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                                                            SARI 
 
 
                 Bibit.w. Skripsi ini berjudul “ Perbedaan metode mengajar servis bawah 
terhadap keberhasilan servis bawah siswi kelas X SMK N I Salam tahun 
2006/2007.” Karena dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan sub kopetensi 
servis bawah bola voli banyak siswa putri yang kesulitan/tidak mampu melakukan 
servis bawah bola voli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan keberhasilan antara metode konvensional yang telah biasa digunakan 
dengan metode lemparan bawah dalam mengajar servis bawah bola voli pada  siswi 
kelas  X SMK N I Salam tahun 2006/2007. 
                  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dengan pola M-S  sedang pengolahan datanya menggunakan perhitungan statistik t-
tes rumus pendek dengan taraf signifikan 20%,sedang derajat kebebasan 17, 
populasi yang digunakan siswi kelas X SMK N I Salam berjumlah 72 anak. Dari 
jumlah tersebut diambil  sampel 50% secara acak/random. Kemudian sampel 
dikelompokan berdasarkan tes awal dengan menggunakan Matching dengan rumus 
ABBA,setelah terbentuk dua kelompok selanjutnya kelompok eksperimen 1 
diberikan pembelajaran servis bawah dengan metode lemparan bawah sedang 
kelompok eksperimen 2 dengan metode konvensional selama dua kali pertemuan. 
                  Dalam pelaksanaan tes awal diperoleh mean dari kelompok eksperimen 
satu 6,00 sedang mean dari kelompok eksperimen dua 6,05. Hasil tes akhir mean 
kelompok eksperimen satu 7,50 kelompok eksperimen dua/kelompok kontrol 6,77. 
Dari perhitungan statistik didapat t hitung sebesar 1,674 sedang t tabel 1,333 ini 
berarti t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini terbukti bahwa metode lemparan 
bawah lebih baik dibanding dengan metode konvensional untuk mengajar servis 
bawah bola voli siswi kelas X pada SMK N I Salam tahun 2006/2007. 
                  Berdasarkan penelitian ini, metode lemparan bawah, dapat dijadikan satu 
metode baru untuk mengajar servis bawah bola voli pada siswa putri. Di sarankan 
pada para guru pendidikan jasmani apabila dalam mengajar servis bawah bola voli 
pada siswa putri mengalami kesulitan, agar menggunakan metode lemparan bawah. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar belakang masalah. 
 

    Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan 

yang diajarkan di seluruh tingkat sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA / SMK. 

Di dalam kurikulum SMK tahun 1999, permainan bola voli diajarkan pada siswa 

kelas I semester 2, kelas II semester 3 dan 4, kelas III semester 5 dan 6. Sedang 

dalam kurikulum 2004 sekolah diberi kebebasan untuk memprogramkan sendiri 

pada semester berapa permainan bola voli tersebut disampaikan. Di dalam KTSP 

2006 sekolah memprogramkan permainan bola voli  mulai diajarkan pada kelas X 

semester 1. Keberhasilan suatu pembelajaran dipengaruhi oleh : 

-  metode  

-  guru 

-  siswa 

-  sarana prasarana / alat yang tersedia  

               Metode mengajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu 

pembalajaran, suatu metode mungkin cocok untuk mengajar suatu kompetensi 

tertentu, tetapi belum tentu tepat untuk kompetensi yang lain. Atau sebaliknya 

siswa tertentu dapat berhasil dengan metode itu sedang siswa yang lain 

mengalami kesulitan. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan guru dapat 

mencari atau menciptakan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi dimana 

ia mengajar baik kondisi siswa maupun peralatan yang tersedia sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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 Faktor yang kedua adalah guru. Kecakapan seorang guru dalam 

menyampaikan pembalajaran, membangkitkan motivasi siswa, mengevaluasi 

menganalisa latihan yang dilakukan siswanya, serta kemampuan guru itu sendiri 

menguasai materi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembalajaran. 

           Faktor yang ketiga. Kebugaran jasmani siswa, bakat, minat tingkat 

kecerdasan, dan jenis kelamin juga mempegaruhi keberhasilan pembalajaran. 

                 Faktor yang keempat, kelengkapan dan jumlah alat yang tersedia. Alat / 

kelengkapan yang jumlahnya memadai tentu saja akan lebih baik hasilnya, karena 

anak/siswa lebih banyak kesempatan untuk melakukan latihan. 

                 Pengalaman yang saya alami di lapangan dalam mengajar kompetensi 

permainan bola voli sedang sub kompetensinya servis bawah, ternyata siswa putri 

banyak mengalami kesulitan, dibandingkan siswa putra. 

Hal ini tampak dalam latihan servis bawah untuk siswa putri banyak 

yang mengalami kegagalan, karena bola terlalu melambung, sehingga tidak bisa 

melampaui net, atau bola terlalu rendah sehingga bola menyangkut di net (jaring).  

