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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permainan bola voli dalam kehidupan masyarakat sangat populer 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 kegiatan untuk rekreasi. 

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 bolavoli, karena olahraga ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, 

baik laki-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, 
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maupun sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan olahraga bola voli memerlukan 

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 orangtua, 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 demikian penguasan teknik dasar permainan 

bola voli secara individual sangat diperlukan bagi seorang pemain bola voli. 

Kesempurnaan dalam  melaksanakan 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 oleh seorang pemain. 

Seperti yang  dikemukakan  oleh  Suharno HP (1982:12) “penguasan teknik  

dasar permainan  bola voli  harus  benar-benar diperhatikan sebab teknik dasar 

dalam permainan bola voli merupakan salah satu unsur yang turut 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 prestasi dalam 

permainan bola voli’’. 

Dalam permainan bola voli ada beberapa teknik dasar yang harus 
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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 utama untuk memainkan permainan bola 

voli. 

Passing dalam bolavoli terdapat dua jenis yaitu passing bawah dan 

passing atas. Passing bawah harus dikuasai oleh seorang pemain bola voli. 

Teknik  passing  bawah dapat digunakan sebagai pertahanan menerima servis yang 

akan menentukan 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 menerimayang kurang tepat, 

kemampuan untuk merasakan bola (feel the ball),pengembalian dengan passing 

bawah yang kurang terarah saat menerima bola dari lawan, ketepatan pemberian 

bola kepada set-upper (toser) sering meleset sehingga latihan passing bawah 

sangat diperlukan untuk pondasi kuat tim bolavoli agar dapat mengarahkan bola 

kepada teman dengan tepat untuk  membangun  serangan awal  dengan  baik  perlu  

dilakukan latihan passing bawah dengan sungguh-sungguh. 

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 kesuatu sasaran. Sasaran 
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yang dimaksud baik yang 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 (deffense). 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 passing bawah diantaranya Adalah 

passing bawah dengan dinding dan berpasangan karena latihan ini sangat cocok 

untuk para pemula yang ingin meningkatkan kemampuan passing bawah dalam 

permainan bola voli. Seperti penelitian yang relevan oleh Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi FIK Universitas Negeri Medan. Berjudul Perbedaan 

Pengaruh latihan passing bawah berpasangan dengan passing bawah ke dinding 

terhadap kemampuan passing bawah bola voli SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan. 

Namun disisi lainnya ketepatan passing bawah juga mengambil andil dalam 

permainan bola voli. Dari semua kalangan tim passing bawah sangat penting  

entah  itu dalam ekstrakulikuler sekolah ataupun club bola voli. Passing bawah 

merupakan tehnik dasar yang diperlukan dalam permainan. 

Berbagai club Bola Voli di Sekolah yang beradu strategi untuk 

mendapatkan kemenangan. Salah satunya  bola voli di SMA Negeri 1 Percut Sei 

Tuan kabupaten Deli Serdang  yang sudah lama  didirikan. Banyak prestasi yang 

sudah ditorehkan. 

Pencarian bibit untuk  atlit yang berlatih di klub ini dari kegiatan Sekolah. 

Ekstrakulikuler Sekolah SMA yang berada didaerah SMA Negeri 1 Percut Sei 

Tuan. Sampai saat pengambilan data penelitian Siswa yang berlatih dilapangan 
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berjumlah 16 orang. Jadwal latihan siswa hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.00 

bertempat di Lapangan SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan. Diawal berdirinya masih 

minim prestasi namun dengan latihan yang rutin, dispilin dan bersungguh - 

sungguh Bola Voli SMA Negeri 1 Percut perlahan memiliki banyak prestasi yang 

membanggakan. 

Banyak strategi yang yang berbeda dalam permainan tergantung kepiawaian 

peran pelatih didalamnya. Namun, dalam tim putri hanya menekankan latihan 

penyerangan dan tidak sedikit mereka para siswa kurang melatih teknik dasar yaitu 

passing bawah sehingga banyak terjadi umpan yang tidak tepat pada  saat latihan 

bermain Bola Voli. Padahal passing bawah merupakan teknik dasar yang 

penting dalam pertahanan saat menerima serangan dari lawan. 

