnya.

8) Aspek perkembangan kreativitas. Kegiatan ini menyangkut kemampuan

melihat sebanyak mungkin alternatif jawaban. Kemampuan divergen ini

yang mendasari kemampuan kreativitas seseorang.

9) Terapi. Melalui kegiatan bermain anak dapat mengubah emosi negatif

menjadi positif dan lebih menyenangkan.

Sekurang-kurangnya ada dua konsep lain yang tidak dapat dihindari hubungannya

dengan olahraga, yang mempunyai sumbangan besar dalam membawa konsep

olahraga kearah fokus yang lebih jelas .

Gambar. 2  Konsep bermain

Ada : bermain (play) dan permainan (games). Sesungguhnya sukar sekali

membicarakan olahraga tanpa berfikir tentang bermain dan permainan baik

satu persatu maupun kedua-keduanya secara bersamaan. Konsep-konsep yang

akan dibahas dalam bab ini, ialah bermain sebagai hal yang paling umum dan

mendasar. Olahraga memperoleh nilai sentralnya dari bermain.

F. Olahraga sebagai Perluasaan Bermain

Menurut Schmitz dalam Lutan (2001:24) berpendapat bahwa olahraga adalah

suatu perluasaan dari bermain. Pendapatnya tersebut dibahas dan dikemukakan

secara deskriptis, singkat dan jelas tentang hal-hal yang membedakan antara
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olahraga dan bermain yang sampai saat ini kita jumpai. Menurut Schmitz olahraga

memperoleh nilai-nilai sentralnya dari bermain. Ini dapat pula diinter prestasikan

bahwa sekurang-kurangnya olahraga memiliki semangat dan jiwa bermain.

Apabila olahraga dipandang sebagai perluasaan bermain, maka dapat diletakkan

keduanya pada satu garis kesinambungan (garis continuum), dimulai dari ujung

bermain menuju ke ujung olahraga. Seperti halnya pada saat kita membandingkan

bermain dengan kerja, di sini kita tidak dapat  menggolongkan berbagai macam

kegiatan sebagai bermain yang murni atau olahraga yang murni. Dalam batas-

batas tertentu mereka bersifat bermain, sedang dalam batas-batas yang lain,

mereka lebih bersifat berolahraga. Oleh karena itu harus dicatat bahwa olahraga

harus dipandang lebih menyerupai bekerja.

Menurut Schmitz dalam Lutan (2001:35), menjelaskan pendapatnya bahwa

olahraga itu adalah perluasaan dari bermain dengan mengemukakan tentang

adanya berbagai sifat dan keadaan tertentu yang terdapat dalam bermain, yang

oleh Schmitz disebutnya sebagai frolic, make belive, sporting skill, dari games.

Dalam penelitian ini, bermain yang diberikan adalah bentuk bermain passing

bawah bola voli dengan menggunakan bola yang dipantulkan terbebih dahulu

sebelum bola itu di passing oleh siswa. Menurut Durrwachter (1990: 56) bentuk-

bentuk permainan bola pantul untuk latihan gerak dasar passing bawah adalah

sebagai berikut:

1) Pantulan dan ’Raup’

Setiap siswa menjatuhkan bola dari setinggi pinggul, lalu dengan cepat lengan

yang terentang mendatar dalam posisi passing bawah disodorkan ke bawah

bola yang dilambungkan ke atas.
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2) Melakukan passing bawah dengan serempak.

Siswa melakukan passing bawah sepuluh kali berturut-turut. Bola boleh

terpantul ke lantai lalu dilambungkan tegak lurus keatas dengan teknik passing

bawah.

3) Melakukan passing bawah dengan dinding.

Siswa melakukan passing bawah terus-menerus ke dinding, bola yang terpantul

boleh menyentuh lantai dan melambung lagi sebelum passing bawah

berikutnya.

