
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Permainan Bola Voli 

Menurut Suharno, (2001: 1), permainan bola voli adalah cabang olahraga beregu yang 

dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 6 orang pemain dan di setiap 

lapangan dipisahkan oleh net. Pantulan bola yang dimainkan boleh menggunakan seluruh 

anggota badan. Maksud dan tujuan dari permainan ini adalah menjatuhkan bola di lapangan 

lawan melewai atas net dengan syarat pantulan sempurna dan bersih sesuai dengan peraturan. 

Permainan dimulai dengan pukulan bola servis. Bola harus dipukul dengan satu tangan ke 

arah lapangan lawan melewati net. Setiap regu dapat memainkan bola sampai tiga kali 

pantulan untuk dikembalikan (kecuali perkenaan bola saat membendung). Dalam permainan 

bola voli hanya regu yang menang satu rally permainan memperoleh satu angka, hingga salah 

satu regu menang dalam pertandingan dengan terlebih dahulu mengumpulkan minimal dua 

puluh lima angka dan untuk set penentuan lima belas angka (Suharno HP, 1995: 1). 

   Bola Voli adalah olahraga yang menarik karena olahraga ini merupakan permainan 

yang memiliki tujuan mendapatkan bola untuk dipukulkan ke daerah lapangan lawan atau 

memaksa lawan membuat kesalahan dalam menangani bola. Dengan demikian mayoritas 

nilai yang dicatat dalam bola voli merupakan hasil dari kesalahan. (Sugianto, 2010: 73) 

Menurut  Munasifah, (2007: 3) bola voli ialah permainan yang dilakukan dua regu 

yang masing- masing terdiri dari 6 orang, bola dimainkan di udara dengan melewati net 

setiap regu hanya bisa memainkan bola 3 kali pukulan, sedangkan Ahmadi, (2007; 19) 

permainan bola voli merupakan suatu permainan yang konflek yang tidak mudah untuk 

dilakukan oleh setiap orang. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bola voli dimainkan oleh dua 

regu yang dipisahkan dengan net, di bawah lapangan berbetuk empat persegi panjang. 
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Maksud dan tujuan permainan bola voli adalah memasukan bola ke arah lawan melewati 

suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha memenangkan bola ke arah lawan.  

2.1.1 Teknik Dasar Permainan Bola Voli 

Menurut Yunus, (1992: 68), Teknik adalah cara melakukan atau melaksanakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Teknik dalam 

permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efektif dan 

efisien sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam bola voli untuk mencapai 

hasil yang optimal. Sedangkan menurut Suharno, (2001: 11), Teknik adalah sualu 

proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik 

mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bola voli. 

Untuk meningkatkan prestasi bola voli, teknik ini erat sekali hubungannya dengan 

gerak, kondisi fisik, taktik dan mental. Teknik dasar bola voli harus betul-betul dikuasai 

terlebih dahulu guna dapat mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. 

Penguasaan teknik dasar merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan 

rnenang atau kalahnya suatu regu dalam suatu pertandingan di samping unsur-unsur 

kondisi fisik, taktik dan mental. Menurut Suharno, (2001: 11), Syarat penting dalam 

penguasaan teknik dasar bola voli mengingat hal-hal sebagai berikut : 

1) Hukuman terhadap pelanggaran permainan yang berhubungan dengan kesalahan 

dalam melakukan teknik. 

2) Karena terpisahnya tempat antara regu yang satu dengan yang lainnya, sehingga 

tidak ada terjadinya adanya sentuhan badan dari permainan lawan, maka 

pengawasan wasit terhadap kesalahan teknik ini lebih seksama. 

3) Banyaknya unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan teknik 

ini antara lain: membawa bola, menyenduk bola, mendorong bola, mengangkat bola, 

pukulan rangkap dan bola tertahan. 



4) Permainan bola voli adalah permainan cepat, artinya waktu untuk memainkan bola 

sangat terbatas, sehingga penguasaan teknik yang tidak sempurna akan 

memungkinkan timbulnya kesalahan-kesalahan teknik yang lebih besar. 

