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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permaianan olahraga Bolavoli merupakan salah satu permainan beregu 

yang menarik, menyenangkan, dengan lapangan, sebuah net dan bola, permainan 

ini dapat dilakukan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab digemarinya 

permainan Bolavoli dikalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Pembinaan 

olahraga Bolavoli diselenggarakan pada seluruh tingkat lembaga pendidikan 

mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perguruan 

tinggi dalam ekstrakurikuler.  

Tujuan dibentuknya pembinaan Bolavoli yang  diselenggarakan lembaga 

pendidikan adalah sebagai wadah untuk penyaluran bakat dan minat seseorang 

dalam bermain Bolavoli, khususnya bagi anak yang masih dalam usia muda atau 

usia pertumbuhan, yang pada umumnya masih duduk di bangku sekolah dasar dan 

menengah. Dengan dikenalkannya permainan Bolavoli sejak awal, diharapkan 

anak mampu memahami, mempelajari dan memainkan Bolavoli dengan baik. 

Karena dalam usia-usia pertumbuhan, anak lebih cepat menerima suatu hal baru 

khususnya dalam hal gerak jika diberikan secara teratur dan terarah. Namun untuk 

dapat bergerak atau bermain Bolavoli dengan baik, bagi anak usia muda tidaklah 

mudah. Bolavoli  merupakan permainan dengan unsur kondisi fisik yang berupa 

kecepatan, kelentukan dan kelincahan sehingga butuh proses agar  keterampilan 

gerak anak dalam bermain Bolavoli dapat dikuasai dengan baik. 
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Untuk mendapatkan prestasi yang maksimal maka pembinaan sebaiknya 

dilakukan dari usia dini, atau dalam dunia pendidikan siswa masih berada pada 

sekolah dasar. Pembinaan olahraga secara kecabangan dalam dunia pendidikan 

memiliki wadah dalam ekstrakurikuler sekolah. Masa sekolah adalah awal dimana 

anak mulai menekuni dan berlatih  suatu kecabangan dalam olahraga, oleh sebab 

itu pada masa ini pembentukan teknik dasar yang benar adalah hal yang utama. 

Menurut Sukadiyanto (2010: 14) ―dengan teknik yang tidak benar akan 

mempercepat proses terjadinya stagnasi prestasi, sehingga pada waktu tertentu 

prestasinya stagnan (mentok), padahal semestinya masih dapat meraih prestasi 

yang lebih tinggi‖. Untuk membentuk teknik dasar yang baik diperlukan metode 

pelatihan yang tepat.  

Permainan Bolavoli terdiri dari beberapa keterampilan yang harus dikuasai 

agar dapat bermain dengan baik. Salah satu keterampilan dalam permainan 

Bolavoli adalah keterampilan passing. Keterampilan passing terdiri dari passing 

bawah dan passing atas. Passing bawah adalah keterampilan yang harus dikuasai 

dalam permainan Bolavoli. Passing bawah adalah gerakan mengambil bola 

dengan kedua lengan di mana posisi bola berada di bawah kepala.  

Passing bawah sangat penting karena passing bawah dapat meredam 

kekuatan bola yang dipukul dengan kencang, dengan passing bawah yang baik 

diharapkan siswa  dapat mengoper bola kepada teman. ―Passing bawah seringkali 

digunakan untuk mengarahkan bola kepada teman dalam satu tim‖ (Viera & 

Fergusson 2004: 19). Passing bawah yang baik adalah ketika dapat mengarahkan 

bola dengan baik kepada teman dalam satu tim, dengan posisi badan yang benar 
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mulai dari tahap awal hingga tahap akhir gerakan. Keterampilan passing bawah 

terdiri dari beberapa tahap yang harus dikuasai siswa  agar dapat mengarahkan 

bola tepat sasaran kepada teman dalam satu tim. Adapun tahapan-tahapan tersebut 

meliputi: tahap persiapan, tahap gerakan dan tahap akhir gerakan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada ekstrakurikuler Bolavoli di 

SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 Pringkuku ditemukan bahwa 

kemampuan teknik dasar dalam Bolavoli berupa passing siswa peserta 

ekstkurikuler masih sangat kurang, sehingga diperlukan metode untuk 

meningkatkan kemampuan passing siswa. Kegiatan ekstrakurikuler Bolavoli 

ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan 

kemampuannya di bidang olahraga Bolavoli. Sekolah memberikan kesempatan 

seluas-luasnya bagi siswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Bolavoli. Motivasi siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler Bolavoli berbeda-beda, 

ada yang termotivasi untuk berprestasi dalam kejuaraan-kejuaraan Bolavoli antar 

sekolah, mengikuti anjuran orangtua, dapat berkumpul dengan teman, ataupun 

sekedar mengisi waktu luang. 