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul  “Perbedaan Pengaruh Latihan Passing Bawah Berpasangan Dengan 

Passing Bawah Ke Dinding Terhadap Kemampuan Passing Bawah BolaVoli 

SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan “. Sehingga penulis dapat mengetahui latihan 

mana yang tepat untuk teknik dasar BolaVoli tersebut. Maka peneliti ingin 

mengungkap secara ilmiah bahwa passing bawah berperan penting dalam 

permainan Bola Voli. Dan penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : 

”Perbedaan Pengaruh Latihan Passing Bawah Berpasangan Dengan Passing 

Bawah Ke DindingTerhadap Kemampuan Passing Bawah Bola Voli SMA Negeri 

1 Percut Sei Tuan TahunAjaran 2017/2018”. 

Permainan Bola Voli di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan ini berdiri sejak 

awal berdirinya sekolah yang dilatih oleh Muhammad Hendra, dan pada tahun 
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2009 digantikan oleh pelatih Tiya wahmayani. Pembinan Ekstrakulikuler ini 

adalah sekolah, Ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan memiliki 

8 bola voli, 2 buah net, 1 lapangan bola voli dan memiliki 1 orang pelatih. 

Frekuensi latihan khusus 3 kali seminggu waktu setiap kali pertemuan 120 menit. 

Ekstrakurikuler Bola Voli ini berkembang dari tahun ke tahun yang telah 

menunjukan prestasi yaitu : 

1. Juara 2 Tingkat Kabupaten Tahun 2013 

2. Juara 3 Pelajar Tinkat Kecamatan Tahun 2014 

3. Juara 1 Antar Sekolah Sesumatra Utara Tahun 2015 

4. Juara 1 Antar Sekolah Sesumatra Utara Tahun 2016 

Dari hasil wawancara dan Observasi yang dilakukan peneliti di sekolah 

SMA Negeri 1 Percut sei Tuan pada Bulan Mei 2017, Peneliti dapati dalam suatu 

pertandingan tim sering mengalami kelemahan dalam melakukan pertahanan, hal 

tersebut diakibatkan masih rendahnya penguasaan teknik passing bawah yaitu 

pada saat pertandingan. Pada saat menghadapi bola serangan, kaki kurang ditekuk 

atau tidak pada posisi setengah jongkok serta saat mengayunkan kedua tangan 

terlalu tinggi sehingga Bola tidak terarah, dan anak didik belum dapat mengontrol 

Bola tipuan sehingga pada saat melakukan passing ke pengumpan (set up) tidak 

akurat mengakibatkan serangan yang dilakukan tidak maksimal sehingga tim 

tersebut mengalami kekalahan, sementara passing bawah sangat berperan penting 

dalam mengatur serangan, karena apabila passing bawahnya masih rendah para 

pemain tidak akan bisa melakukan serangan dengan baik untuk menghasilkan 

point (angka). 
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Peneliti juga menemukan masalah pada saat anak didik melaksanakan 

latihan,masih tampak beberapa anak didik yang kurang memperhatikan instruksi 

pelatih seperti, tertawa-tawa dan mengobrol saat latihan serta bermalas-malasan  

saat melakukan instruksi yang diberikan pelatih. Sebagian besar anak didik 

merasa bosan dan jenuh dalam melaksanakan latihan yang diberikan. Variasi 

bentuk latihan passing bawah yang diterapkan pelatih Ekstrakurikuler Bola Voli 

di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan masih sangat terbatas, adapun variasi bentuk 

latihan yang sudah diterapkan oleh pelatih yaitu melakukan passing bawah 

berpasangan dan secara individual. 