Permainan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan passing bawah secara

menyeluruh, karena dalam permainan ini siswa harus dapat menguasai sikap

awalan, sikap saat perkenaan, sikap akhir, dan akurasi pukulan juga harus baik,

karena apabila siswa belum mampu menguasai gerak dasar tersebut siswa akan

sulit untuk dapat melakukan passing bawah dengan dinding. Dari ketiga

permainan diatas selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar

passing bawah juga dapat digunakan sebagai permainan pemanasan atau

permainan yang mengarah ke materi inti.

G. Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran (tatap

muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah untuk lebih

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah

dimiliki siswa dari berbagai bidang studi (Subagiyo 2003:23). Sekolah merupakan

lembaga pendidikan, yang menampung peserta didik dan dibina agar mereka

memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan.
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Dalam proses pendidikan diperlukan pembinaan secara berkoordinasi dan terarah.

Dengan demikian siswa diharapkan dapat mencapai prestasi belajar yang

maksimal sehingga tercapai nya tujuan pendidikan.

Dalam pembinaan siswa disekolah,banyak wadah atau program yang dijalankan

demi menunjang proses pendidikan yang kemudian atas prakarsa sendiri dapat

meningkatkan kemampuan, keterampilan kearah pengetahuan yang lebih

maju.Salah satu wadah pembinaan siswa disekolah adalah kegiatan

ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler

didasari atas tujuan dari pada kurikulum sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler

yang beragam siswa dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya.

Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini siswa dapat memperdalam dan memperluas

pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan masing-masing serta membentuk

kepribadian siswa serta memunculkan bakat siswa yang berprestasi dibidang

olahraga.

Tujuan ekstrakurikuler menurut Depdikbud :

1. Siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan, mengenal hubungan

antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat, serta melengkapi upaya

pembinaan manusia seutuhnya.

2. Untuk lebih memantapkan pendidikan yang kepribadian dan untuk lebih

mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum

dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai suatu program di luar jam pelajaran sekolah

yang dikembangkan untuk memperlancar program kurikuler dengan kegiatan ini

dapat berjalan lancar. Kegiatan ini dilakukan dengan perencanaan kegiatan anak,
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yaitu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan selama bersekolah dalam rangka

pencapaian tujuan pendidikan dan berupaya membentukan watak dan kepribadian

serta pengembangan bakat, minat dan keunikan siswa (Yudha, 1998:8).

Berdasarkan uraian di atas tujuan ekstrakurikuler dapat disimpulkan: kegiatan

ekstrakurikuler di sekolah akan menambah keterampilan lain dan mencegah

berbagai hal yang bersifat negatif pada saat ini. Selain itu kegiatan ekstrakurikuer

mampu menggali potensi dan mengasah keterampilan siswa dalam upaya

pembinaan pribadi.

H. Penelitian Yang Relevan

Untuk melengkapi dan membantu penelitian, dicari penelitian yang relevan.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nurcahyono (2013) Hubungan Antara Konsentrasi Siswa Dengan

Ketepatan Passing Bawah Dalam Permainan Bola voli Pada Siswa Kelas

X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolangu

Tulungagung Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian yang digunakan adalah

jenis penelitian deskriptif-kuantitatif dengan desain korelasional hubungan

sebab akibat. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data maka didapatkan

nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0.654 >0.361), yang berarti terdapat

korelasi signifikan antara konsentrasi siswa dengan ketepatan servis atas

bola voli. Besarnya hubungan antara konsentrasi siswa terhadap ketepatan

passing bawah sebesar 42,77%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara

konsentrasi siswa dengan ketepatan passing bawah dalam permainan bola

voli pada siswa kelas X, Semakin tinggi konsentrasi siswa maka akan

tinggi pula ketepatan passing bawah siswa.
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2. Nurkholiq (2013) Hubungan antara panjang lengan dan kekuatan otot

lengan dengan keterampilan passing bawah bola voli SMA Negeri 5

Bandar Lampung. Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi

antara panjang lengan dengan keterampilan passing bawah menunjukan

nilai rhitung 3,833 > 1,714 rtabe. Sedangkan koefisien antara kekuatan otot

lengan dengan keterampilan passing bawah menunjukan nilai rhitung 6,182

> 1,714. Serta koefisien kolerasi antara panjang lengan dan kekuatan otot

lengan dengan keterampilan passing bawah menunjukkan nilai Fhitung

20,967 > 3,443 Ftabel. Karen hasil Fhitung lebih besar dari pada Ftabel,

sehingga Ho ditolak Ha diterima, dan ada hubungan yang signifikan antara

panjang lengan dan kekuatan otot lengan dengan keterampilan passing

bawah.

