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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi melihat adanya perbedaan teknik siswa dalam bermain bolavoli,
kurangnya sarana prasarana pendukung untuk latihan ekstrakurikuler bolavoli, kurangnya waktu
latihan yang hanya dilakukan satu kali setiap minggu, serta belum pernah diadakannya penelitian
tentang keterampilan bermain bolavoli di MTsN 3 Nganjuk, maka perlu dilakukan penelitian untuk
menjawab permasalahan di atas dengan melakukan tes keterampilan bolavoli. Sampel penelitian yang
digunakan adalah 20 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di MTsN 3 Nganjuk. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan persentase. Metode
penelitian adalah dengan Survey yakni dengan Tes. Hasil penelitian sebanyak 1 siswa termasuk
dalam kategori sangat baik atau sebesar 5%, sebanyak 6 siswa termasuk kategori baik atau sebesar
30%, sebanyak 9 siswa termasuk dalam kategori sedang atau sebesar 45%, sebanyak 0 siswa termasuk
kategori kurang atau sebesar 0%, dan sebanyak 4 siswa termasuk kategori sangat kurang atau sebesar
20%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keterampilan bermain bolavoli siswa yang mengikuti
ekstrakurikuler bolavoli di MTsN 3 Nganjuk masuk dalam kategori sedang sebanyak 9 siswa atau
dengan presentase 45%. Hal ini dapat disimpulkan keterampilan bermain bolavoli termasuk kategori
Sedang.

KATA KUNCI : Keterampilan bolavoli (servis, passing, dan smash ).

I.

LATAR BELAKANG
Permainan

bolavoli

seseorang dapat dikatakan terampil

merupakan permainan net beregu

dalam bermain bolavoli meliputi

yang menyenangkan, menarik, dan

aspek teknik, kondisi fisik, dan

tidak

taktik.

membutuhkan

biaya

besar

dalam memainkannya. Permainan

Dengan

waktu

yang

sangat

bolavoli dimainkan oleh dua regu

terbatas, tentu siswa tidak akan

yang pada tiap regu berjumlah enam

memiliki teknik, kondisi fisik, dan

orang pemain. Bermain bolavoli

taktik yang baik tanpa melakukan

terdapat beberapa aspek penting agar

latihan sendiri di luar kegiatan
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ekstrakurikuler.

Latihan

akan

keterampilan bermain bolavoli di

memberikan dampak positif apabila
dilakukan

secara

rutin

dengan

frekuensi latihan ideal minimal 3 kali
setiap minggunya. Sedangkan di
MTsN

3

Nganjuk

pelaksanaan

latihan hanya diselenggarakan satu
kali setiap minggu.

MTsN 3 Nganjuk untuk cabang
olahraga bolavoli kurang memadai,
yang terdiri dari satu lapangan
outdoor, satu net, dan 6 bolavoli.
Kegiatan ekstrakurikuler bolavoli
di MTsN 3 Nganjuk sudah lama dan
rutin dilaksanakan, namun sampai
saat ini pembina kegiatan tersebut
belum pernah melakukan tes tentang
keterampilan

bermain

bolavoli siswanya, sehingga tingkat

II.

Berdasarkan pertimbangan di atas,
melihat adanya perbedaan teknik siswa
dalam

bermain

sarana

prasarana

latihan

bolavoli,

kurangnya

pendukung

ekstrakurikuler

untuk

bolavoli,

kurangnya waktu latihan yang hanya

Sarana dan prasarana di

tingkat

MTsN 3 Nganjuk belum diketahui.

dilakukan satu kali setiap minggu, serta
belum pernah diadakannya penelitian
tentang keterampilan bermain bolavoli di
MTsN 3 Nganjuk, maka perlu dilakukan
penelitian untuk menjawab permasalahan
di

atas

dengan

keterampilan

melakukan

bolavoli

dengan

tes
judul

“Survey Tingkat Keterampilan Bermain
Bolavoli

Siswa

Peserta

Kegiatan

Ekstrakurikuler Bolavoli di MTsN 3
Nganjuk.

METODE
Variabel

dalam

penelitian

ini

melewati jaring net dengan lima kali

merupakan variabel tunggal yaitu

percobaan, (4) servis sebanyak enam

tingkat

kali percobaan.

keterampilan

bermain

bolavoli. Empat unsur keterampilan
bolavoli yang akan diukur yaitu:(1)
passing atas dengan memantulkan
bola ke arah daerah sasaran dengan
enam kali percobaan, (2) passing
bawah dengan memantulkan bola
kearah daerah sasaran dengan enam
kali percobaan, (3) smash dengan
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Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah

penelitian

Metode

deskriptif.

penelitian

yang

digunakan dalam penelitian ini
adalah

survei

dengan

tes.