Bentuk latihan yang diterapkan pelatih harus bervariasi karena dengan 

variasi latihan dapat meningkatkan hasil latihan, partisifasi, dan peran aktif siswi 

dalam mengikuti latihan, menciptakan suasana latihan yang menyenangkan, tidak 

membosankan atau monoton bagi siswi pada saat latihan. Peran pelatih dalam 

memberi variasi bentuk latihan sangat dibutuhkan supaya siswi lebih aktif dan 

tertarik dalam melaksanakan latihan dan siswi tidak bermalas-malasansaat 

melaksanakan  yang diinstruksikan pelatih. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan passing 

bawah Bola Voli bagi siswi SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan. Peneliti melihat dari 

hasil tes pendahuluan, ada anak didik yang berkategori sedang, dan kurang maka 

latihan yang diterapkan peneliti yaitu latihan passing bawah berpasangan dan  

latihanke dinding terhadap passing bawah Bola Voli. Menurut peneliti, bentuk 

latihan tersebut dipilih agar nantinya bagi siswa yang berkategori sedang tidak 
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terlalu mudah untuk melakukannya, sedangkan yang berkategori kurang baik 

dapat melakukannya. Latihan passing bawah dengan bentuk variasi yang 

dilakukan peneliti diharapkan juga tidak akan monoton sehingga siswi  tidak 

merasa bosan dan jenuh saat melakukan latihan. 

Maka peneliti ingin mengungkap secara ilmiah bahwa passing bawah 

berperan penting dalam permainan Bola Voli. Dan penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul : ”Perbedaan Pengaruh Latihan Passing Bawah 

Berpasangan Dengan Passing  Bawah  Ke dinding Terhadap Kemampuan Passing 

Bawah Bola Voli SMANegeri 1 Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2017/2018. 

Passing bawah siswa Extrakurikuler. Hal ini terlihat dari data hasil tes awal 

passing bawah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Profil Siswa Ekstrakurikuler Bola voli SMA N 1 Percut Sei Tuan Mei  2017 

No Nama Kelas Umur (Tahun) Lama latihan 

1 Wiko XII IPA IV 18 Tahun 1 Tahun 
2 Rosihan XII IPA IV 17 Tahun 1 Tahun 
3 Reza XII IPA I 17 Tahun 1 Tahun 
4 Pitar XI IPA III 18 Tahun 1 Tahun 
5 Aripin XII IPA I 17 Tahun 1 Tahun 
6 Dimas Pratama XII IPA V 16 Tahun 9 Bulan 
7 Tamrin X IPS II 17 Tahun 9 Bulan 
8 Aprizal X IPA V 16 Tahun 4 Bulan 
9 Mhd.Nur Akbar XI IPA III 16 Tahun 6 Bulan 
10 Imam XI IPS V 16 Tahun 4 Bulan 
11 Ridho XII IPS II 16 Tahun 1 Tahun 
12 Sugit XII IPS I 16 Tahun 8 Bulan 
13 Irul X IPA V 16 Tahun  7 Bulan 
14 Oca Dimas X IPS III 16 Tahun 7 Bulan 
15 Kiki XI IPA V 15 Tahun 10 Bulan 
16 Farhan XII IPA V 16 Tahun 10 Bulan 
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Tabel 1.2. Hasil Tes Awal PassingBawah Bola Voli Siswa Ekstrakulikuler SMA N 

1 Percut Sei Tuan. 

 

No. No. Tes Nama Tes Awal 
 

Score Kategori 

1. 01 Wiko 30 70 Kurang 

2. 02 Rosihan 28 70 Kurang 

3. 03 Reza 32 75 Sedang 

4. 04 Pitar 26 70 Kurang 

5. 05 Aripin 34 75 Sedang 

6. 06 Dimas Pratama 20 70 Kurang 

7. 07 Tamrin 16 70 Kurang 

8. 08 Aprizal 22 70 Kurang 

9. 09 Mhd.Nur Akbar 20 70 Kurang 

10. 10 Imam 25 70 Kurang 

11. 11 Ridho 22 70 Kurang  

12. 12 Sugit 28 70 Kurang 

13. 13 Irul 24 70 Kurang 

14. 14 Oca Dimas 26 70 Kurang 

15. 15 Kiki 23 70 Kurang 

16. 16 Farhan 26 70 Kurang 

 

