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Survei Servis Bawah Dan Passing Bawah Bolavoli Pada Siswa Putra Kelas 
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ABSTRAK 

Belum diketahui tingkat kemampuan servis bawah dan passing bawah pada siswa 

putra kelas VII SMP/MTSN se Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada saat melakukan servis bawah dan 

passing bawah bolavoli kelas VII SMP/MTSN se Kecamatan Plandaan Kabupaten 

Jombang.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah 

metode survei. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa putra kelas VII 

SMP/MTSN dengan jumlah 123 siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah tes servis bawah dan passing bawah. Analisis data menggunakan teknik analisis 

statistik deskriptif dengan presentase. Hasil ini menunjukan bahwa : (1) Servis bawah siswa 

putra kelas VII C SMP N 1 PLANDAAN tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori 

sedang. (2) Servis bawah  siswa putra kelas VII A MTS DIPONEGORO tahun pelajaran 

2017/2018 berada pada kategori sedang. (3) Servis bawah siswa putra kelas VII B MTS 

RIYADLATUL FALLAH tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori baik. (4) Servis 

bawah siswa putra kelas VII A SMP N 2 PLANDAAN tahun pelajaran 2017/2018 berada 

pada kategori sedang. (5) Servis bawah siswa putra kelas VII B MTS AL HIKMAH KLITIH 

tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori kurang. (6) Passing bawah siswa putra kelas 

VII C SMP N 1 PLANDAAN tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori sedang. (7) 

Passing bawah siswa putra kelas VII A MTS DIPONEGORO tahun pelajaran 2017/2018 

berada pada kategori kurang. (8) Passing bawah siswa putra kelas VII B MTS 

RIYADLATUL FALLAH tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori kurang. (9) 

Passing bawah siswa putra kelas VII A SMP N 2 PLANDAAN tahun pelajaran 2017/2018 

berada pada kategori sedang. (10) Passing bawah siswa putra kelas VII B MTS AL HIKMAH 

KLITIH tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori kurang. 

 

Kata Kunci  : servis bawah, passing bawah, bolavoli,survei 
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I. LATAR BELAKANG 

Bolavoli merupakan olahraga yang 

popular di Indonesia, ini dibuktikan 

dengan banyaknya masyarakat yang suka 

memainkan olahraga. Bolavoli ini dapat 

dilakukan di in-door (di dalam ruangan) 

dan di out-door (di luar ruangan). 

Permainan bolavoli di Indonesia berada di 

naungan persatuan persatuan bolavoli 

seluruh Indonesia atau PBVSI. Organisasi 

ini merupakan induk dari olahraga bolavoli 

di Indonesia ini sangat penting untuk 

membuat peraturan umum tentang bolavoli 

Indonesia. Keberadaan organisasi ini tidak 

terlepas dari masyarakat yang besar 

terhadap cabang olahraga bolavoli. 

Perkembangan olahraga ini di Indonesia 

cukup pesat, sehingga perlu perlu untuk 

membuat wadah organisasi yang mengatur 

cabang bolavoli. Servis adalah pukulan 

bola yang dilakukan dari belakang garis 

akhir lapangan permainan melampaui net 

ke daerah lawan menurut Nuril Ahmadi 

(2007:20) yang dikutip Dwi Seva Prasetio 

2014. Pukulan servis dilakukan pada 

permulaan dan setelah terjadinya setiap 

kesalahan. Pukulan servis berperan besar 

untuk memperoleh poin, maka pukulan 

servis harus meyakinkan, terarah, keras 

dan menyulitkan lawan. Ada beberapa 

jenis servis dalam permainan bolavoli 

diantaranya servis adalah menyeberangkan 

bolavoli melewati net setiap kali servis. 

Posisi awal untuk melakukan servis tangan 

bawah adalah berdiri dengan posisi 

melangkah, dengan kaki kiri berada di 

depan yang berlawanan dengan tangan 

yang akan memukul bola. tangan yang 

akan memukul bola harus lurus dan 

kencang, sikut jangan bengkok sampai 

bola terpukul. Berikut ini gambar lapangan 

tes servis bawah : 

 

Passing adalah upaya seorang 

pemain dengan menggunakan suatu teknik 

tertentu untuk mengoperkan bola yang 

dimainkannya kepada teman seregunya 

untuk dimainkan di lapangan sendiri. 
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Berikut ini gambar lapangan tes passing 

bawah : 

 

Identifikasi Masalah 

1. Hasilnya kurang maksimal terhadap 

siswa dikarenakan yang diajarkan oleh 

guru hanya itu itu saja bahwa tidak 

diberi permainan apapun. 