5) Penggunaan taktik-taktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau penguasaan teknik 

dasar dan tinggi dalam permainan bola voli sudah cukup sempurna. 

Faktor utama selain kondisi fisik, taktik, dan mental seorang pemain. Secara 

individual penguasaan teknik dasar bola voli akan mendukung penampilan seorang 

pemain. Secara tim atau jika semua pemain menguasai teknik dasar bola voli dengan 

baik maka akan meningkatkan kualitas permainan, bahkan dapat menentukan menang 

atau kalahnya suatu tim. 

Dalam permainan bola voli ada beberapa bentuk teknik dasar yang harus 

dikuasai. Teknik-teknik dalam permainan bola voli terdiri atas servis, passing bawah, 

passing atas, block, dan smash atau spike. 

Pengurus Besar PBVSI (2001: 5-6) mengemukakan beberapa teknik dasar 

bermain bola voli sebagai berikut : 

Service adalah pukulan bola yang dilakukan di daerah sebelah kanan belakang 

dari garis belakang lapangan permainan (daerah service) melampaui net ke daerah 

lawan. Pukulan service dilakukan pada permukaan dan setelah terjadinya setiap 

kesalahan. Pukulan service dapat berupa serangan bila bola dipukul dengan keras dan 

terarah. 

2.1.1.1  Service 

Service merupakan teknik dasar yang paling penting dalam permainan 

bola voli. Menurut Muhajir (2003: 20) service adalah suatu tindakan untuk 

memasukkan bola itu dengan satu tangan atau lengan dari daerah service. Dalam 

permainan bola voli, servis dilakukan secara bergilir pada posisi bermain searah 



jarum jam. Servis yang sangat baik sangat mempengaruhi jalannya 

pertandingan.  

1. Service bawah  

Servis bawah adalah servis dengan awalan bola berada di tangan yang 

tidak memukul bola. Tangan yang memukul bola bersiap dari belakang badan 

untuk memukul bola bersiap dari belakang badan untuk  memukul bola dengan 

ayunan tangan dari bawah. 

2.  Service atas  

Tangan yang memukul bola bersiap dari belakang badan untuk memukul 

bola bersiap dari belakang badan untuk  memukul bola dengan ayunan tangan 

dari belakang atas. 

 

                           

Gambar 2.1 Servis atas 

Sumber: (Muhajir, 2003:22) 

2.1.1.2 Pasing 

Pasing adalah usaha atau upaya seseorang pemain dengan cara 

menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk memperoleh 

bola kepada teman secepatnya untuk dimainkan di lapangan sendiri. 

1. Pasing bawah (pukulan/pengambilan tangan ke bawah) 

a. Sikap badan jongkok, lutut agak di tekuk 



b. Tangan, satu dengan yang lain dirapatkan. 

c. Gerakan tangan di sesuaikan dengan keras/lemahnya kecepatan bola 

2. Pasing atas (pukulan/ pengambilan tangan ke atas) 

a. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk 

b. Badan agak sedikit condong kemuka, siku ditekuk, jari-jari terbuka 

membentuk   lengkungan setengah bola 

c. Ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga 

d. Penyentuhan pada semua jari-jari dan gerakanya meluruskan kedua tangan 

2.1.1.3  Smash 

Spike/ smash adalah bentuk serangan yang paling banyak dipergunakan 

untuk serangan dalam upaya memperoleh nilai oleh suatu tim. Dengan 

membentuk serangan pukulan yang keras waktu bola berada di atas jaring, 

untuk dimasukkan ke daerah lawan. Untuk melakukan dengan baik perlu 

diperhatikan faktor berikut: awalan, tolakan, pukulan dan pendaratan.  