 Bola Voli merupakan salah cabang olahraga yang menggunakan 

aktivitasfisik untuk memperagakan keterampilan gerak dengan tujuan 

tertentu.Tinjauan perilaku motorik mengungkapkan bahwa kesegaran motorik dan 

kesegaran jasmani sangat besar pengaruhnya bagi aktivitas fisik dalam melakukan 

keterampilan gerak. Sajoto ( 1988: 43) mengungkapkan komponen motor fitness 

dan keegaran jasmani seeorang antara lain : “Kesegaran cardiovaskuler, 

kesegaran kekuatan otot, kesegaran keseimbangan tubuh, kesegaran kelentukan, 

koordinasi, keseimbangan, kecepatan, dandaya ledak”. 
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Unsur fisik dan unsur teknik merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Tanpafisik yang baik pemain tidak dapat menguasai teknik bermain 

bola voli dengan baik, begitu juga sebaliknya, permainan bola voli tidak dapat 

dimainkan dengan baik dan sempurna tanpa penguasaan teknik yang baik Passing 

atas merupakan suatu bentuk teknik dasar dalam bermain bola voli yang harus 

dikuasai oleh setiap pemain karena kedudukannya yang penting dalam 

menjangkau bola yang datang tinggi di  atas kepala dan sebagai teknik untuk  

mengoper bola kepada teman. 

Setelah peneliti melakukan observasi di SMA N 1 Percut Sei Tuan pada  

kegiatan ekstrakurikuler bola voli di lapangan bola voli SMA N 1  Percut Sei 

Tuan pada tanggal 26 Mei 2017, peneliti  mendapati bahwa: 

1. Saat latihan para pemain sering melakukan passing bawah dengan salah. 

a. Bola menyentuh telapak tangan dan tertahan 

b. Saat melakukan passing bawah posisi badan kaku 

2. Saat bertanding para pemain banyak mengalami kegagalan dalam mengambil 

bola yang tinggi di atas kepala, bahkan oleh karena itu mereka selalu 

memaksakan menggunakan passing atas untuk mengambil bola tersebut. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari para peserta kegiatan 

ekstrakurikuler, adapun kesalahan dan kegagalan yang terjadi saat melakukan 

passing bawah adalah karena kurangnya variasi latihan yang di berikan oleh 

pelatih untuk meningkatkan teknik passing bawah. Peneliti juga melakukan 

wawancara kepada Tiya wahmayani selaku pelatih ekstrakurikuler bola voli SMA 

N 1 Percut Sei Tuan. Pelatih mengatakan bahwasannya teknik passing bawah 
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siswa Ekstrakurikuler  tersebut benar-benar masih rendah hal ini didukung dengan 

hasil tes passing bawah yang dilakukan dilapangan pada jadwal latihan, 

bahwasanya teknik dasar passing bawah pemain masihdalam kategori sangat 

kurang. 

Tabel 1.3. Norma  Tes Penilaian Keterampilan PassingBawah Bola Voli 

LAKI-LAKI PEREMPUAN KATEGORI SCORE 

60 Ke atas 40 ke atas Sangat Baik 85 

47-59 30-39 Baik 80 

31-46 20-29 Sedang 75 

16-30 09-19 Kurang 70 

00-15 00-08 Sangat Kurang 65 

Sumber : (depdiknas, 1999) 