I. Kerangka Berfikir

Seorang pemain bola voli harus mengusai kemampuan passing bawah  agar dapat

bermain bola voli dengan baik. Untuk mendapatkan teknik passing bawah yang

baik, siswa harus berlatih dengan intensif dan terprogram.

Penilaian tingkat kemampuan passing bawah ini sangat penting untuk mengetahui

seberapa besar tingkat kemampuan dasar siswa yang mengikuti ekstrakurikuler

bola voli, yang nantinya dapat memacu siswa dalam berprestasi terutama dalam

cabang olahraga bola voli serta untuk mengoptimalkan pelajaran olahraga bola

voli yang dapat mendukung peningkatan kemampuan bermain bola voli.
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Semakin baik teknik passing bawah seseorang maka menunjukan semakin baik

keterampilan pada permainan bola voli. Oleh karena itu dengan cara melatihkan

gerak yang aktif serta koordinasi seluruh anggota badan diharapkan dapat

meningkatkan penguasaan gerak aktif pada diri atlet saat latihan maupun

pertandingan. Dengan karakteristik siswa Sekolah Menengah Pertama yang masih

menyukai bermain atau jenis permainan lainnya, maka dari itu untuk

meningkatkan kemampuan teknik dasar passing permainan bolavoli pada siswa

yang mengikuti ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama diberikan dalam

bentuk bermain bola pantul. Untuk mengetahui perbedaan subjek yang diberikan

perlakuan dalam bentuk bermain bola pantul maka perlu adanya evaluasi dengan

cara melakukan pengukuran dengan menggunakan tes.

skema kerangka pikir:

X

Gambar 3. Skema kerangka pikir

X : Latihan bermain bola pantul

Y : Kemampuan passing bawah

J. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini perlu menentukan suatu penafsiran sebelumnya tentang hipotesis

yang akan dibuktikan kebenaran. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah

kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya, jika hipotesis telah

dibuktikan kebenarannya namanya bukan lagi hipotesis melainkan tessa. (Hadi,

1993 : 257).

X Y
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Hipotesis adalah jawaban sementara suatu masalah penelitian oleh karena itu

suatu hipotesis perlu di uji guna mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung

oleh data yang menunjukan kebenarnnya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus

dibuktikan kebenarannya dengan cara penelitian. Menurut Arikunto (2010:161)

Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan antara bermain bola pantul terhadap

kemampuan passing bawah pada bola voli putri SMP Negeri 32 Bandar

Lampung.

2. Ada perbedaan peningkatan kemampuan passing bawah pada kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol pada bola voli putri SMP Negeri 32 Bandar

Lampung.
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III. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui

pengaruh bermain bola pantul, maka metode penelitian yang digunakan atas dasar

pertimbangan dari sifat penelitian yaitu metode eksperimen. Menurut Arikunto

(2006: 248) Metode eksperimen semu adalah suatu prosedur penelitian yang

sengaja dipakai untuk mengetahui pengaruh dari suatu kondisi, yang sengaja

diadakan terhadap suatu gejala sosial yang berupa kegiatan-kegiatandan tingkah

laku seorang individu atapun kelompok individu. Pada metode eksperimen yang

dipakai pre-test and post-test design.

A. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,objek atau

kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan olehpeneliti untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007: 3).

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Independent

variable X). Sedangkan Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh

variabel lain (Dependent variable Y). Dalam penelitian ini yaitu:

1.Variabel bebas (X) adalah bermain bola pantul.