 

Gambar 2.2 Smash 

Sumber: (Muhajir, 2003:24) 

 

2.1.1.4 Block 



Block (bendungan) adalah menggagalkan serangan lawan dengan cara 

membendung merupakan rintangan yang paling efektif. Bendungan merupakan 

bagian dari pertahanan. Berdirilah menghadap lapangan lawan dengan jarak 

sekitar 1 kaki dari net. Angkat tanganmu di sisi sejajar dengan bahu. Telapak 

tangan menghadap ke depan dengan jari terbuka lebar. Perhatikan pengumpan 

lawan tunggulah sampai bola diumpankan ke pemukul melewati net dari 

posisimu di lapangan. Kemudian, alihkan perhatianmu ke penyerang bolanya. 

Setelah penyerang meloncat, tekukkan lututmu dan meloncatlah. Gapailah 

melewati bagian atas net. Arahkan tanganmu ke kedua sisi tangan pemukul 

lawan. Usahakan agar bola dapat memantul dari tanganmu ke arah lapangan 

lawan. Kemudian mendaratlah kembali ke lantai dengan dua kaki. Berpalinglah 

dari net dengan cepat untuk mengetahui  posisi bola.  

 

 

Gambar 2.3 Blocking 

Sumber: (Muhajir, 2003:22) 

2.2 Kemampuan Passing Bawah 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kausal, melakukan suatu, sedangkan 

kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan kekuatan, (Diana, 1999: 552). Menurut Robins 

(2009: 57) kemampuan berarti kapasitas seorang individu untuk melkukan beragam tugas 

dalam satu pekerjaan. 



Menurut Yunus (1992:122) passing bawah adalah mengoperkan bola kepada teman 

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

pola serangan kepada regu lawan. Passing bawah merupakan elemen pokok dari pertahanan. 

Bola dipukul keras dan sulit untuk diumpankan, maka harus dimainkan dengan passing 

bawah (Suharno, 2001: 13).  

Passing bawah sering kali digunakan untuk mengarahkan bola sesama tim, untuk dapat 

meredam kekuatan bola yang dipukul dengan keras sehingga dapat mengarahkan bola 

tersebut melakukan operan atau mengumpan bola untuk spike atau smash, apabila bola yang 

dioperkan jelek, pengumpan akan mengalami kesulitan untuk menempatkan bola yang baik 

untuk para penyerang melakukan smash atau spike (Yunus, 1992: 122). 

Pasing adalah usaha atau upaya seseorang pemain dengan cara menggunakan suatu 

teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk memperoleh bola kepada teman secepatnya 

untuk dimainkan di lapangan sendiri lapangan (Ahmadi, 2007: 22). 

Berdasarkan pendapat di atas kemampuan passing bawah adalah kapasitas seorang 

untuk melkukan passing bawah dengan teknik tertentu untuk mngoperkan bola menggunakan 

lengan sisi bagian dalam untuk dimainkannya kepada teman seregu untuk dimainkan 

dilapangan sendiri. 

Pelaksanaan Passing Bawah menurut Yunus (1992: 122), Proses pelaksanaan passing 

bawah yakni sebagai berikut :  

 

a. Sikap permulaan 

Ambil sikap siap normal dalam permainan bolavoli yaitu kedua lutut ditekuk dengan 

badan sedikit agak dicondongkan ke depan, berat badan menumpu pada telapak tangan 

bagian depan. Untuk mendapatkan suatu keseimbangan lebih agar dapat lebih mudah 



dan lebih cepat bergerak kesegala arah. Kedua tangan saling berpegangan yakni 

punggung tangan diletakkan di atas telapak tangan kiri kemudian saling berpegangan. 

b. Gerakan pelaksanaan 

Tempatkan badan segera sejauh jangkauan bola, dengan posisi sedemikian rupa 

sehingga badan dalam keadaan menghadap ke bola, ayunkan kedua lengan ke arah bola 

dengan sumbu gerakan berada pada persendian bahu dan siku benar-benar lurus, pada 

saat mengayun tangan telah berpegangan. Perkenaaan bola pada bagian prosimal dari 

lengan, di atas dari pergelangan tangan dan pada waktu lengan membentuk sudut 45 

derajat dengan badan, lengan diayunkan dan diangkat hampir lurus. 

c. Gerakan lanjutan 

Setelah ayunan lengan mengenai bola, kaki belakang melangkah ke depan untuk 

mengambil posisi siap kembali. Ayunan lengan untuk pass-bawah ke depan tidak 

melebihi sudut 90 derajat dengan bahu dan badan. 