Setelah ditelusuri dari masalah yang terjadi pada siswa tersebut ternyata 

masalah itu di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagian besar siswa belum 

memahami teknik passing bawah itu sendiri dan kurangnya diperhatikan dan 

dilatih untuk penguasaan otomatisasi gerak teknik passing bawah, selain itu juga 

kurangnya variasi latihanUntuk meningkatkan hasil passing bawah diperlukan 

latihan yang terprogram dan lebih spesifik. Oleh karena itu peneliti menawarkan 

variasi latihan passing bawah sebagai bentuk untuk menjawab masalah yang 

terjadi dilapangan guna meningkatkan hasil passing bawah siswa ektrakurikuler 

bola voli putera SMA N 1 Percut Sei Tuan. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang metode 

variasi latihan passing bawah menggunakan net dengan variasi latihan passing 
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bawah tanpa menggunakan net terhadap hasil passing bawah pada siswa 

ekstrakurikuler bola voli putera kelas XI SMA N 1 Percut Sei Tuan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah diuraikan maka dapat 

didentifikasi permaslahan yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan hasil passing bawah 

dalam permainan bola voli siswa ekstrakulikuler SMA N 1 percut sei tuan 

Tahun 2017/2018 ? 

b. Apakah faktor  metode latihan passing bawah berpasangan dapat 

mempengaruhi passing bawah permainan bola voli siswa ekstrakulikuler 

SMA N 1 Percut sei tuan Tahun 2017/2018 ? 

c. Apakah faktor metode latihan passing bawahke dinding dapat 

mempengaruhi hasil passing bawah permainan bola voli siswa 

ekstrakulikuler SMA N 1 Percut sei tuan Tahun ajaran 2017/2018 ? 

d. Bagaimana perbandingan passing bawah berpasangan dan passing bawah  

ke dinding terhadap keterampilan melakukan passing bawah dalam 

permainan bola voli  ekstrakulikuler  SMA N 1 Percut sei tuan Tahun ajaran 

2017/2018 ? 

e. Manakah yang lebih baik antara hasil passing bawah berpasngan dan 

passing bawah  ke dinding terhadap keterampilan melakukan passing bawah 

dalam permaianan bola voli ekstrakulikuler SMA N 1 percut seituan Tahun 

ajaran 2017/2018 ? 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam  penelitian  ini  penulis  membatasi  masalah  tentang  pengaruh 

latihan passing bawah dengan tembok dan berpasangan terhadap ketepatan passing 

bawah dalam permainan bolavoli. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pada  pembatasan  masalah  di  atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh latihan passing bawahberpasanganterhadap 

kemampuan passing bawah pada permainan bola voli siswa ekstrakulikuler 

SMA N 1 percut sei tuan Tahun ajaran 2017 ? 

2. Apakah ada pengaruh latihan passing bawah kedinding terhadap 

kemampuan passing bawah pada permainan bola voli siswa ekstrakulikuler 

SMA N 1 percut sei tuan Tahun ajaran 2017? 

3. Latihan  mana  yang  baik  untuk  kemampuan passing bawah  dalam 

permainan bola voli antara passing bawah berpasangan atau passing bawah 

ke dinding passing siswa ekstrakulikuler SMA N 1 percut sei tuan Tahun 

jaran 2017/2018? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui  perbedaan  pangaruh  latihan  passing  bawah 

berpasangan dengan passing bawah ke dinding terhadap kemampuan 

passing bawah dalam permainan bola voli siswa ekstrakulikuler SMA N 1 
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Percut sei tuan Tahun ajaran 2017/2018? 

2. Untuk mengetahui perbedaan pangaruh latihan passing bawah 

berpasangan  dengan passing bawah ke tembok terhadap kemampuan 

passing  bawah  dalam  permainan bola voli siswa ekstrakulikuler SMA N 1 

Percut sei tuan Tahun ajaran 2017/2018?  

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

berpasangan atau passing bawah ke dinding terhadap kemampuan passing 

bawah dalam permainan bola voli siswa ekstrakulikuler SMA N 1 Percut sei 

tuan Tahun ajaran 2017/2018? 

F. 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) Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman khususnya bagi 

pelatih bola voli. 

2) Sebagai  bahan  masukan  para  penanggung  jawab  bidang  olahraga 

bola voli  di  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  passing 

bawah terhadap ketepatan passing pada permainan bola voli.  

3) Sebagai bahan referensi pelatih untuk meningkatkan kemampuan passing 

bawah para anak didik. 