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap Pembina ekstrakurikuler 

Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 Pringkuku, Kabupaten 

Pacitan, proses kegiatan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masih banyak 

siswa yang belum mampu melakukan teknik dasar passing dengan baik, hal 

tersebut terlihat dari ketepatan passing siswa saat mengikuti ekstrakurikuler. 

Model latihan yang biasa dilaksanakan untuk meninggkatkan passing pada anak 

sekolah dasar adalah passing statis dengan bola pantul, dan dril tanpa bola pantul. 
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Kemampuan teknik dasar dalam permainan Bolavoli yang belum baik akan 

berpengaruh pada kualitas permainan yang rendah.  

Berkaitan dengan latihan keterampilan passing Bolavoli, jelaslah bahwa 

aspek fisik sangat berperan penting. Aspek fisik menjadi sebuah dasar bagi siswa  

dalam berlatih untuk mengembangkan faktor teknik, taktik, dan psikologis, tanpa 

adanya persiapan fisik yang matang tentunya siswa  mengalami hambatan dalam 

mengembangkan teknik dan taktik. Latihan fisik seharusnya terkait dengan 

komponen biomotor. Salah satu aspek fisik yang berkenaan dengan komponen 

biomotor adalah koordinasi.  

Komponen koordinasi sangat penting dalam latihan khususnya latihan 

keterampilan passing dalam permainan Bolavoli. Berkaitan dengan koordinasi dan 

keterampilan Bolavoli, juga dinyatakan: ―komponen gerak dasar pada permainan 

Bolavoli yang meliputi: service, passing dan smash memerlukan koordinasi mata 

tangan yang baik. Tanpa kemampuan koordinasi yang baik, maka siswa  akan 

kesulitan dalam melakukan teknik secara selaras, serasi, dan stimulan, sehingga 

nampak luwes dan mudah‖ Sukadiyanto (2011: 230). Ciri-ciri orang yang 

memiliki koordinaasi khusus yang baik dalam menampilkan keterampilan teknik 

dapat secara harmonis, cepat, mudah, sempurna, tepat, dan luwes (Sukadiyanto, 

2011: 149) 

Menurut Boichuk et al (2017: 884) menjelaskan bahwa voli modern 

berhubungan dengan beban yang berat, stabilitas, dan kecepatan maksimal dalam 

menerima reaksi maka ada beberapa hal yang harus ditingkatkan diantaranya 

koordinasi pada visual. Siswa  yang berkoordinasi tinggi dalam melakukan 
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keterampilan passing Bolavoli akan berbeda jauh dengan siswa  yang memiliki 

tingkat koordinasi rendah. Berkaitan dengan hal ini, Bompa (2009: 43) 

mengemukakan: anak yang berkoordinasi dengan baik akan selalu memperoleh 

keahlian dengan cepat dan dapat melakukannya dengan lancar, dibandingkan 

dengan anak yang melakukan gerakan dengan kekakuan dan kesulitan, seorang 

siswa  muda yang berkoordinasi baik akan menghabiskan energi yang lebih 

sedikit untuk kinerja yang sama, oleh karena itu hasil koordinasi yang baik akan 

lebih efektif di dalam suatu keterampilan.  

Demikian peran koordinasi tinggi dalam latihan khusus-nya latihan 

keterampilan passing Bolavoli, dengan koordinasi yang tinggi tentunya siswa  

dapat melakukan keterampilan passing Bolavoli dengan baik dan terarah kepada 

teman dalam satu tim. Sebaliknya tanpa tingkat koordinasi yang baik maka siswa 

akan mengalami kesulitan dalam melakukan keterampilan passing Bolavoli serta 

dapat memakan waktu yang lebih lama. Anak yang memiliki tingkat koordinasi 

rendah akan melakukan gerakan dengan lambat serta kaku, dan dapat mengalami 

kesulitan pada saat melakukan latihan olahraga, khususnya dalam melakukan 

keterampilan passing Bolavoli. Selain lambat dan kaku, kemampuan untuk 

mengintegrasikan gerakan menjadi sebuah gerakan yang harmoni akan 

membutuhkan waktu latihan yang lebih lama dibandingkan dengan siswa  yang 

memiliki tingkat koordinasi tinggi.  