Menurut Durrwachter (1992: 54) kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan passing 

bawah adalah sebagai berikut :  

1. Bola dipukul ke atas dengan gerakan lengan mengayun 

2. Lengan bengkok karena siku ditekuk. Lengan bawah terlalu renggang. Tubuh atas 

membungkuk ke depan, punggung melengkung. 

3. Lengan sudah dirapatkan dalam sikap siaga. 

4. Start dengan sikap tubuh tegak dan lengan tergantung ke bawah, dengan sikap kaki 

dirapatkan atau mengangkang terlalu lebar. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam 

melakukan passing bawah, pada siswa dalam melakukan permainan bolavoli kesalahan 

tersebut sering sekali terjadi, untuk mengurangi kesalahan tersebut maka dilakukan la suatu 

proses latihan 



Faktor yang mempengaruhi passing bawah diantaranya, koordinasi gerak, kelincahan 

gerak, kecepatan aksi-reaksi, keadaan kondisi fisik, mental, posisi badan, koordinasi mata 

tangan dan posisi tangan untuk mempassing. Selain itu passing bawah juga dipengaruhi oleh 

bentuk latihan yang diberikan saat berlatih. Hal yang paling mempengaruhi passing bawah 

yaitu kondisi fisik dan posisi saat melakukan passing bawah dan posisi saat menerima 

passing tersebut. 

Cara meningkatkan passing bawah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk latihan. 

Ada bentuk metode rangkaian latihan, ada bentuk metode rangkaian belajar. Selain itu latihan 

peningkatan passing bawah juga didukung dengan latihan kondisi fisik siswa tersebut. 

Latihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan passing bawah itu dilakukan secara 

terus menerus dan berulang-ulang kali. 

Menurut Durrwachter (1992: 52) ada beberapa langkah-langkah gerakan teknik dasar 

passing bawah dimulai posisi siap melakukan passing sampai posisi setelah melakukan 

passing. 

 

 

1. Posisi Siap Menunggu Kedatangan Bola 

     Tubuh agak membungkuk, sikap kaki seperti hendak melangkah dengan posisi kaki 

selebar bahu, lengan bawah diangkat sehingga mendatar. Dari gerakan tersebut kekuatan 

otot tungkai sangat dominan terutama otot-otot tungkai bawah, karena posisi telapak kaki 

yang jinjit, sehingga diperlukan kekuatan otot-otot tungkai bawah bagian belakang yang 

baik. 

2. Bola Dipantulkan dengan Lengan Bawah 

Bola mengenai kedua lengan bawah secara bersamaan dan terpantul kembali ke atas lagi. 

Gerak lengan lebih mirip sikap mengangkat atau mendororng, dan bukan memukul, dalam 



hal ini otot lengan berperan dalam sukses atau tidaknya passing bawah. Otot bisep dan 

trisep sebagai penopang lengan atas juga sangat berperan memberikan dorongan kekuatan 

dalam melakukan passing, terlebih pada saat melakukan melakukan passing atas, 

dorongan dari lengan saat membantu. 

3. Ikuti Gerak Bola 

Gerakan ancang-ancang, rentangan tubuh cepat serta gerag mengikuti arah bola yang 

terpantul, jadi gerak lenganyang panjang dan diarahkan memperbesar ketepatan dan 

pengoperan bola. Passing bawah merupakan upaya pemain dengan menggunakan sisi 

bagian dalam lengan  bawah untuk mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman 

seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. 

 Dari pendapat di atas dapat diketahui langkah-langkag melakukan gerakan passing 

bawah, dimulai dari posisi badan siap menerima bola sampai posisi badan mengikuti arah 

gerak bola. Jika semua langkah-langkah gerakan tersebut dapat dikuasai oleh siswa maka 

passing bawah yang dilakukan dapat sesuai dengan teknik yang benar. 

