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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Latar Belakang 

Permainan bola voli dalam kehidupan masyarakat sangat popular dan 

diminati, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya klub-klub bola voli diseluruh 

pelosok tanah air. Seiring perkembanganya, permainan bola voli dimainkan oleh 

seluruh kalangan, anak-anak sampai orang dewasa baik pria maupun wanita dan 

permainan bola voli ini sekarang dikenal tidak hanya sebagai olahraga prestasi, 

tetapi juga sebagai kegiata nuntu krekreasi. Olahraga mempunyai peran yang 

sangat penting dalam kehidupan. Dalam kehidupan modern saat ini manusia tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan olahraga, baik untuk meningkatkan prestasi 

maupun kebutuhan dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Dengan 

olahraga dapat membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani serta 

mempunyai watak disiplin dan akhirnya akan terbentuk manusia yang berkualitas.  

Banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk 

menjaga kondisi tubuh dalam kondisi bugar. Berbagai jenis dapat dilakukan 

seperti jalan kaki, jogging, lari, basket, voli, badminton dan masih banyak lagi. 

Salah satu cabang olahraga yang digemari dikalangan masyarakat saat ini yaitu 

cabang olahraga bola voli, karena olahraga ini dapat dilakukan oleh semua 

kalangan, baiklaki-laki maupun perempuan. Olahraga bola voli merupakan salah 

satu cabang olahraga yang sudah berkembang di masyarakat luas, baik di klub-

klub, kantor-kantor, desa-desa, maupun sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan 
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olahraga bola voli memerlukan peralatan yang sederhana serta mendatangkan 

kesenangan bagi yang bermain. 

Bola voli merupakan cabang olahraga permainan beregu, maka antara 

pemain harus bekerja sama dan saling mendukung agar menjadi regu yang 

kompak dan tangguh. Dengan demikian penguasan teknik dasar permainan bola 

voli secara individual sangat diperlukan bagi seorang pemain bolavoli. 

Kesempurnaan dalam melaksanakan tehnik-tehnik dasar hanya dapat dikuasai 

dengan baik jika melakukan latihan yang teratur dan terprogram secara tepat. 

Metode-metode latihan yang tepat akan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh seorang pemain. Dalam hal ini menguasai teknik dasar bola 

voli merupakan unsur yang sangat mendasar untuk mencapai prestasi bolavoli. 

Berkaitan dengan teknik dasar bolavoli  

M. Yunus (1992: 68) menyatakan bahwa, “Teknik dalam permainan 

bolavoli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efektif dan efisien 

sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 

optimal”. Menurut Soedarwo, Sunardi dan Agus Margono (2000: 6) bahwa, 

“Teknik dasar bolavoli adalah proses melahirkan keaktifan jasmani dan 

pembuktian praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang 

pasti dalam cabang olahraga permainan bolavoli”. Hal senada dikemukakan 

Dieter Beutelstahl (2003: 9) bahwa, “Teknik merupakan prosedur yang telah 

dikembangkan berdasarkan praktek, dan bertujuan mencari penyelesaian suatu 

problem pergerakan tertentu dengan cara yang paling ekonomis danberguna”. 
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Berdasarkan tiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, teknik dasar 

permainan bolavoli merupakan suatu proses gerak tubuh yang dibuktikan dengan 

praktek yang dilakukan dengan sebaik mungkin dalam arti efektif dan efisien 

untuk menyelesaikan tugas yang pasti guna mencapai hasil yang baik dalam 

permainan bolavoli. Teknik permainan bolavoli merupakan aktivitas jasmani yang 

menyangkut cara memainkan bola dengan efektif dan efisien sesuai dengan 

peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. 

Teknik dasar yang sangat penting salah satunya yaitu passing bawah. Passing 

bawah  merupakan  salah  satu  teknik  dasar  bolavoli.  Teknik  ini  digunakan 

untuk menerima servis, menerima spike, serta yang paling penting adalah untuk 

mengembalikan bola ke pengumpan atau tosser agar pengumpan dapat 

menciptakan serangan dengan mengumpan bola pada spiker untuk menjatuhkan 

bola di daerah lawan demi untuk mendapatkan angka. 

Banyak bentuk-bentuk latihan passing bawah yang sering digunakan 

hanya pada saat pemanasan atau hanya pada awal latihan, tetapi yang banyak 

digunakan pada bentuk latihan passing bawah ke dinding dan pada bentuk latihan 

passing bawah berpasangan, dalam hal ini kedua bentuk latihan tersebut sering 

dipelajari pada para siswa baik saat pelajaran penjas maupun pada saat kegiatan 

ekstrakurikuler, tetapi bentuk latihan tadi terkadang hanya menjadi pemanasan 

tanpa diterapkan pada latihan teknik yang mengkhususkan mempelajari latihan 

passing bawah demi meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli. 