   Lebih lanjut selain dari komponen tingkat koordinasi, tentunya dalam 

melakukan keterampilan passing Bolavoli tidak terlepas dari metode latihan yang 

diimplementasikan agar mencapai keberhasilan yang maksimal. Metode latihan 
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sangat penting diterapkan dan disesuaikan dengan bentuk-bentuk aktivitas latihan 

supaya berjalan lancar sesuai dengan program yang telah disusun sejak awal. 

Demi-kian peran suatu metode dalam proses latihan, khususnya dalam melatih 

keterampilan passing Bolavoli. Berkaitan dengan metode latihan, adapun metode 

latihan yang diimplementasikan ke dalam proses latihan khususnya dalam melatih 

keterampilan passing Bolavoli siswa adalah metode latihan passing bawah statis 

dan passing bawah dinamis. 

Selanjutnya dari segi koordinasi, siswa  yang memiliki tingkat koordinasi 

tinggi akan memiliki perbedaan keterampilan passing Bolavoli dibandingkan 

dengan siswa  yang memiliki tingkat koordinasi rendah, sebab dari segi kecepatan 

dan efektivitas waktu dalam bergerak tentunya siswa yang memiliki tingkat 

koordinasi tinggi akan lebih mudah melakukan suatu keterampilan dibandingkan 

dengan siswa  yang memiliki tingkat koordinasi rendah. Siswa yang memiliki 

tingkat koordinasi tinggi akan lebih cepat dan menghemat pengeluaran energi dan 

waktu dalam hal melakukan keterampilan passing Bolavoli yang sama dengan 

siswa  yang memiliki tingkat koordinasi rendah, sebaliknya juga demikian siswa  

yang memiliki tingkat koordinasi rendah akan memerlukan waktu yang lebih lama 

dalam hal melakukan keterampilan passing Bolavoli.  

Keterampilan teknik passing bawah bisa cepat dipelajari siswa  apabila 

pelatih mengusahakan peraga yang baik dan bisa mengetahui kekurangan dan 

kelebihan masing-masing anak latih. Dengan cara melihat kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh anak latih itulah pelatih bisa memperbaiki gerakan yang salah 

dan memberikan program latihan yang lebih aman, efektif dan efisien sehingga 
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anak latih bisa lebih cepat menguasai teknik yang dilatihkan. Dalam permainan 

Bolavoli siswa  dituntut untuk selalu dinamis di dalam lapangan. Permainan 

Bolavoli adalah permainan cepat di mana harus benar-benar terfokus pada 

jalannya permainan. Bola yang akan diterima belum tentu sesuai dengan apa yang 

diharapkan, sehingga mengharuskan untuk bergerak mendekat ke bola dahulu 

sebelum memasingnya. 

Passing bawah merupakan salah satu teknik dasar Bolavoli yang 

mempunyai sisi menarik dalam permainan. Permainan Bolavoli akan kelihatan 

menarik jika terjadi penyelamatan bola dari serangan lawan. Penguasaan teknik 

dasar passing bawah dengan berbagai variasinya sangatlah mutlak diajarkan sejak 

dini guna menunjang kemampuan passing bawah siswa  agar menjadi semakin 

baik. Passing bawah dinamis adalah gerakan passing bawah dengan berbagai 

macam variasi yang menuntut untuk selalu aktif bergerak, misal dengan bergerak 

maju-mundur, ke samping kanan, kiri ataupun dengan variasi gerakan lainnya. 

Dalam bermain Bolavoli dituntut untuk selalu dinamis apalagi sistem penilaian 

rally point yang durasi pertandingan tidak lebih dari dua jam, sehingga dengan 

intensitas tinggi untuk yang menggunakan karbohidrat sebagai sistem energinya 

dirasa akan cukup.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

memiliki tingkat koordinasi tinggi dan tingkat koordinasi rendah mempunyai 

perbedaan dalam hal melakukan keterampilan passing Bolavoli. Siswa yang 

memiliki tingkat koordinasi tinggi akan memberikan hasil yang lebih baik dari 

pada siswa  yang memiliki tingkat koordinasi rendah. Pemberian metode latihan 
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passing berupa latihan drill pada seluruh siswa tanpa membedakan tingkat 

koordinasi siwa sehingga latihan masih belum memberikan hasil maksimal.    