2.3 Hakekat Latihan 

Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan kian hari kian bertambah beban latihan atau pekerjaannya 

(Harsono, 1988: 98). Dalam setiap latihan yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan yang 

berlaku agar tidak terjadi kelelahan berat setiap latihan. Jadwal serta program latihan haruslah 

tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu latihan dengan yang lain sesuai 

dengan kebutuhan. 

Dengan berlatih secara sistematis dang melalui pengulangan-pengulangan yang 

konstan, maka organisasi-organisasi mekanisme kita akan bertambah baik, gerakan yang 

semula sukar dilakukan lama-kelamaan akan menjadi suatu gerakan yang akan mudah untuk 



dilakukan, serta menjadikannya otomatisasi sehingga semakin mengurangi kebutuhan 

konsentrasi untuk melakukan latihan-latihan tersebut. 

Tujuan serta sasaran untuk melakukan latihan adalah membantu atlet meningkatkan 

keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Untuk mencapai hal itu, ada empat aspek 

latihan yang perlu diperhatikan dan di latih secara seksama oleh atlet, antara lain : 

a. Latihan fisik 

Beberapa komponen fisik yang harus diperhatikan untuk dikembangkan adalah 

daya tahan kardiovaskular, daya tahan kekuatan, kekuatan otot, kelentukan, kecepatan, 

stamina, dan power. 

b. Latihan teknik 

Yang dimaksud dengan latihan teknik disini adalah latihan untuk memahirkan 

teknik-teknik gerakan yang diperlukan untuk mampu melakukan cabang olahraga yang 

dilakukan atlet. 

c. Latihan taktik 

Tujuan latihan taktik adalah untuk menumbuhkan perkembangan interpretive atau 

daya tafsir pada atlet 

d. Latihan mental 

Latihan mental adalah latihan-latihan yang lebih menekankan pada perkembangan 

kedewasaan atlet serta perkembangan emosional dan impulsif. (Harsono, 1988: 100). 

 

2.3.1 Menentukan Intensitas Latihan 

Dalam menentukan intensitas latihan terdapat 4 hal yang bisa di  jadikan 

pedoman dalam menyusun program latihan. 

1. Jaga Keseimbangan Intensitas Dan Pemulihan Latihan 

Saat merancang rutinitas latihan, intensitas latihan akan menentukan 

seberapa banyak masa pemulihan yang dibutuhkan. Semakin tinggi intensitas 



latihan yang dilakukan semakin banyak pula waktu yang diperlukan untuk 

melakukan pemulihan. Penambahan volume otot dan daya tahan membutuhkan 

penambahan masa pemulihan di tengah-tengah latihan. Jika Anda kembali melatih 

otot sebelum sepenuhnya pulih maka Anda akan berisiko alami overtraining dan 

cedera. Jumlah set yang terlalu banyak dapat menyebabkan overtraining dan 

katabolisme otot. 

2. Pertimbangkan Dengan Baik Jenis Latihan Ketika Merencanakan Masa 

Pemulihan 

Jenis latihan yang dilakukan dalam sesi latihan, besar pengaruhnya terhadap 

jumlah masa pemulihan yang diperlukan. Penggabungan ragam latihan seperti 

squat, deadlift, bench presses, dan sebagainya, lebih mengakibatkan stress pada 

sistem syaraf dan memaksakan output energi lebih besar daripada latihan terisolasi 

seperti flyes, lateral raises, dan concentration curls. Oleh karenanya, Anda akan 

butuh lebih banyak masa pemulihan dengan kombinasi latihan yang lebih berat. 

3. Tentukan Jumlah Set yang di Butuhkan 

Sangatlah penting untuk menentukan set dengan jumlah yang tepat. Jumlah 

set yang terlalu banyak tidak hanya dapat mengakibatkan overtraining pada 

masing-masing kelompok otot, tetapi juga mengikis susunan syaraf bagian tengah 

dan menyebabkan katabolisme otot, terutama jika melakukan latihan yang terlalu 

keras.  

