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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat diseluruh 

lapisan masyarakat Indonesia dan juga dinegara-negara lainnya di dunia, tanpa 

membeda-bedakan agama, usia, negara maupun aliran politik. Olahraga bukan 

lagi cuma berfungsi untuk menuju hidup sehat jasmani, tapi sekarang olahraga 

sudah menjadi salah satu profesi yang menjanjikan dan dapat menjadi mata 

pencaharian bagi seorang olahragawan yang berprestasi.  

Pencapaian prestasi dalam olahraga bukanlah pekerjaan yang mudah, 

dibutuhkan usaha yang maksimal untuk mencapai prestasi tersebut. Oleh karena 

itu, untuuk mencapai dan meningkatkan prestasi dalam olahraga perlu pembinaan 

dan pengembangan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan 

oleh pelatih, pemerintah, masyarakat dan organisasi lainnya. Hal tersebut sesuai 

keolahragaan nasional, pasal 27 ayat 1-4 tentang pembinaan dan pembangunan 

olahraga prestasi yaitu: 

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestassi dilaksanakan dan 

diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada peringkat daerah 

nasional, dan internasional. 

2. Pembinaan olahraga dan pengembangan olahraga  prestasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh induk organisasi 

cabang olahraga baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. 
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3. Pembinaan dan pengembangan prestasi sebagaiman dimaksud pada 

ayat 1dan ayat 2 dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan 

dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan 

memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan serta 

pembinan olahrag yang bersifat nasional dan daerah, dan 

menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. 

Untuk mencapai prestasi yang baik dalam olahraga atlit dibutuhkan 

pembinaan, sarana dan prasarana, ketekunan dan kemauan yang kuat, dan 

pengalaman latihan maupun pertandingan yang cukup lama seperti yang 

dikemukakan Harsono (2004 : 177). Prestasi tergantung perencanan yang well-

organized dan yang didasarkan pada prinsip dan metodologi dan pelatihan yang 

benar. 

Salah satu cabang olahraganya seperti bola voli yang muncul di kalangan 

masyarakat. Hamper setiap kecamatan, kabupaten, maupun kota ada lapangan 

bola voli dan pertandingan antar klub, kota dan kabupaten masing-masing tim 

pasti menginginkan prestasi terbaik untuk atlet-atletnya. 

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 olahraga bola voli memerlikan 

peralatan yang sederhana serta mendatangkan kesenangan bagi yang bermain 

seperti yang dikemukakan oleh M. Yunus (1992 : 1) bahwa, olahraga bola voli 

dapat dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, dari anak-anak sampai orang 
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tua, laki-laki maupun perempuan, baik masyarakat kota maupun desa. Olahraga 

ini sudah berkembang menjadi olahraga yang digemari maka dari itu diharapkan 

nantinya akan muncul bibit-bibit olahragawan khususnya untuk olahraga bola 

voli. 

Bola voli merupakan cabang olahraga permainan beregu, maka antara 

pemain harus bekerja sama dan saling mendukung agar menjadi regu yang 

kompak dan tangguh. Dengan demikkian penguasaan teknik dasar permainan bola 

voli secara individual sangat diperlukan bagi seorang pemain bola voli. 

Kesempurnaan dalam menguasai tehnik-tehnik dasar hanya dapat dikuasai dengan 

baik jika melakukan latihan yang teratur dan terprogram secara tepat. Metoda-

metoda latihan yang tepat akan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan seorang pemain. Seperti yang dikemukakan oleh Suharno HP (1982 : 

12) “penguasaan tehnik dasar bola voli harus diperhatikan benar-benar sebab 

tehnik dasar dalam permainan bola voli merupakan salah satu unsur yang turut 

melakukan menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam satu permainan, 

disamping kondisi fisik, taktik, dan mental. Teknik dasar permainan bola voli 

harus benar-benar dipelajari terlebih dahulu guna dapat mengembangkan mutu 

prestai daalam perminan bola voli”. Dalam permainan bola voli ada beberapa 

teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain antara lain: service (pukulan 

pertama) ada service bawah dan service atas, passing (mengoper bola) ada 

passing bawah dan passing atas, smash (pukulan serangan) ada beberapa jenis 

smash yaitu smash open, smash quick, smash long, block (membendung bola). 

Dari beberapa teknik bola voli diatas passing merupakan pondasi pertama untuk 
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memainkan permainan bola voli. Passing dalam permainan bola voli terdapat dua 

jenis yaitu passing bawah passing atas. Passing bawah harus dikuasi oleh 

seseorang pemain bola voli. Teknik passing bawah dapat digunakan sebagai 

pertahanan menerima servis yang akan menentkan jalannya pertandingan dan 

menerima smash dari  lawan dapat pula saat setelah pengambilan block atau 

pantulan bola dari net. Dalam permainan bola voli sering terjadi kesalahan 

passing yang dilakukan oleh pemain kurangnya konsentrasi , nerveous sehingga 

menerima tidak pas, posisi tangan yang salah, sudut tangan saat menerima yang 

kurang tepat, kemampuan untuk merasakan bola (fell the ball), pengembalian 

dengan passing bawah yang kurang terarah saat menerima bola dari lawan, 

ketepatan pemberian bola kepada toser sering meleset sehingga latihan passing 

bawah sangat diperlukan untuk pondasi kuat tim bola voli agar dapat 

mengarahkan bola kepada teman dengan tepat untuk membangun serangan awal 

dengan baik perlu dilakukan latihan passing bawah dengan sungguh-sungguh. 