Menurut pengamatan saya, faktor yang menghambat keberhasilan 

servis bawah yang dilakukan siswi SMK N I Salam tersebut adalah: 

1. Lambungan bola terlalu dekat atau terlalu jauh dari jangkauan tangan. 

2. Siku tangan pemukul kurang dikencangkan pada saat memukul bola, atau 

siku  tidak dikencangkan pada saat memukul bola, atau siku ditekuk                                         

3. Ayunan tangan tidak dari belakang ke depan penuh, ayunan awalan kurang  

4. Saat perkenaan bola dengan tangan tidak tepat (terlalu ke bawah, atau keatas 

dari ketinggian pinggang bagian depan). 
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Koordinasi gerak kurang harmonis. 

Motivasi siswa kurang sebab latihan servis bawah terus menerus membuat tangan 

terasa sakit. 

       Berdasarkan pengalaman tersebut, maka saya mencoba mencari 

metode yang dapat membantu siswa putri untuk dapat melakukan servis bawah. 

Adapun metode yang saya gunakan adalah “ metode lemparan bawah “. 

       Hal itu dilakukan, karena menurut pengamatan saya ada kesamaan 

gerakan antara lemparan bawah dengan servis bawah. Persamaan tersebut 

diantaranya adalah posisi kaki, sikap badan, dan ayunan tangan, serta arah bola. 

Sedang perbedaannya adalah hanya saat bola lepas dari tangan dimana dalam 

lemparan bawah, bola selalu pada tangan ayun/yang digunakan untuk melempar 

dan pada posisi tertentu tinggal melepas, sedang pada servis bawah bola dipegang 

dengan tangan kiri, kemudian dilepaskan dan dipukul dengan tangan kanan. Dan 

lemparan bawah lebih mudah dilakukan dibandingkan servis bawah. Karena 

merasa mudah maka anak akan lebih suka dan bersemangat melakukan latihan. 

Lagi pula melakukan latihan  lemparan bawah dengan berulang – ulang tidak 

menimbulkan rasa sakit. Berbeda dengan melakukan servis bawah, anak  kurang 

berminat untuk mengulang-ulang dengan alasan tangan yang untuk memukul bola 

terasa sakit.   

          Dengan keberhasilan siswa melakukan lempar bawah ini, diharapkan 

dapat memberikan dorongan bahwa ia juga mampu melakukan servis bawah atau 

dapat mentransfer gerakan lemparan bawah ke dalam gerakan servis bawah bola 

voli.    
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                   Dari uraian diatas penulis bermaksud mengadakan penenelitian 

dengan judul “Perbedaan Metode Mengajar Servis bawah terhadap Keberhasilan 

Servis bawah Bola Voli Siswi kelas X SMK Negeri I Salam Tahun 2006/2007“      

                  Adapun alasan  dari pemilihan topik tersebut diantaranya adalah : 

1. Dalam Kurikulum SMK bola voli merupakan salah satu kopetensi 

yang harus diajarkan. 

2. Servis merupakan salah satu teknik dasar bola voli yang harus dikuasai 

oleh setiap pemain bola voli. 

3. Sering dijumpai kasus pada siswa putri SMK Negeri I Salam kurang 

mampu melakukan servis, tetapi enggan melakukan latihan dengan 

alasan tangan sakit kalau mencoba terus menerus, maka perlu dicari 

metode lain untuk mengajar servis bawah. 

4. Selama ini metode yang digunakan untuk mengajar servis bawah 

masih menggunakan metode lama yang biasa digunakan (metode 

konvensional).  

5. Maka untuk mengatasi masalah tersebut Penulis mencoba 

menggunakan metode lemparan bawah untuk mengajar servis bawah 

bola voli.    

 

 

1.2. Permasalahan.                                                                                                         

Dalam permainan bola voli servis merupakan penyajian bola pertama 

untuk memulai permainan, servis juga merupakan serangan awal terhadap lawan, 
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sehingga penguasaan servis merupakan satu ketrampilan yang harus dikuasai 

dalam permainan bola voli.  Untuk dapat menguasai servis diperlukan satu 

ketrampilan, ketrampilan dapat diperoleh dangan latihan. Latihan yang dilakukan 

dengan terus menerus dengan hasil yang tidak segera nampak akan berpengaruh 

terhadap motivasi  anak, sehingga mudah bosan dan enggan untuk mengulangi 

latihan, maka penguasaan servispun tidak dikuasai.  

           Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dicari suatu metode yang 

mudah dan disenangi anak. Metode yang hampir sama dengan servis bawah 

menurut penulis adalah metode lemparan bawah atau . Lemparan bawah lebih 

mudah dilakukan daripada servis bawah. Dengan keberhasilan siswa melakukan 

lemparan bawah dari daerah servis diharapkan dapat memberikan dorongan/ 

motivasi melakukan servis. 

          Dari urain tersebut maka permasalahan dari penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

         “ Apakah ada berbedaan antara metode mengajar Konvensional dengan 

Metode lemparan bawah terhadap keberhasilan servis bawah bola voli pada siswa 

putri kelas X SMK Negeri I Salam Tahun 2006/2007 “ 

 

1.3.Tujuan Penelitian. 

      Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara metode lemparan bawah 

dengan metode konvensional dalam mengajar servis bawah terhadap 
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keberhasilan servis bawah  bola voli  pada siswi kelas X SMK Negeri I 

Salam Kabupaten Magelang. 