Teknik passing bawah biasanya jarang dipelajari secara khusus pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama sekalipun itu pada waktu diluar jam pelajaran seperti 
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pada saat ekstrakurikuler, passing bawah pada siswa sekolah menengah pertama 

hanya berlatih passing pada sela-sela pemanasan, para pelatih bolavoli di sekolah 

menengah pertama khususnya di SMPNegeri 13 TanjungJabungTimur jarang 

sekali menerapkan latihan passing bawah secara intensif, sehingga pada saat 

mengikuti pertandingan para siswayang bermain memiliki keterbatasan pada 

pertahanan dan juga bola pertama yaitu pada passing bawah, selain itu passing 

bawah merupakan hal dasar yang harus dimiliki pada setiap permainan, karena 

pada siswa SMP merupakan awal usia spesialisasi pada suatu cabang olahraga 

khususnya pada cabang olahraga bola voli. Karena itu teknik dasar passing bawah 

pada siswa di SMPNegeri 13 TanjungJabungTimur perlu dipelajari agar 

kemampuan individual khususnya pada kemampuan passing bawah dapat di 

tingkatkan. Selain itu peningkatan passing bawah dapat dilatih diluar jam 

pelajaran seperti pada ekstrakurikuler agar lebih banyak waktu latihan, oleh 

karena itu pada passing bawah perlu di pelajari secara khusus untuk meningkatkan 

kemampuan para siswa khususnya pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di 

SMPNegeri 13 TanjungJabungTimur.  

Berdasarkan pantauan peneliti di SMP Negeri 13 Tanjung abung Timur, 

olahraga bola voli yang diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan harus dikembangkan lagi pada kegiatan ekstrakurikuler 

agar siswa lebih menguasai teknik dalam bermain bolavoli. Salah satu teknik yang 

harus dikuasai adalah teknik passing bawah bola voli. Dalam hal ini penulis 

melihat siswa yang mengikuti ekstrakurikule rmasih kurang terampil dalam 

melakukan teknik passing bawah. 
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Dengan demikian latihan passing bawah kedinding dan berpasangan 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan teknik 

passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler di SMPNegeri 13 Tanjung 

Jabung Timur. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah yang terdapat pada latar belakang diatas maka 

penulis dapat mengidentifikasi beberapa hal yang mendukung dalam pemecahan 

masalah diantaranya: 

1. Kurangnya penguasaan teknik sikap persiapan dalam melakukan passing 

bawah seperti berdiri dengan posisi kaki yang tidak dibuka selebar bahu, 

lutut yang tidak ditekuk, dan badan yang kurang condong kedepanpada 

siswa ekstrakulikuler di SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur. 

2. Kurangnya penguasaan teknik dalam pelaksanaan passing bawah 

sepertimasih terlihat lengan pemukul tidak ditekuk pada siku sehingga 

papan pemukul sempit, akibatnya bola berputar dan menyeleweng arahnya 

dan dua lengan bawah sebagai pemukul kurang sejajar pada siswa 

ekstrakulikuler di SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur. 

3. Kurangnya penguasaan teknik dalam sikap lanjutan dalam melakukan 

passing bawah seperti jari tangan tidak digenggam dansikut tidak dikunci 

pada siswa ekstrakulikuler di SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur. 

1.3. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini perlu 

adanya pembatasan masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar hasil penelitian 
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ini lebih terarah. Masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada latihan passing 

bawah kedinding dan berpasangan terhadap keterampilan passing bawah bola 

voli. 

1.4.      Defenisi Operasional 

 Agar tidak terjadi salah penafsiran pada penelitian ini maka akan 

dikemukakan defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Keterampilan passing bawah bola voli adalah kemampuan untuk melakukan 

suatu teknik dasar permainan bola voli. 

2. Latihan passing bawah kedinding adalah dilakukan dengan cara mementulkan 

bola kedinding dan badan harus dalam keadaan siap untuk melakukan passing, 

sikap permulaaan pemain memegang bola dengan kedua tangan menghadap 

dinding, pelaksanaannya bola dilempar atau dipantulkan kedinding dan 

pantulannya berusaha untuk di passing ketembok sasaran lagi demikian 

seterusnya. 

3. Latihan passing bawah berpasangan adalah bola dilempar salah satu tangan 

kemudian dipassing bawah diarahkan kepada lawannya, setelah melakukan 

passing bawah posisi tetep menunggu datang bola dari lawan kemudian 

diarahkan lagi begitu seterusnya. 
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1.5. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

Apakah terdapat pengaruh latihan passing bawah kedinding dan berpasanagan 

terhadap keterampilan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler di 

SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur? 

1.5.  Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan hasil di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji latihan passing bawah kedinding terhadap keterampilan 

passing bawah bolavoli. 

2. Untuk menguji latihan passing berpasangan terhadap keterampilan passing 

bawah bolavoli. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkaitan, manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan studi di 

pendidikan olahraga dan kesehatan di Universitas Jambi. 

2. Sebagai bahan masukan bagi siswa SMP Negeri 13 Tanjung Jabung Timur 

untuk meningkatkan prestasi bola voli. 

3. Untuk pelatih sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan program 

latihan. 

4. Sebagai dasar peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan. 
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5. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti lainnya dalam 

pembahasan terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.
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