2. Waktu pemanasan juga masih terlalu 

lama dan juga tidak mengunakan 

pemanasan yaang menuju ke intinya 

contoh untuk permainan bolavoli.  

Batasan Masalah 

1. Servis bawah dan passing bawah pada 

permainan bolavoli.  

2. Yang menjadi subyek penelitian ini 

adalah beberapa siswa putra yang ada 

Kelas VII SMP/MTSN Se Kecamatan 

Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Rumusan Masalah 

1. bagaimana tingkat kemampuan servis 

bawah dan passing bawah dalam 

permainan bolavoli pada siswa putra 

kelas VIISMP/MTSN Se Kecamatan 

Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 

Pelajaran 2017/2018 ? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan 

servis bawah dan passing bawah dalam 

permainan bolavoli pada siswa 

putrakelas VIISMP/MTSN Se 

Kecamatan Plandaan Kabupaten 

Jombang Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk: 

1. Bagi peneliti : 

a. Sebagai pengalaman di bidang 

penelitian yang obyektif dalam ilmu 

keolahragaan khususnya servis bawah 

dan passing bawah permainan bolavoli. 

b. Sebagai dasar penelitian yang serupa 

dimasa yang akan datang. 

c. Sebagai syarat untuk kelulusan dalam 

jenjang Strata 1 (S1). 

2. Bagi pembaca : 
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a. Sebagai dasar ilmu yang bisa memberi 

sedikit ilmu di bidang keolahragaan. 

b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat 

memperjelas informasi mengenai servis 

bawah dan passing bawah bolavoli yang 

dimiliki pada siswa putra kelas VII 

SMP/MTSN se Kecamatan Plandaan 

Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

II. METODE 

Identifikasi Variabel Penelitian 

Sugiyono (2011: 61) menjelaskan 

bahwa variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek. Variabel dalam penelitian ini 

adalah kemampuan servis bawah dan 

passing bawah bolavoli pada siswa putra 

kelas VII SMP/MTSN se Kecamatan 

Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah survei. Dalam 

penelitian ini, survei diartikan sebagai alat 

atau cara atau metode dalam memperoleh 

data dengan teknik tes. Agar diperoleh 

tujuan yang sesuai dengan yang 

diharapkan, maka penggunaan metode 

penelitian harus tepat dan mengarah pada 

tujuan yang jelas. Penelitian ini termasuk 

ke dalam penelitian deskriptif. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di 5 

sekolah pada tingkatan SMP/MTSN yaitu 

SMP N 1 Plandaan, SMP N 2 Plandaan, 

MTS Diponegoro, MTS Riyadlatul Fallah, 

MTS Al Hikmah Klitih. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di semester 

ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Jadwal 

penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 

29 agustus sampai 18 september 2017. 

Populasi 

1. populasi 

  Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan yaitu siswa putra kelas VII 

SMP/MTS N se Kecamatan Plandaan 

Kabupaten Jombang dengan jumlah 

keseluruhan 469 siswa. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan teknik sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Sampel 

yang digunakan adalah siswa putra kelas 

VII SMP/MTS didapatkan sampel 
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berjumlah 123 siswa dan tiap sekolah 

diwakili hanya satu kelas saja. 

Instrumen dan Hasil Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan yaitu : 

dengan menggunakan tes servis bawah dan 

tes passing bawah. 

Teknik Analisis Data 

Setelah semua data ini yang dibutuhkan 

terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data sehingga deata tersebut 

dapat ditarik suatu kesimpulan. Analisis 

data ini dilakukan dengan bantuan SPSS 

Versi 16.0 For Windows. Setelah data 

dikelompokan dalam setiap kategori, 

kemudian mencari presentase data dengan 

rumus presentase. Menurut Hanief dan 

Himawanto ( 2014 : 23 ) rumus presentase 

yang digunakan adalah :  

  
 

 
      

Keterangan :  

P = presentase yang dicari 

F = frekuensi 

N = jumlah responden,  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berikut ini data servis bawah SMP/MTSN 

se Kecamatan Plandaan Kabupaten 

Jombang : (a) data servis bawah siswa 

putra kelas VII C SMP N 1 PLANDAAN 

tahun pelajaran 2017/2018 berada pada 

kategori baik persentase sebesar 18,75%    

(3 siswa), kategori cukup  persentase 

sebesar 75% ( 12 siswa ), kategori kurang 

persentase sebesar 6,25% (1 siswa). 

Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 

28,75 servis bawah siswa  putra kelas VII 

C SMP N 1 PLANDAAN tahun pelajaran 

2017/2018 masuk dalam kategori cukup. 

selanjutnya adalah (b) servis bawah siswa 

putra kelas   VII A MTS DIPONEGORO 

tahun pelajaran 2017/2018 berada pada 

kategori baik persentase sebesar 22,222% 

(6 siswa), kategori cukup persentase 

sebesar 40,741% (11 siswa), kategori 

kurang persentase sebesar 37,037% (10 

siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-

rata yaitu 26,96 servis bawah siswa  putra 

kelas VII A MTS DIPONEGORO tahun 

pelajaran 2017/2018 masuk dalam kategori 

cukup. (c) data servis bawah siswa putra 

kelas VII B MTS RIYADLATUL 

FALLAH tahun pelajaran 2017/2018 

berada pada kategori baik persentase 

sebesar 30,769% (8 siswa), kategori cukup 

persentase sebesar 50%(13 siswa), kategori 

kurang persentase sebesar 19,231%           

(5 siswa). Sedangkan berdasarkan nilai 

rata-rata yaitu 29,92 servis bawah siswa 

putra kelas VII B MTS RIYADLATUL 

FALLAH  tahun pelajaran 2017/2018 

masuk dalam kategori cukup. (d) data servis 

bawah siswa putra kelas VII A SMP N 2 

PLANDAAN tahun pelajaran 2017/2018 

berada pada kategori baik persentase 

sebesar 33,333% (6 siswa), kategori 
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sedang persentase sebesar 44,445%          

(8 siswa), kategori kurang persentase 

sebesar 22,222% (4 siswa). Sedangkan 

berdasarkan nilai rata-rata yaitu 28,50 

servis bawah siswa  putra kelas VII A 

SMPN 2 PLANDAAN tahun pelajaran 

2017/2018 masuk dalam kategori cukup. 

untuk selanjutnya adalah (e) servis bawah 

siswa putra kelas VIIB MTS AL HIKMAH 

KLITIH tahun pelajaran 2017/2018 berada 

pada kategori baik persentase sebesar 

13,889(5 siswa), kategori cukup persentase 

sebesar 44,444% (16 siswa), kategori 

kurang persentase sebesar 41,667% (15 

siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-

rata yaitu 25,86 servis bawah siswa  putra 

kelas VII B MTS AL HIKMAH KLITIH  

tahun pelajaran 2017/2018 masuk dalam 

kategori cukup. (f) data passing bawah 

siswa putra kelas VII C SMP N 1 

PLANDAAN tahun pelajaran 2017/2018 

menunjukkan bahwa data passing bawah 

siswa putra kelas VII C SMP N 1 

PLANDAAN Tahun Pelajaran 2017/2018 

berada pada kategori baik persentase 

sebesar 12,5% (2 siswa), kategori cukup 

persentase sebesar 75% (12 siswa), 

kategori kurang persentase sebesar 12,5% 

(2 siswa). Sedangkan berdasarkan nilai 

rata-rata yaitu 39,31passing bawah siswa  

putra kelas VII C S MP N 1 PLANDAAN 

tahun pelajaran 2017/2018 masuk dalam 

kategori cukup. (g) data passing bawah 

siswa putra kelas VII A MTS 

DIPONEGORO tahun pelajaran 

2017/2018 menunjukkan bahwa data 

passing bawah siswa putra kelas VII A 

MTS DIPONEGORO tahun pelajaran 

2017/2018 berada pada kategori baik 

persentase sebesar 22,222% (6siswa), 

kategori cukup persentase sebesar 

37,037% (10 siswa), kategori kurang 

persentase sebesar 40,741% (11 siswa). 

Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 

37,37 passing bawah siswa  putra kelas VII 

A MTS DIPONEGORO tahun pelajaran 

2017/2018 masuk dalam kategori kurang. 

berikut ini data passing bawah (h) siswa 

putra kelas VII B MTS RIYADLATUL 

FALLAH tahun pelajaran 2017/2018 

menunjukkan bahwa data passing bawah 

siswa kelas VII B MTS RIYADLATUL 

FALLAH tahun pelajaran 2017/2018 

berada pada kategori baik persentase 

sebesar 50% (13 siswa), kategori cukup 

persentase sebesar 30,769% (8 siswa), 

kategori kurang persentase sebesar 

19,231%(5 siswa). Sedangkan berdasarkan 

nilai rata-rata yaitu 47,92 passing bawah 

siswa  putra kelas VII B MTS 

RIYADLATUL FALLAH tahun pelajaran 

2017/2018 masuk dalam kategori baik. 

Untuk data passing bawah (i) siswa putra 

kelas VII A SMP N 2 PLANDAAN tahun 

pelajaran 2017/2018 menunjukkan bahwa 

data passing bawah siswa putra kelas VIIA 
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SMP N 2 PLANDAAN tahun pelajaran 

2017/2018 berada pada kategori baik 

persentase sebesar 33,333% (6 siswa), 

kategori cukup persentase sebesar 

44,445% (8 siswa), kategori kurang 

persentase sebesar 22,222% (4 siswa). 

Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 

41,39 passing bawah siswa  putra kelas VII 

A SMP N 2 PLANDAAN tahun pelajaran 

2017/2018 masuk dalam kategori cukup. 

untuk passinhg bawah (j) siswa putra kelas 

VII B MTS AL HIKMAH KLITIH tahun 

pelajaran 2017/2018 menunjukkan bahwa 

data passing bawah siswa putra kelas VII 

B MTS AL HIKMAH KLITIH tahun 

pelajaran 2017/2018 berada pada kategori 

baik persentase sebesar 13,889%( 5 siswa), 

kategori cukup persentase sebesar 

41,667% (15 siswa), kategori kurang 

persentase sebesar 44,444% (16 siswa). 

Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 

35,36 passing bawah siswa  putra kelas VII 

B MTS AL HIKMAH KLITIH tahun 

pelajaran 2017/2018 masuk dalam kategori 

kurang. 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis data 

tersebut menunjukan bahwa tingkat 

kemampuan servis bawah dan passing 

bawah bolavoli siswa putra kelas VII 

SMP/MTSN se Kecamatan Plandaan 

Kabupaten Jombang masih dalam kategori 

sedang, sehingga bagi guru dan siswa itu 

sendiri agar materi servis bawah dan 

passing bawah lebih diperhatikan sehingga 

sehinga siswa dapat menguasai teknik 

dasar servis bawah dan passing bawah 

bolavoli. Siswa masih kesulitan dalam 

melakukan servis, karena tidak mengetahui 

teknik yang benar untuk melakukan servis, 

terutama servis bawah, banyak siswa yang 

melakukan servis bawah dengan 

perkenanaan yang salah sehingga bola 

yang dipukul tidak mengenai sasaran. 

Implikasi 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan dan telah disimpulkan bahwa  

materi servis bawah dan passing bawah 

pada siswa putra kelas VII SMP/MTSN se 

kecamatan plandaan kabupaten jombang 

masih berada di kategori kurang dan harus 

ditingkatkan lagi agar siswa lebih mahir 

dalam permainan bolavoli dan yang 

meningkatkan itu adalah guru olahraga itu 

sendiri, meskipun siswa tidak bisa dalam 

permainan bolavoli maka guru harus 

meningkatkan lagi pembelajaranya dan 

perlu memodifikasi permainan bolavoli 

dengan begitu siswa akan lebih mudah 

dalam melakukan hal servis bawah dan 

passing bawah bolavoli. 

Saran 

1. Bagi guru hendaknya harus mampu 

mengamati setiap bentuk gerakan yang 

dilakukan siswa, sehingga akan 
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diketahui letak kesalahanya dan setiap 

kesalahan siswa, guru harus 

membetulkan gerakan yang salah , 

sehingga kualitas dalam permaian 

bolavoli akan lebih meningkat.  

2. Bagi siswa hendaknya lebih 

memperhatikan pada saat guru 

menjelaskan materi servis bawah dan 

passing bawah dan tidak main 

seenaknya sendiri melakukan kesalahan. 

3. Dalam skripsi ini masih banyak 

kekurangan, untuk itu bagi peneliti 

selanjutnya sebaiknya lebih 

mempersiapkan alat alat seperti bolavoli 

karena pada saat saya melakukan 

penelitian bola itu tidak seperti yang 

saya harapkan dan hanya ada satu bola 

dalam satu sekolah.  

IV. DAFTAR PUSTAKA 

Arfianto,Suharsini.2015. Dasar - 

DasarEvaluasiPendidikan. 

Jakarta: BumiAksara. 

Barbara dkk.2004.Bolavoli Tingkat 

Pemula. Jakarata: PT Raja 

GrafindoPersada. 

Hanief, Y.N. dan Himawanto,W. 2017. 

Statistik Pendidikan. Yogyakarta : 

Deepublish. 

Munasifah.2008. Bermain Bolavoli. 

Semarang :Cv Aneka Ilmu. 

Ngadenan.2012. Dasar Dasar Pendidikan 

Dan Strategi Pembelajaran 

Kesehatan Olahraga. Kediri : 

Universitas Nusantara Pgri Kediri. 

Ngadenan.2013. Panduan Gizi Lengkap 

Keluarga Dan Keolahragawan. 

Kediri : Universitas Nusantara 

Pgri Kediri.. 

Sugiyono.2013. Metode Penelitian 

Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatifdan R&D. 

Bandung :Alfabeta. 

. 

 
 

 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 04 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011