2.Variabel terikat (Y) adalah kemampuan dasar passing bawah
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Gambar 4. Program penelitian

Ket :

Pree tes : Tes awal passing bawah
OP : Ordinal pairing atau pengelompokan
K1 : Kelompok eksperimen
K2 : Kelompok kontrol
Treatment : Kelompok eksperimen (menggunakan latihan bola pantul)
Non treatment : Kelompok kontrol (tidak menggunakan latihan bola

pantul)
Post test : Tes akhir passing bawah

Pembagian kelompok eksperimen di dasarkan pada prestasi hasil melakukan tes

passing bawah pada tes awal dari tingkatan tertinggi sampai terendah, kemudian

subjek yang memiliki kemampuan setara dipasangkan ke dalam kelompok 1 dan

2. Adapun pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara ordinal pairing

yaitu pemisan sampel yang disadari atas kreteria ordinal (Hadi, 2000:111).

Dengan demikian kedua kelompok tersebut sebelum di beri perlakuan mempunyai

kemungkinan kemampuan yang sama. Apabila pada post test terdapat perbedaan,

maka hal ini disebabkan oleh pengaruh perlakuan yang diberikan pembagian

kelompok dalam  penelitian menggunakan teknik ordinal pairing, sebagai berikut:

Gambar 5. Pembagian kelompok dengan cara ordinal pairing



27

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Passing bawah adalah passing dengan menggunakan kedua lengan bawah

untuk mengangkat bola rendah dan untuk mengoperkan bola voli yang

dimainkan kepada teman seregunya. Passing bawah merupakan awal dari

sebuah penyerangan dalam bola voli, passing bawah merupakan suatu proses

yang melahirkan keaktifan jasmani dan dibuktikan dalam praktik dengan

menyelesaikan tugas dalam cabang permainan bola voli, dalam hal ini adalah

teknik passing bawah dapat diukur dengan menggunakan tes passing dinding.

2. Bermain bola pantul yang diberikan dalam penelitian ini adalah bermain bola

pantul yang dipergunakan untuk mencapai penguasaan gerakan-gerakan

passing bawah yang baik.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu

atau obyek yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Sudjana, 2008: 6),

“Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun

pengukuran kuantitatif kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua

anggota kumpulan lengkap dan jelas, yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”. Pada

penelitian ini populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi terbatas, yaitu

jumlah sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga relatif dapat

dihitung jumlahnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswi

ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 32 Bandar Lampung.



28

2. Sampel

Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi

yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua,

selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 % atau

20 – 25 %. Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dalam penelitian ini

peneliti mengambil sample penelitian populasi sampel sebesar 30 siswi .

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Instumen Penelitian

Instrumen peneliti adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut

variabel penelitian (Sugiyono, 2007: 148). Dan menurut Suharsimi Arikunto

(2006: 160), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan peneliti

dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik. Pada

penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah jenis tes. Agar

relevan dengan bahan sampel, maka yang diguakan satu instrumen tes, yaitu

tes keterampilan passing dinding bola voli. Menurut (Nurhasan, 1998:78) yaitu

tes pengoperan bola (passing) yang dilakukan pengetesan dengan memantulkan

bola kedinding selama satu menit, dalam keterampilan bermain bola voli

bertujuan untuk mengukur kecakapan anak pemula putri yunior yang masih

rendah tingkatannya berikut:

a. Tes

Adapun petunjuk instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai. Oleh

Karena penilitian ini ingin mengetahui kemampuan passing bawah dalam

permainan bola voli, maka instrumen tes untuk pengukuran awal maupun
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pengukuran akhir passing bawah menggunakan instrumen tes passing

dinding sebagai pengukuran. Tujuan tes ini untuk mengukur kecakapan

dan keterampilan melakukan passing bawah anak pemula putri yunior

yang masih rendah tingkatannya. Dalam penelitian ini tes yang digunakan

berukuran lebar 152 cm, dan tinggi 250 cm karena disesuaikan dengan

tinggi anak/siswa SMP.

b. Alat

Alat dan perlengkapan yang dipakai yaitu:

1) Dinding atau tembok

2) Bola voli

3) Peluit

4) Stopwatch

5) Lakban

6) Formulir dan alat tulis

c. Testor

Jumlah testor sebanyak tiga orang yaitu:

Dua orang testor mengamati dan mengawasi jatuhnya bola pada petak

sasaran.