4. Jadwalkan Waktu Istirahat 

Jangan jadwalkan latihan sama sekali pada hari istirahat. Pada hari-hari 

tersebut, biarkan sekujur tubuh beristirahat untuk menikmati masa pemulihan. 

Dalam satu minggu, bisa menjadwalkan untuk berlatih sebanyak 4-5 hari, dan 2-3 

http://duniafitnes.com/fitness-2/overtraining-percepat-pemulihan-anda-dengan-3-makanan-ini.html
http://duniafitnes.com/workout-list/shoulder.html#bent_over_lateral_raise
http://duniafitnes.com/suplemen/cegah-katabolisme-otot-selama-latihan-dengan-bcaa.html


hari waktu istirahat. Perlu Anda ingat, bahwa pertumbuhan otot maksimal terjadi 

saat tubuh Anda mendapatkan istirahat yang cukup. 

Imbangi rutinitas latihan dan masa pemulihan Anda dengan mengkonsumsi 

makanan sehat yang kaya nutrisi. Dengan mengkombinasikan ke tiga unsur tersebut, 

hasil latihan yang Anda impikan pasti akan tercapai dengan mudah. 

2.3.2 Prinsip-prinsip latihan 

Prisip dasar latihan adalah proses adaptasi manusia terhadap lingkungan. Agar 

seorang dapat memperoleh prestasi yang tinggi, maka seorang tersebut haruslah berlatih 

menggunakan metode yang tepat serta aturan dari olahraga yang digelutinya. Apabila 

seorang tersebut berada pada cabang olahraga bola voli, yang perlu diperhatikan adalah 

kekuatan otot serta kecepatan dan otot-otot lain yang mendukung.  

2.4 Latihan Passing Bawah Menggunakan Sasaran Tembok Memakai Lingkaran 

Pemain bola voli yang sedang mengembangkan kemampuan passing bola dapat 

dilakukan dengan memantulkan bola ketembok dengan passing cara passing bawah, hasil 

pantulan ketembok dikembalikan lagi dengan cara passing. Pertama di awali berdiri di depan 

tembok dengan jarak dua meter, ambil posisi siap menerima passing bola, pegeng bola 

dengan kedua tangan lemparkan ke tembok setelah terpantul kedua tangan menerima bola 

dengan meluruskan kedua tangan. Kedua kaki dibuka lebar selebar bahu dan lutut kaki agak 

di tekuk présis seperti cara melakukan passing bawah.  

Bila pantulan bola agak dekat maka si pemasing bola harus bergerak mendekati bola 

sehingga bisa di terima tepat kepada kedua lengan bawah, begitu juga jika bola terpantul agak 

jauh maka si pemasing bola dapat mundur secepat mungkin, jadi kedua kaki tidak boleh di 

tanam kelantai. Kedua kaki harus bergerak dengan cepat menyesuaikan dengan hasil pantulan 

bola yang terpantul di tembok, bila pemasig bola mampu mengimbangi pantuan bola dan bisa 



mengendalikan pantulan bola tersebut maka dapat di perkirakan mempunyai kemampuan 

passing yang baik meski itu baru tahap awal (Muhammad, 2008: 76). 

Latihan passing bawah pantulan kedinding adalah latihan yang dilakukan dengan 

memantulkan bola kea rah dinding dengan cara pemain selalu mengikuti arahnya pantulan 

bola baik ke kanan maupun ke kiri. (http//latihanpantulandindingbolavoli.sport.com. dakses 5 

Januari 2020) 

Menurut Ahmadi (2001: 76) latatihan pantulan kedinding merupakan latihan teknik 

yang dilakukan dengan memantulkan bola kea rah dinding yang dapat di lakukan baik 

passing atas maupun bawah. 

Berdasarkan pendapat di atas latihan passing pantulan kedinding yaitu latihan yang 

dilakukan dengan memantulkan bola kea rah dinding yang dapat di lakukan baik passing atas 

maupun bawah. 