2. Bila ada perbedaan, maka akan dicari metode mana yang memberikan 

keberhasilan lebih baik. 

 

1.4. Penegasan  Istilah  

Agar tidak terjadi salah pengertian dan penyimpangan penafsiran yang 

berkaitan dengan judul ini maka perlu adanya penegasan istilah dan batasan 

mengenai  beberapa istilah yang digunakan. Adapun penegasan atau batasan 

istilah – istilah tersebut antara lain : 

1.  Metode mengajar   :  Cara yang telah teratur  terfikir     baik- 

     baik   untuk    menyampaikan    materi  

   pembelajaran. 

      2.  Metode mengajar servis bawah   :  Cara   yang  telah disusun, diatur untuk 

   mengajar servis bawah bola voli.          

   3.  Metode Lemparan bawah     :  Yang    dimaksud      disini       metode  

   mengajar    servis   tangan bawah yang 

   didahului dengan latihan lempar bawah 

   dari daerah servis.  

4.  Metode konvensional    :  Cara mengajar servis bawah   bola voli 

    menurut    apa    yang   sudah   menjadi 

    kebiasaan.                                                                          
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   5.  Servis bawah                    : Adalah       pukulan      dalam         satu 

   permainan     yang    dilakukan    dalam

   petak   servis   dengan tangan    bawah.  

   (Suharno HP, 1982 :111).  

Jadi yang dimaksud dengan servis bawah adalah pukulan bola pertama dalam 

permainan bola voli yang dilaksanakan dari tempat yang lebih rendah.  

                                                                                                      

1.5. Manfaat Penelitian. 

1. Sebagai  bahan kajian untuk melakukan koreksi dan pengujian ulang 

terhadap hasil dan metodologi pengajaran yang telah ada, sehingga hasil 

yang dicapai dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap 

pembelajaran olahraga bola voli.   

2. Dengan melihat hasil penelitian ini diharapkan para guru dapat mencari 

berbagai metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi  siswa serta 

kopetensi yang diajarkan. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi para 

peneliti yang sejenis.  

4. Penelitian ini dapat juga dijadikan masukan dan pertimbangan penelitian 

teknik dasar permainan bola voli khususnya servis bawah. 

 

1.6. Sumber Pemecahan Masalah 

               Untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam penelitian/tulisan ini 

digunakan sumber data sebagai berikut : 
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1.6.1.   Sumber Data Pokok  

                  Sumber data pokok dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

eksperimen terhadap siwii kelas X putri pada SMK Negeri I Salam tahun 

pelajaran  2006/2007. 

1.6.2. Sumber Data Pelengkap 

     Sumber Data Pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1. Buku – buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Bimbingan dan pengarahan dari para dosen yang mengajar di Jurusan 

PJKR  khususnya dosen pembimbing. 

3. Skripsi atau hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini. 

4. Hasil pengalaman selama mengajar dan hasil perkuliahan selama kuliah 

di Universitas Negeri Semarang ( UNNES ). 
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BAB II 
 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 

 
2.1.  Landasan Teori 

2.11.  Pengertian  Permainan BolaVoli 

                 Permainan bola voli merupakan permainan bola besar yang dimainkan 

oleh dua regu yang masing –masing regu terdiri dari enam orang. Permainan bola 

voli dimulai dengan pukulan servis yang dilakukan oleh pemain kanan belakang 

posisi di daerah servis. Bola harus dipukul dengan satu tangan atau salah satu 

bagian dari lengan sesudah bola dilambungkan atau dilepas dari tangan dan 

sebelum menyentuh salah satu bagian dari badan atau permukaan lapangan.  

     Lapangan  permainan  berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran   

18 x 9 m, lapangan dibagi dua bagian yang sama besar oleh sebuah garis tengah 

yang diatasnya dibentangkan  net dengan ketinggian 2,43 m untuk    putra    dan 

2,24 m untuk putri (M.Yunus,1992 : 8) 

Maksud dan tujuan para pemain adalah memasukkan bola ke daerah 

lawan melewati atas net dengan cara memvoli bola atau memainkan bola sebelum 

bola jatuh atau sebelum bola menyentuh lantai, bola dapat dipantulkan dengan 

seluruh anggota badan. Masing-masing regu berhak memainkan bola sebanyak 

tiga kali sentuhan kecuali perkenaan satu pantulan blok tidak dihitung sebagai 

pantulan pertama untuk regunya (M.Yunus, 1992 :1) 

Menurut Gerhard (1982 :1) permainan bola voli memiliki beberapa hal 

yang positif diantaranya adalah : 

9 
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1. Lapangan permainan relatif kecil dan memungkinkan mengikutsertakan 

pemain dalam jumlah relatif  besar. 

2. Perlengkapan yang diperlukan sederhana dan tidak mahal. 

3. Sifat permainan tidak berubah walaupun lapangan dipersempit atau 

jumlah pemain dikurangi. 

4. Tidak terjadi pembebanan sepihak terhadap bagian-bagian tubuh 

tertentu. 