Penelitian

ini

merupakan

penelitian

yang

dilakukan
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terhadap variabel mandiri yaitu

cara tes keterampilan bolavoli

tanpa membuat perbandingan

yang meliputi tes servis, tes

atau

pasing dan tes smash.

menghubungkan

dengan

variabel lain. Sampel adalah

Tes keterampilan bola voli ini

sebagian atau wakil populasi

merupakan

yang

(Suharsimi

diperuntukkan bagi remaja putra

Arikunto (2010: 174). Sampel

yang berumur 13 tahun ke atas.

penelitian

digunakan

Tes ini merupakan rangkaian

adalah 20 siswa yang mengikuti

dari 3 item tes, yaitu servis tes,

kegiatan

di

passing dan tes smash menurut

Teknik

Fanlampir & Faruq (2015:195-

diteliti

MTsN

yang

ekstrakurikuler
3

Nganjuk.

pengumpulan data ini dengan

tes

yang

202).

III. HASIL DAN KESIMPULAN
Secara Keseluruhan hasil
penelitian

keterampilan

bermain

keterampilan bermain bolavoli siswa
yang

mengikuti

ekstrakurikuler

siswa di MTsN 3 Nganjuk yang

bolavoli di MTsN 3 Nganjuk masuk

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

dalam kategori sedang sebanyak 9

bolavoli menunjukan bahwa dari 20

siswa atau dengan presentase 45%.

siswa yang mengikuti tes tingkat

Hasil

keterampilan bolavoli, sebanyak 1

keterampilan yang dimiliki siswa

siswa

berbeda-beda dan masih banyak

sangat

termasuk
baik

dalam

atau

kategori

sebesar

5%,

tersebut

menunjukkan

siswa yang kurang terlatih dalam

sebanyak 6 siswa termasuk kategori

penguasaan

baik atau sebesar 30%, sebanyak 9

olahraga bolavoli. Hal itu disebabkan

siswa

kategori

tidak semua siswa memiliki minat

sedang atau sebesar 45%, sebanyak 0

yang tinggi pada saat melakukan

siswa termasuk kategori kurang atau

kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.

termasuk

dalam

sebesar 0%, dan sebanyak 4 siswa
dapat

sebesar

keterampilan

disimpulkan

Maka
bahwa

dapat
tingkat
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dasar

Merujuk dari pembahasan

termasuk kategori sangat kurang atau
20%.

teknik-teknik

dijelaskan

bahwa
siswa

tingkat
peserta

ekstrakurikuler bolavoli di MTsN 3
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Nganjuk

masuk

dalam

kategori

siswa

saat

pengambilan

data.

“Sedang”. Hal ini dipengaruhi oleh

Kemudian

beberapa faktor diantaranya yaitu

berkesinambungan tidak menutup

aktifitas kondisi fisik siswa sebelum

kemungkinan faktor kelelahan juga

melakukan

mempengaruhi hasil

tes,

sehingga

dapat

mempengaruhi hasil yang didapat

IV.

dengan

tes

yang

yang

di

dapat siswa.

PENUTUP
Kurang” sebanyak 4 siswa atau

1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan

sebesar 20%, kategori “Sangat

pembahasan, dalam penelitian ini

Baik” sebanyak 1 siswa atau

peneliti

bahwa

sebesar 5%, dan yang terakhir

peserta

kategori “Kurang” sebanyak 0

dari

menyimpulkan
20

siswa

ekstrakurikuler bolavoli di MTsN

siswa atau sebesar 0%.

3 Nganjuk yang mengikuti tes

2. Saran

tingkat

keterampilan

sebagian

besar

Bagi

Guru,

sebaiknya

selalu

dalam

melakukan evaluasi (tes) secara rutin

kategori “Sedang” sebanyak 9

dan terencana agar dapat lebih

siswa

mengetahui

atau

masuk

bolavoli

sebesar

45%,

kemampuan

kemudian disusul kategori “Baik“

dimiliki

sebanyak 6 siswa atau sebesar

ekstrakurikuler bola

setiap

siswa

yang
peserta

voli

30%, kemudian kategori “Sangat
IV.
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