Satu orang testor menghitung waktu pelaksanaan dan  mencatat hasil yang

dicapai oleh atlet.

d. Pelaksanaan tes

1) Padasaat aba-aba ‘siap’ testi berdiri didepan sasaran dinding star

dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut

direndahkan hingga berat badan bertumpu  pada ujung kaki di

bagian depan.
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2) Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua

ibu jari sejajar, pandangan testi kearah datangnya bola dan sasaran

dinding, dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola

bersamaan kedua lutut dan pinggul terangkat dari lantai, usahakan

arah datangnya bola tepat di tengan-tengan badan, perkenaan bola

yang baik tepat pada pergelangan tangan.

3) Untuk hasil tes passing bawah testi melakukan passing bawah

selama 1 menit sebanyak dua kali, dan berapa banyak testi

melakukan passing bawah selama 1 menit itu merupakan hasilnya

yang dicatat

Gambar 6. Instrumen tes kecakapan passing bawah

2.Prosedur Penelitian

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian merupakan faktor penting

karena berhubungan langsung dengan data yang akan digunakan dalam

penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti melakukan langkah-langkah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Test Awal (Pre Test)

Tes awal atau pre-test yaitu tes yang pertama kali dilakukan oleh peneliti

dengan menggunakan tes passing dinding, tujuan untuk mengukur

kecakapan dan keterampilan anak pemula putri yunior yang masih rendah
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tingkatannya dari masing–masing subyek, sehingga dapat diketahui

perbedaan hasil yang dicapai setelah diberikan treatment.

Perlakuan yang diberikan harus dicapai kurang dari 2-3 bulan Bompa

(1994:35). Menurut Harsono (2004:27) satu siklus terjadi selama satu

bulan atau bisa berlangsung selama 3-5 minggu, siklus ini sangat penting

dalam program latihan keseluruhan karena struktur program isi nya akan

menentukan kualitas dari proses latihan.

Dan dapat kita ambil kesimpulannya pemberian treatment dilaksanakan

sebanyak 16 kali pertemuan. Setelah melakukan tes awal sampel dibagi

dua kelompok dengan cara ordinal pairing, yaitu dengan ABBA sehingga

terbagi menjadi 2 kelompok.

2) Pemberian Perlakuan

Pemberian perlakuan (treatment) pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali

pertemuan, dikaren akan itu dianggap sudah cukup memberikan

perubahan, sehingga peneliti mencoba mengambil tes akhir setelah latihan

yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Dengan frekuensi latihan

antara 2-6 kali dalam seminggu, (Bompa, 1994:33) pada penelitian ini

dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu.

a. Pemanasan (Warming Up)

Latihan pemanasan (Warming Up) diberikan kepada pemain selama 15

menit, ini sangat penting karena untuk menaikkan suhu tubuh dan

menghindari resiko terjadinya cidera otot dan sendi-sendi pada pemain

meliputi: 1) Lari keliling lapangan, 2) Senam bola voli, 3) Streching, 4)

Senam untuk kelentukan, pelemasan, penguatan.
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b. Latihan Inti

Latihan adalah suatu proses mempersiapkan organisme atlit secara

sistematis untuk mencapai mutu prestasi dengan diberi beban fisik dan

mental yang teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang waktunya.

Bentuk latihan yang dilakukan adalah latihan passing bawah

menggunakan bermain bola pantul terhadap hasil keterampilan passing

bawah untuk kelompok eksperimen, dan latihan passing bawah tanpa

menggunakan permainan bola pantul terhadap hasil keterampilan

passing bawah untuk kelompok kontrol. Pada prinsipnya latihan ini

untuk maningkatkan ketepatan dalam passing bawah, dengan demikian

di terapkan latihan sebanyak 16 kali pertemuan. Setiap minggunya

jumlah setnya dan repetisinya ditambahkan supaya ada peningkatan.