5. Resiko cedera kecil sekali,karena sama sekali tidak terjadi persentuhan 

dengan pemain regu lawan. 

Permainan bola voli menurut Suharno HP (1984: 1) adalah olahraga 

yang dapat dimainkan oleh anak-anak sampai orang dewasa, baik wanita maupun 

pria. Dengan bermain bola voli akan berkembang secara baik unsur-unsur daya 

pikir, kemauan, dan perasaan. Di samping itu kepribadian juga dapat berkembang 

dengan baik terutama self kontrol, disiplin, rasa kerja sama, rasa tanggung jawab 

terhadap apa yang diperbuatnya. 

   Manfaat lain dari bermain bola voli adalah (1) kerja sama, (2) 

kecepatan bergerak, (3) lompatam yang tinggi untuk mengatasi bola diatas net 

(Smash dan block) dan (4) kreatif. (Suharno HP, 1984 :1). Oleh karena itu pemain 

memerlukan fisik yang baik, profil yang tinggi dan atletis, sehat, trampil, cerdas, 

dan sikap sosial tinggi agar dapat menjadi pemain yang berbobot baik. 

Permainan bola voli sat ini tidak hanya merupakan olahraga rekreasi lagi 

melainkan menjadi olahraga prestasi. Sehingga menuntut kualitas pemain yang 

setinggi-tingginya. Dengan adanya tuntutan prestasi tinggi tersebut maka 



 

11 

diperlukan cara memberikan latihan yang efektif dan efisien. Penguasaan teknik 

dasar yang sempurna akan menjadi dasar untuk mengembangkan mutu permainan 

(Suharno HP,1984:1) 

Awal mula permainan bola voli tidak ditentukan berapapun jumlah 

pemain dalam satu timnya, namun perkembangan zaman permainan  bola voli 

mengalami beberapa kali perubahan terutama peraturan permainannya. Peraturan 

yang terbaru saat ini jumlah nilainya dalam satu set adalah 25, kecuali set kelima 

atau set terakhir hanya 15, dengan menggunakan sistem rally point. Artinya 

apabila regu lawan mendapat giliran servis regu tersebut mendapat angka. Akibat 

suatu kesalahan adalah kehilangan rally dan regu yang memenangkan rally 

memenangkan satu angka dan berhak melakukan servis. Apabila dalam permainan 

bola voli tersebut kedua regu kedudukan angka sama 24-24, maka permainan 

dilanjutkan sampai terdapat selisih dua angka Untuk set penentuan dimainkan 

hanya sampai dengan angka 15. 

 

2.1.2. Teknik Dasar Permainan Bola Voli. 

 Teknik dasar adalah : Proses gerak yang efektif dan rasional untuk 

menyelesaikan   suatu   tugas  sebaik – baiknya dalam  pertandingan . KONI 

(1993 :14 ). 

Selain itu teknik dasar juga diartikan : Proses gerak sebagai pondasi dengan 

tuntutan kondisi gerak sederhana dan mudah. 

              Suharno HP, (1982 : 12 ) Teknik dasar bola voli harus betul – betul 

dipelajari  terlebih   dahulu    guna   mengembangkan mutu prestasi permainan 
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bola voli . Penguasaan teknik dasar permainan bola voli merupakan salah satu 

unsur yang turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam suatu 

pertandingan. Teknik dalam permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara   

memainkan   bola    dengan    efisien  dan  efektif  sesuai   dengan   peraturan 

permainan       yang     berlaku      untuk    mencapai    hasil   yang    optimal.    

(M. Yunus.1982 : 68). 

     Permainan bola voli merupakan permainan beregu, maka kekuatan dari 

tim atau regu sangat didukung oleh kecakapan, ketrampilan dari masing – masing 

individu yang tergabung dalam regu tersebut. Selain itu sifat toleransi antar 

pemain,  saling percaya, kerjasama dan kekompakan dalam bermain merupakan 

faktor yang menentukan juga dalam kekuatan suatu regu, hal ini dapat tercipta bila 

mana setiap individu dalam tim tersebut telah menguasai teknik dasar bola voli. 

Teknik dasar permainan bola voli meliputi : (1). Servis, ( 2 ). Pasing, ( 3 ). Umpan 

/set-up, ( 4 ). Smash / spike,  ( 5 ). Bendungan /block.   

2.1.2.1. Servis 

             Servis adalah tanda saat dimulainya permainan dan juga merupakan 

serangan awal bagi regu yang melakukan servis. Servis dapat dilakukan dengan 

tangan dari bawah  yang disebut dengan istilah servis tangan bawah atau 

dilakukan dengan tangan dari atas yang dikenal dengan servis atas. 

Servis yang dipakai oleh para pelajar putri umumnya servis tangan bawah 

begitu juga dengan siswi SMK N I Salam, yang pelaksanaanya sebagai berikut : 

a.   Servis tangan bawah 

1). Sikap Permulaan : 
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Berdiri di daerah servis dengan kaki kiri didepan (bagi mereka yang tidak 

kidal). Pegang bola dengan tangan kiri didepan samping pinggang, tangan kanan 

menggegam atau telapak tangan boleh juga terbuka, lutut agak sedikit ditekuk 

berat badan ditengah . 

