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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan passing bawah boal voli
pada murid kelas V SDN No.57 Campaga Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian
ini terlibat variabel penelitian yakni variabel kemampuan passing bawah bola
voli. Kemampuan passing bawah dalam permainan bola voli yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah murid melakukan passing bawah menggunakan bola
voli mini yang dilakukan dengan cara mempassing bola kearah sasaran sebanyak
mungkin dalam waktu 1 menit dan seriap murid diberikan dua kali kesempatan
untuk melakukan passing bawah. Jenis penelitian ini adalah penelitian desktriptif
dengan populasi penelitian ini adalah murid kelas V SDN No.57 Campaga
Kabupaten Bantaeng dengan jumlah sampel penelitian 20 orang murid. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode
survei. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah murid kelas V SDN
No.57 Campaga Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 20 murid. Instrumen yang
digunakan adalah Braddy Volley Ball Test yang dimodifikasi. Validitas analisis
data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif yang dituangkan
dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan
passing bawah bola voli pada murid kelas V SDN No.57 Campaga Kabupaten
Bantaeng, pada murid putra untuk kategori “sangat baik” sebesar 15,4% (2
murid), kategori “baik” sebesar 23,1% (3 murid), kategori “cukup” sebesar
23,1% (3 murid), kategori “kurang” sebesar 38,4% (5 murid), “sangat kurang”
sebesar 0% (0 murid). pada murid putri untuk kategori “sangat baik” sebesar
14,3% (1 murid), kategori “baik” sebesar 14,3% (1 murid), kategori “cukup”
sebesar 28,6% (2 murid), kategori “kurang” sebesar 42,8% (3 murid), “sangat
kurang” sebesar 0% (0 murid).
Kata kunci: kemampuan, passing bawah, murid kelas V SDN No.57 Campaga
Kabupaten Bantaeng
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