 

 

Gambar 2.4 Latihan Passing Bawah Menggunakan Sasaran Tembok Memakai Lingkaran 

Sumber: (Muhammad, 2008: 76) 

 

2.5 Hasil Penelitian Relevan 

1) Arsyan Hafiz Saputro. 2015. Pengaruh Permainan Bola Pantul Terhadap Keterampilan 

Passing Bawah Bolavoli  Kelas XI SMA Negeri 2 Ngaglik Sleman Tahun Ajaran 

2014/2015. Analisis data menggunakan uji t yaitu dengan membandingkan hasil pretest 



dengan posttest pada kelompok eksperimen hasil analisis menunjukkan bahwa: ada 

pengaruh permainan bola pantul terhadap  peningkatan  keterampilan passing  bawah  

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngaglik dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, sehingga Ha 

dapat diterima. Dengan nilai t hitung sebesar 13.6574 lebih besar dari t tabel 1. 2769, 

sehingga dapat di ketahui terdapat pengaruh permainan bola pantul terhadap 

keterampilan passing bawah bolavoli  kelas XI SMA Negeri 2 Ngaglik Sleman lebih 

banyak setelah diberikan latihan dan persentase peningkatan kemampuan passing bawah 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngaglik Sleman meningkat sebesar 46,38 % setelah 

diberikan latihan permainan bola pantul. 

2) Gita Laraningtyas. 2015. pengaruh bermain bola pantul terhadap kemampuan passing 

bawah bola voli siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMP 2 Banguntapan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan permainan bola 

pantul terhadap peningkatan kemampuan passing bawah siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli di SMP 2 Banguntapan, dengan nilai t hitung 5,416 > t  2,1267, 

dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dan kenaikan persentase sebesar 8,46%. 

3) Ardiansyah Al Asyari. 2012. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Passing Bawah 

dalam Bola Voli Melalui Pendekatan Bermain Bola Pantul pada Siswa Kelas VIII D di 

SMP Negeri 3 Paguyangar” Tujuan dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan 

prestasi belajar passing bawah dalam bola voli melalui pendekatan bermain bola pantul 

pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Paguyangan Tahun pelajaran 2012/2013 sehingga 

tercapai ketuntasan belajar. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

D di SMP Negeri 3 Paguyangar yang berjumlah 41 siswa. Hasil penelitian pada Siklus I 

prestasi belajar passing bawah mengalami peningkatan menjadi 6,90 dengan ketuntasan 

46 % dan pada siklus II terjadi peningkatan yang signifikasikan dalam prestasi belajar 

passing bawah menjadi 8,55 dengan ketuntasan 100%. Dapat di simpulkan bahwa 



terdapat peningkatan prestasi belajar passing bawah dalam bola voli melalui pendekatan 

bermain bola pantul pada siswa kelas VIII D di SMP Negeri 3 Paguyangar. 

2.6 Kerangka Berfikir  

Prestasi terbaik atlet merupakan hasil dari pembinaan yang diberikan kepada atlet 

melalui latihan-latihan yang terprogram dengan baik dan terarah. Dalam penelitian ini siswa 

yang memiliki penguasaan teknik pasing yang baik maka akan berpengaruh pada hasil 

passing siswa. 

Dalam penelitian ini akan diketahui ada tidakya pengaruh latihan passing bawah 

menggunakan sasaran tembok memakai lingkaran dalam hal ini di sebut variabel bebas, 

selama penelitian yang di berikan pada pemain, latian ini mengarah pada passing bawah, 

sehingga pada tahap-tahap latihan memberikan kemampuan yang baik nantinya pada 

kemepuan passing bawah, dari hasil penelitian ini kemampuan passing bawah pemain voli 

yang di sebut variabel terikat. Untuk lebih jelas pengaruh antara variabel bebas dan varibel 

terikat dapat di lihat pada bagian kerangkah konseptual di bawah ini :    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bagan Kerangka Berfikir 
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2.7 Hipotesis penelitian 

Dalam penelitian ini dapat di ajukan hipotesisnya bahwa: Terdapat peningkatan 

kemampuan passing bawah melalui latihan passing menggunakan sasaran tembok memakai 

lingkaran pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri Satu Atap 1 

Tungkal Ilir.  

 

 