2).  Gerak Pelaksanaan. 

Bola dilambungkan  keatas kira – kira 60 s/d 100 cm, atau hanya sekedar 

dilepas, tangan kanan sebagai tangan pemukul diayunkan kebelakang jauh, 

dengan siku lurus, kemudian dengan cepat tangan diayunkan kedepan atas untuk 

memukul bola. Saat perkenaan bola berada diatas depan pinggang, bersamaan itu 

ada perpindahan berat badan kedepan.  

3).  Gerakan Lanjutan : 

Setelah memukul, kaki kanan melangkah kedepan kemudian masuk 

lapangan untuk mengambil sikap siap normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Urutan Servis bawah 
( M. Yunus, 1992 : 73 ) 

1 2 3 
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 b.  Servis atas. 

1).  Sikap permulaan : 

Berdiri didaerah servis kaki kiri sedikit didepan bagi yang tidak kidal bagi 

yang kidal sebaliknya, lutut sedikit ditekuk tangan kiri memegang bola dan tangan 

kanan memegang bagian atas bola. 

2).  Sikap Pelaksanaan : 

Bola dilambungkan bersamaan dengan itu tangan kanan tarik keatas 

belakang, kemudian tangan kanan memukul bola yang berada diatas depan kepala 

setinggi raihan tangan kanan. Saat memukul tangan kanan meraup seperti 

menaungi bola. 

3).  Gerak lanjutan  : 

Setelah memukul bola diikuti dengan memindahkan berat badan kedepan 

dan  gerak langkah kaki kanan kedepan segera masuk kelapangan permainan 

mengambil sikap siap normal.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Urutan Teknik Servis Atas 
( M. Yunus,1992 :74 ) 

 1  2  3 
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2.1.2.2 Passing 

Passing adalah upaya seseorang  pemain bola voli dengan cara 

menggunakan suatu gerakan teknik tertentu yang tujuanya untuk mengoper bola 

kepada teman seregunya untuk memainkan bola dilapangan sendiri, sebagai 

langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada lawan. 

a.  Passing Bawah. 

1).  Sikap Permulaan : 

Ambil sikap siap normal dalam posisi, yaitu kedua lutut ditekuk dengan 

badan sedikit dibungkukkan kedepan, berat badan bertumpu pada kedua kaki, 

sikap sedikit jongkok sambil kaki di buka, kedua lengan rapat dan berjulur lurus, 

sikap tubuh merendah, dengan kedua lengan bawah seperti mengangkat, kedua 

tangan saling terkait. 

2).  Gerakan Pelaksanaan :  

Ayunkan kedua lengan  kearah bola, dengan  sumbu  gerak pada sendi 

bahu, dan siku benar – benar dalam keadaan lurus.  Perkenaan bola pada lengan 

bawah diatas pergelangan tangan dibawah siku, lengan diayunkan dan diangkat 

untuk mengarah bola. 

3).  Gerakan  lanjutan : 

Setelah ayunan lengan mengenai bola, kembali mengambil sikap siap 

normal. 
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                                 1                                   2                             3                              

Gambar 3 

Urutan Teknik Gerakan Pass – Bawah 
( M. Yunus.1992 : 83 ) 

 
 

b. Passing atas 

1).  Sikap Permulaan : 

Posisi siap normal , yaitu kedua kaki merenggang berat badan pada kedua 

kaki, lutut ditekuk merendah, jari – jari tangan terbuka lebar membentuk 

cekungan setengah bola. 

2).  Gerakan pelaksanaan : 

Pada saat bola diatas depan dahi, lengan diluruskan gerakan eksplosif untuk 

mendorong bola, pada waktu perkenaan dengan bola jari – jari agak ditegangkan, 

dan diikuti dengan gerakan pergelangan tangan agar bola dapat mengarah sesuai 

dengan kehendak pemain.                                                                                                         

3). Gerakan Lanjutan : Setelah bola memantul dengan baik lanjutkan dengan 

luruskan lengan kedepan atas sebagai satu gerakan lanjutan, dan bersiap kembali 

ke posisi normal. 
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Gambar 4 

Sikap Pass Atas 
( M. Yunus,1992 : 91 ) 

 
 

2.1.2.3 Smash 

            Smash adalah : Pukulan utama dalam penyerangan dalam rangka usaha 

untuk mencari kemenangan, dengan cara memukul bola menukik kearah lawan. 

Cara melakukan smash  : 

1.  Sikap Permulaan : 

Berdiri siap loncat dengan jarak renggang dari arah net. 

2.  Gerakan pelaksanaan : 

Langkahkan kaki kedepan kemudian diikuti dengan tolakkan dengan 

bertumpu pada kedua ujung telapak kaki dan kedua lutut ditekuk, badan sedikit 

condong kedepan, tangan disamping kepala berfungsi sebagai keseimbangan 

tubuh saat diudara. Begitu bola berada didekat smasher, maka segera memukul 

bola secepatnya kearah yang dikehendaki. 
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3. Gerakan Lanjutan :  

            Setelah memukul bola, tangan ditarik kembali pada posisi semula, 

bersamaan mendarat   kembali bertumpu pada kedua kaki dan   kaki lentur 

(Ngeper ). 