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ‖Pengaruh Metode Latihan Passing (Statis dan Dinamis) dan 

Koordinasi terhadap Kemampuan Passing Bawah Bolavoli pada Peserta 

Ekstrakurikuler Bolavoli  di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 

Pringkuku.‖ 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul berbagai 

masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya variasai latihan yang dapat meningkatkan kecakapan passing 

Bolavoli siswa. 

2. Program latihan yang tidak terencana sistematis. 

3. Kemampuan passing siswa peserta ekstrskurikuler Bolavoli masih kurang.  

4. Siswa yang memiliki tingkat koordinasi tinggi dan tingkat koordinasi rendah 

mempunyai perbedaan dalam hal melakukan keterampilan passing Bolavoli, 

sehingga perlu diberikan metode yang tepat. 

5. Belum diketahui pengaruh metode latihan passing (statis dan dinamis) dan 

koordinasi terhadap kemampuan passing bawah Bolavoli pada peserta 

ekstrakurikuler Bolavoli  di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 

Pringkuku. 

 

C. Pembatasan Masalah 
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Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini perlu 

adanya pembatasan masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar hasil penelitian 

lebih terarah. Masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh metode 

latihan passing (statis dan dinamis) dan koordinasi terhadap kemampuan passing 

bawah Bolavoli pada peserta ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku 

dan SMP Negeri 3 Pringkuku. Jadi, dalam penelitian ini lebih menitik beratkan 

pada variabel-variabel: (1) metode latihan passing (statis dan dinamis) sebagai 

variabel bebas, (2) koordinasi mata tangan sebagai variabel atribut, dan (3) 

kemampuan passing bawah sebagai variabel terikat. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah yang akan 

diteliti sebagai berikut. 

1. Adakah perbedaan pengaruh metode latihan passing (statis dan dinamis) 

terhadap kemampuan passing bawah Bolavoli pada peserta ekstrakurikuler 

Bolavoli  di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 Pringkuku? 

2. Adakah perbedaan pengaruh kemampuan koordinasi mata tangan tinggi dan 

koordinasi mata tangan rendah terhadap kemampuan passing bawah Bolavoli 

pada peserta ekstrakurikuler Bolavoli  di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP 

Negeri 3 Pringkuku? 

3. Adakah interaksi antara metode latihan passing (statis dan dinamis) dan 

koordinasi terhadap kemampuan passing bawah Bolavoli pada peserta 

ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 
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Pringkuku?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Menghetahui perbedaan pengaruh metode latihan passing (statis dan dinamis) 

terhadap kemampuan passing bawah Bolavoli pada peserta ekstrakurikuler 

Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 Pringkuku. 

2. Menghetahui perbedaan pengaruh kemampuan koordinasi mata tangan tinggi 

dan koordinasi mata tangan rendah terhadap kemampuan passing bawah 

Bolavoli pada peserta ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dan 

SMP Negeri 3 Pringkuku. 

3. Menghetahui interaksi antara metode latihan passing (statis dan dinamis) dan 

koordinasi terhadap kemampuan passing bawah Bolavoli pada peserta 

ekstrakurikuler Bolavoli di SMP Negeri 1 Pringkuku dan SMP Negeri 3 

Pringkuku. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ke berbagai pihak baik secara 

teoretis maupun praktis, manfaat tersebut sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai salah satu referensi, khususnya bagi pelatih Bolavoli supaya dapat 

memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam melatih. 
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b. Sebagai salah satu bahan informasi serta kajian penelitian selanjutnya 

khususnya bagi para pemerhati Bolavoli maupun se-profesi dalam membahas 

peningkatan kemampuan passing bawah Bolavoli. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu perkembangan model latihan bagi pelatih. 

b. Bagi siswa, pembetulan terhadap keterampilan dasar passing bawah Bolavoli 

yang salah sehingga kemampuan passing bawah Bolavoli akan meningkat. 

c. Bagi sekolah, dengan penelitian ini dan hasilnya sudah diketahui, pihak 

sekolah harus lebih mengoptimalkan prestasi siswanya. 

 

 

  