Dalam latihan ini peneliti mengambil intesitas 80-90%. Untuk

menentukan jumlah repetsi, set, dan interval. Jika intensitas latihan 80%

maka 100% dibagi 80% dikali dengan rata-rata hasil pree test. Jadi

setiap satu repetisi maksimal yaitu hasil tersebut, misal intensitas 80%,

maka 100 dibagi 80 dikalikan rata-rata hasil pree test.

Kemudian untuk mengatasi kejenuhan dalam melakukan latihan maka

harus ada variasi latihan, berikut beberapa variasi latihan yang akan

dipakai untuk penelitian ini. Variasi latihan dalam penelitian ini

disertakan pada lampiran.
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c. Pelemasan (Colling Down)

Pelemasan ini ditujukan untuk memulihkan tubuh kekondisi sebelum

latian sehingga ketegangan-ketegangan otot akan berkurang secara

berangsur-angsur kekeadaan semula agar tidak keluhan sakit setelah

latihan.

3. Test Akhir (Post Test)

Tesakhir yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang dilakukan pada

tes awal dengan tujuan untuk mengukur kecakapan dan keterampilan hasil anak

pemula putri yunior yang masih rendah tingkatannya dicapai oleh tiap-tiap

peserta tes dari masing-masing kelompok setelah melaksanakan program

latihan. Hasil tes akhir dicatat kemudian diolah dengan statistika untuk

mengetahui pengaruh atau tidak bermain bola pantul terhadap kemampuan

passing bawah.

D. Teknik Analisis Data

Analisisa data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam

suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015:207), dalam suatu penelitian kuantitatif

menggunakan statistik. Statistik meliputi statistik parametris dan nonparametris.

Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval, rasio, jumlah

sampel besar, serta berlandaskan bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi

normal. Sedangkan statistik nonparametris digunakan untuk menganalisis data

yang berbentuk nominal dan ordinal, jumlah sampel kecil, dan tidak harus

berdistribusi normal.
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Data yang di nilai adalah variabel bebas latihan passing bawah menggunakan

bermain bola pantul (X), serta variabel terikat yaitu hasil passing bawah (Y).

1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji t sample

berpasangan (paired sample t-test). Setelah hasil preetest dan posttest terpenuhi

maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus uji t sample

berpasangan (paired sample t-test).

Pengujian hipotesis menggunakan uji kesamaan dua rata-rata (uji t) seperti dalam

Sudjana (2005:239):

21

21

11

nn
S

XX
t

gab

hitung






Kaidah Pengujian : Jika  t hitung ≤ t tabel maka H0 ditolak Ha diterima

Untuk mengetahui hasil dari perlakuan penelitian digunakan perhitungan

persentase peningkatan (Hadi, 1995:445) dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Peningkatan =

Mean Different = mean posttest – mean preetest
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat

menyimpulkan bahwa :

1. Latihan bola pantul memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil

passing bawah pada siswi ekstrakurikuler bola voli di SMPN 32 Bandar

Lampung.

2. Terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara kelompok eksperimen

dengan latihan bola pantul dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan

latihan terhadap hasil passing bawah pada siswi ekstrakurikuler bola voli

di SMPN 32 Bandar Lampung.

B. Saran

1. Kepada prestasi siswi dalam permainan bola voli pada teknik passing

bawah khususnya agar lebih mengetahui berbagai pengaruh bermain bola

pantul yang bermanfaat untuk menunjang permainan bola voli.

2. Kepada pelatih maupun guru penjaskes untuk dapat memberikan latihan

ini dan menerapkannya untuk meningkatkan passing bawah.
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3. Bagi program studi penjaskes diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan

dalam program dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas

pendidikan maupun calon tenaga pendidik, khususnya di bidang olahraga.
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