 

 

 

 

 

 

 

                                 1                                    2                       3 

Gambar 5 

Urutan Teknik Gerakan Smash 
( M. Yunus,1992 : 113 ) 

 
 

.2.1.2.4. Block ( Bendungan ) 

              Block merupakan daya upaya untuk menahan bola, yang dipukul lawan 

didekat net, agar serangan lawan dapat dipatahkan. 

 Cara melakukan  : 

1.  Sikap permulaan : 

Berdiri didepan jaring, kedua kaki sejajar, lutut ditekuk kedua tangan siap 

didepan dada, jari-jari renggang, pandangan mata mengamati arah bola dan 

mengamati smasher lawan. 
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2.  Sikap Pelaksanaan : 

Meloncat dengan menjulurkan tangan kearah datangnya bola tangan 

membendung bola yang dipukul lawan. 

3.  Sikap Gerakan Lanjutan  : 

Setelah membendung bola kedua tangan ditarik kembali keposisi awal,  

mendarat dengan kedua kaki lentur, dan  mengambil posisi sikap siap normal. 

 

 

 

 

 

 

 

                       1                                    2                                    3             

Gambar 6 

Urutan Teknik  Gerakan bendungan ( Block ) 
( M. Yunus, 1992 : 121 ) 

 

Dalam tulisan ini tidak membahas semua teknik dasar tetapi hanya akan 

mengupas sekelumit tentang servis khususnya servis bawah. 

 

2.1.3 Macam – macam  servis   

            Menurut Suharno HP, (1974 : 24) Sesuai perkembangan yang dialami 

olahraga permainan bola voli, servis juga mengalami perubahan. Pada masa 
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sekarang ini hendaknya mengartikan servis tidak lagi sebagai tanda dimulainya 

permainan atau sekedar menyajikan bola tapi servis merupakan serangan pertama 

kali  bagi regu  yang melakukan servis. 

            Adapun macam – macam servis menurut Suharno HP, (1974 :15 ) adalah : 

1. Servis menurut putaran bola terdiri dari : Top spin ,back spin, in side spin,     

out side spin, dan float. 

2. Servis tangan bawah atau  terdiri dari : back spin, out side spin, in side 

spin, cutting underhand, dan floating underhand. 

3. Servis Atas ( overhead saervis )  terdiri dari : tennis service, floating over 

head, in side spin, out side spin, round house overhead, slider floating 

overhead, drive overhead, hongaria overhead.  

 2.1.4. Definisi Servis   

1. Servis adalah tindakan memukul bola oleh seorang pemain belakang kanan 

yang dilakukan di daerah servis, langsung ke lapangan lawan. Servis 

merupakan aksi untuk memasukkan bola ke dalam permainan. 

Keberhasilan servis tergantung pada kecepatan memasukkan bola, putaran 

bola dan penempatan bola ketempat kosong / kepada pemain digaris 

belakang. Muhajir , (1996 : 206)  

2. Menurut Suharno HP, (1974 : 24) Sesuai perkembangan yang dialami 

olahraga permainan bola voli, servis juga mengalami perubahan. Pada 

masa sekarang ini hendaknya mengartikan servis tidak lagi sebagai tanda 

dimulainya permainan atau sekedar menyajikan bola tapi servis 

merupakan serangan pertama kali  bagi regu  yang melakukan servis. 
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3. Arti servis bawah pada masa kini bukan sekedar tanda dimulainya 

permainan, tetapi lebih dari itu servis berarti sebagai serangan pertama 

bagi regu yang melakukan servis. Sebab dengan servis yang baik mungkin 

saja dapat langsung mematikan lawan, atau pailng tidak dapat menyulitkan 

lawan   untuk   menyusun   serangan   dengan  baik.  Moekerto Mirman,  

(2002 : 4.57).  

4. Hakekat Servis Tangan Bawah. 

Servis adalah merupakan proses penyajian bola sebagai tanda membuka 

permaian bola voli. Servis sangat dibutuhkan dalam permainan bola voli 

karena melalui servis yang baik para pemain atau siswa akan mendapatkan 

teknik-teknik dasar serta pengembanganya. Dengan servis regu dapat 

mencari nilai kemenangan dalam pertandingan.  Kusyanto,  (1995 : 52). 

 Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan definis 

servis sebagai berikut :   

1.   Pukulan bola pertama oleh pemain penyerang. 

2.   Di lakukan oleh pemain pada posisi satu / posisi kanan belakang. 

3.   Sebagai tanda dimulainya permainan / bola hidup. 

4.   Dilakukan didaerah servis/garis belakang .     

5.   Sebagai serangan awal bagi regu penyerang . 

6.   Bola masuk di daerah lawan melalui atas net diatara kedua  antena. 

7.   Arah bola ke daerah lawan yang posisinya paling lemah. 
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2.1.5.  Cara melakukan Servis Bawah 

2.1.5.1  Sikap Permulaan : 

a. Berdiri di daerah servis dengan kaki kiri di depan (bagi yang tidak kidal).  

b. Bola dipegang dengan tangan kiri dengan posisi tangan lurus ke bawah di 

depan kiri. 

c. Tangan kanan ditarik kebelakang atas kaki kanan, telapak tangan  

menggengggam. 

d. Lambungkan bola ke atas kira-kira 40-60 cm di depan atas kepala.  

e. Setelah bola turun setinggi pinggang pada saat itu tangan kanan  

diayunkan ke depan memukul bola.  

f. Perkenaan bola adalah pada tangan dengan jari menggenggam atau pada 

pangkal telapak tangan.  

g. Telapak tangan menghadap bola dan pada saat itu tangan dikencangkan.  

h. Pada saat perkenaan dengan bola disamping ditegangkan dapat juga 

ditambah dengan gerakan eksplosif. 

             2.1.5.2. Sikap saat perkenaan: 

a. Perkenaan  bola adalah pada  tangan dengan jari menggenggam  atau  pada 

pangkal telapak tangan. 

b. Telapak tangan menghadap bola dan pada saat itu tangan dikencangkan 

c.    Pada saat perkenaan dengan bola disamping ditegangkan dapat juga   

ditambah dengan gerakan eksplosif. 
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2.1.5.3. Sikap Akhir 

             Setelah memukul bola maka diikuti langkah kaki kedepan terus masuk 

kelapangan peramianan langsung mengambil posisi sikap siap normal.  

2.1.5.4. Rangkaian gerakan Servis Bawah 

a. Sikap melangkah. 

Untuk pemain yang tidak kidal kaki kiri kedepan, sedang bagi yang kidal 

 sebaliknya kaki kanan ke depan, berdiri agak sedikit membungkuk bola 

 dipegang tangan kiri sedikit diatas depan lutut dan dekat dengan tubuh. 

      b.   Dari posisi itu tangan pemukul diayunkan vertikal ke belakang sementara  

     bola dilambungkan sedikit atau dilepaskan. 

c.   Tangan  diayunkan  kedepan dengan  siku tidak    bengkok  tangan terayun 

  dekat paha.  

d. Tangan dengan posisi telapak tangan menggenggam mengenai bawah 

belakang bola. Seluruh tubuh bergerak maju kedepan. 

e. Maju beberapa langkah memasuki permainan mengikuti arah gerak bola 

Uraian cara melakukan servis bawah oleh Muhajir (1996 : 206)  

Sedang menurut Sirodjudin (1997 : 154) latihan servis bawah adalah 

sebagai berikut : 

1. Permulaan.  

             Berdiri di belakang garis servis, salah satu kaki didepan (kiri jika tidak 

kidal dan sebaliknya) badan menghadap kesasaran, sedikit condong kedepan, 

kedua kaki lutut ditekuk, berat badan di kaki depan. Tangan kiri memegang bola 

dari bawah, tangan kanan memegang bola. 
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2.Gerakan.  

            Lambungkan bola dari bawah keatas, ketinggian lambungan bola kurang 

lebih 1 meter dalam garis vertikal. Bersamaan dengan mengayunkan lengan atas, 

pukulah bola dengan telapak tangan mengarah ke depan, tangan sedikit mengepal. 

Sentuhlah bola dengan tangan tepat didepan badan.  

Perkenaan bagian bidang bola dengan tangan yaitu bidang datar lengan 

bawah pangkal telapak tangan. Bersamaan dengan meluruskan lutut dan badan. 

Berat badan di kaki depan. 

             Sedang Moekarto (2002 : 458) menguraikan teknis servis bawah sebagai 

berikut : Servis tangan bawah dilakukan dengan cara memukul bola yang 

dilambungkan dengan tangan. Pada waktu bola yang dilambungkan berada di 

depan setinggi pinggang, saat tangan mengenai bola harus ditegangkan, agar 

menghasilkan pantulan yang sempurna. Setelah memukul servis, pemain harus 

segera maju ke muka memasuki lapangan permainan. 

     Dari ketiga uraian tentang cara melakukan servis bawah disimpulkan 

sebagai berikut : 

1.   Sikap Permulaan : 

a. Berdiri di garis belakang dengan posisi kaki kiri depan dan kaki kanan 

belakang selebar bahu (bagi yang tidak kidal). 

b. Badan menghadap ke arah sasaran.  

c. Badan condong ke depan. 

d. Kedua lutut ditekuk dengan berat badan di kaki depan. 
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e. Bola dipegang tangan kiri dari arah bawah dan tangan kanan memegang 

bagian atas bola. 

f. Selanjutnya tangan kiri melambungkan bola ke atas tidak terlalu tinggi, 

bersamaaan tangan kanan ditarik ke belakang.  

g. Pada saat itu tangan kanan diayun dari belakang ke arah depan atas untuk 

memukul bola. 