Setiap cabang olahraga memiliki taktik dan teknik tersendiri, demikian pula 

taktik dan cabang olahraga bola voli. Salah satu teknik dasar permainan bola voli 

itu adalah passing. Teknik passing merupakan teknik yang paling dasar dari 

sekian teknik dasar yang ada, oleh karena itu sangat penting diberikan sebab 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan permainan bola voli Margono 

(1993 : 192). 

Menurut Ahmadi (2007 : 22) passing adalah upaya seorang pemain dengan 

menggunakan suatu teknik tertentu untuk mengoper bola yang dimainkannya 

dengan teman-teman seregunya untuk dimainkan dilapangan sendiri. Teknik 
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passing ada dua yaitu: passing bawah dan passing atas. Keduanya memiliki 

tingkat kesulitan yang tidak sama. Passing  bawah dalam permainan bola voli 

merupakan teknik yang wajib dikuasai oleh setiao pemain bola voli, biasanya 

digunakan untuk menerima servis lawan. Passing yang baik untuk menrima servis 

akan memudahkan sebuah tim dalam menyusun suatu serangan. 

SMP Negeri 33 Sarolangun ini sangat banyak yang menyukai olahraga bola 

voli. Sebagian besar yang berminat dalam olahraga bola voli ini adalah siswi. 

Meskipun sarana dan prasarana untuk olahraga ini masih terlihat sangat minim. 

Hal ini menyebabkan latihan yang dilakukan siswa kurang efektif. Sehingga 

banyak siswa yang kurang mengetahui teknik yang baik dalam permainan bola 

voli. 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak 

bebas terhadap suatu sasaran M. Sajoto (1995 : 9). Ketepatan adalah kemampuan 

tubuh untuk mengendalikan suatu gerakan bebas menuju ke suatu sasaran. 

Sasaran yang dimaksud baik berupa jarak atau suatu objek langsung yang harus 

dikenal. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi salah satunya adalah 

konsentrasi, fokus dan kurangnya latihan passing bawah. Ketepatan saat passing 

bawah sangat diperlukan oleh pemain saat memberikan umpan untuk menyerang 

tim lawan. Latihan passing bawah ada berbagai macam jenisnya, latihan yang 

biasanya digunakan untuk melatih passingbawah adalah passing bawah dengan 

dinding, berpasangan dan sendirian. Karena latihan ini sangat cocok untuk para 

pemula yang ingin meningkatkan kemampuan passing bawah dalam permainan 

bola voli. 
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Dengan latar belakang diatas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Variasi Latihan Passing bawah Terhadap Ketepatan passing 

bawah Dalam Permainan Bola Voli Pada Siswa Putri Kelas VII SMP Negeri 

33 Sarolangun”. sehingga penulis dapat mengetahui latihan mana yang tepat 

untuk teknik dasar bola voli tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penulis dapat mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Ketepatan passing bawah siswa putri SMP Negeri 33 Sarolangun masih 

rendah. 

2. Pembelajaran passing bawah yang dilaksanakan di SMP Negeri 33 

Sarolangun belum menunjukkan hasil yang maksimal. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana bola voli sehingga berdampak pada 

proses pembelajaran bola voli. 

4. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Karena banyaknya faktor-faktor penghambat proses pembelajaran dan 

mengingat kemampuan yang ada, dalam penelitian ini penulis hanya membahas 

pengaruh variasi latihan passing bawah terhadap ketepatan passing bawah dalam 

permainan bola voli siswa putri kelas VII SMP N 33 Sarolangun. 

1.4 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai istilah pada variable, maka 

penulis menjelaskan yang berhubungan dengan penelitian sebagai berikut: 
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1. Latihan passing bawah dengan dinding, berpasangan, dan sendirian 

merupakan suatu bentuk latihan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan ketepatan passing dan juga untuk kesehatan, kebugaran 

tubuh. 

2. Menurut Suharno HP (1981 : 32), bahwa “ketepatan adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerahkan sesuatu gerakan ke sesuatu sasaran 

sesuai dengan tujuannya”. Kegunaan ketepatan dalam bola voli. 

3. Passing adalah upaya seorang pemain dengan menggunakan suatu 

teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkannya kepada 

teman seregunya untuk dimainkan dilapangan sendiri Nuril Ahmadi 

(2007 : 22). Passing berfungsi untuk menerima bola atau memainkan 

bola yang dating dari daerah lawan atau teman seregunya. Tujuan 

passing adalah menyajikan bola sebaik mungkin untuk diberikan 

kepada pengumpan. Dengan hasil passing yang baik, maka suatu tim 

dapat mengatur serangan dengan baik pula. 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh variasi latihan passing bawah 

terhadap ketepatan passing bawah dalam permainan bola voli? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan passing bawah dengan 

dinding terhadap ketepatan passing bawah dalam permainan bola voli. 
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2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan passing bawah 

berpasangan  terhadap ketepatan passing bawah dalam permainan bola 

voli. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan passing bawah 

sendirian  terhadap ketepatan passing bawah dalam permainan bola 

voli. 

4. Untuk mengetahui latihan mana yang lebih baik antara passing bawah 

dengan dinding, berpasangan atau passing bawah sendirian terhadap 

ketepatan passing bawah dalam permainan bola voli. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

peneliti, para pendidik dan para pembaca pada umumnya, dimana manfaat itu 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti 

terutama untuk bias membuat skripsi dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang telah didapat selama menempuh pendidikan di 

Universitas Jambi sebagai calon pelatih. 

2. Sebagai bahan masukan para penanggung jawab bidang olahraga bola 

voli di sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan passing  

bawah terhadap ketepatan passing bawah pada permainan bola voli. 

3. Sebagai bahan referensi pelatih untuk meningkatkan ketepatan 

passing bawah para atlet dan anak didiknya. 
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4. Bagi para pembaca atau masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang bola voli. 