  2.  Sikap saat Perkenaan :                        

a. Sentuhan tangan dengan bola di depan badan setinggi pinggang.  

b. Perkenaan bola dengan tangan pada bagian datar lengan bawah atau 

pangkal telapak tangan.  

c. Telapak tangan menghadap bola dan tangan pada saat perkenaan 

ditegangkan agar pantulan bola sempurna. 

d. Gerakan tangan ditambah gerak eksplosif sampai maksimal setinggi bahu.  

e. Saat perkenaan tangan dengan bola diikuti gerak meluruskan lutut dan 

berat badan bertumpu pada kaki.  

   3.  Sikap akhir  : 

                Setelah perkenaan dengan bola atau pukulan diikuti langkah kaki kanan  

ke depan. Sebagai gerak lanjut pukulan, diteruskan masuk lapangan permainan 

untuk mengambil posisi bermain. 

                Menurut Aip Syarifudin, dkk (2003 : 1.6) menyebutkan :   Ciri utama 

dari game adalah kompetisi, sehingga hanya individu atau kelompok yang 

mempunyai standar ketrampilan teknik, fisik, strategi, atau kesempatan  yang 

dapat memenangkan permainan. 
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 Teknik adalah bagaimana cara malakukan gerakan fisik menyangkut 

ukuran antropometri dan kondisi kesehatan seseorang, strategi meliputi taktik atau 

cara memenangkan atas lawan dengan menggunakan cara yang sah dan 

kesempatan menyangkut waktu pelaksanaan. Ketrampilan fisik dan strategi bisa 

diperoleh dengan latihan dan belajar. 

   Latihan merupakan pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh 

suatau kecakapan latih, artinya telah biasa (karena belajar atau diajar). Sedang 

berlatih adalah memperoleh suatu kecakapan latih, artinya telah bisa (karena 

belajar atau diajar). Sedang berlatih adalah membiasakan diri. 

          Belajar dalam arti luas menurut Yani daryani S (1992 : 5) adalah 

proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 

penggunaan, dan penelitian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-nilai, 

pengetahuan, dan kacakapan dasar dalam berbagai dasar yang terdapat dalam 

berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau 

pengalaman. 

             Kondisi belajar mengajar yang efektif ditentukan 5 jenis variabel yang 

menentukan keberhasilan belajar. Siswa, guru, memegang peran penting dalam 

menetukan kuantitas dan kwalitas pelaksanaa pelajaran .  

               5 Jenis variabel yang menentukan keberhasilan belajar siswa 

menurut Moh. Uzer Usman (1989 : 16). Adalah sebagai berikut : 
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1. Melibatakan siswa secara aktif.  

Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau 

 belajar. “ Teaching is the guidance of learning activities,  teaching is for 

 purpose of aiding the pupil to learn “ 

      2.  Menarik minat dan perhatian siswa . 

Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian 

 siswa dalam belajar. 

3.   Membangkitkan motivasi siswa. 

Keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah 

 lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi 

 adalah suatu  proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan 

 atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan . 

4. Prinsip individualitas.  

Pendekatan belajar mengajar dengan memperhatikan perbedaan individual. 

5. Peragaan dalam pengajaran.  

Alat peraga    pengajaran    yang    digunakan     untuk memperjelas materi   

 pelajaran yang disampikan. 

                 Ciri-ciri belajar menurut Oemar Hamalik yang disadur oleh Tabrani 

Rusyan dan Yani Daryani S, (1999 : 9) adalah sebagai berikut : 

a. Proses belajar mengalami, berbuat, reaksi, dan melampaui. 

b. Proses itu melalui bermacam-macam pengalaman dan mata pelajaran yang 

terpusat pada suatu tujuan tertentu. 
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c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna begi kehidupan tertentu. 

d. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan pembawaan dan 

lingkungan. 

e. Proses belajar dan hasil belajar dipengaruhi oleh pembawaan dan 

lingkungan. 

f. Proses belajar dan hasil belajar secara material dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual. 

g. Proses belajar dan hasil belajar secara efektif apabila pengalaman-

pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan 

kematangan anak sebagai peserta didik. 

h. Proses belajar yang terbaik adalah apabila anak mengetahui status dan 

kemajuannya. 

i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 

j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat 

didiskusikan secara terpisah. 

k. Proses belajar berlangsung secara efektif dibawah bimbingan yang 

merangsang  dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 

l. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan ketrampilan. 

m. Hasil-hasil belajar diterima oleh anda apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhan dan berguna serta bermakna. 

n. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman yang 

dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik. 
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o. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian 

dengan kecepatan yang berbeda-beda. 

p. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai bersifat kompleks dan dapat 

berubah-ubah. 

            Untuk menghasilkan ketrampilan teknik, taktik dan setrategi servis bawah 

pada siswi  SMK Negeri I Salam  perlu ada latihan  yang mirip namun 

membangkitkan motivasi untuk berlatih atau belajar. Latihan yang mirip dengan 

servis bawah menurut penulis adalah latihan lemparan  dari daerah servis kearah 

lapangan lawan.  Dengan keberhasilan siswa melakukan lemparan bawah  akan 

dapat memberikan motivasi kepada siswa  untuk berlatih sehingga tingkat 

keberhasilan gerak servis bawah dapat tercapai. 

2.1.6 Lemparan bawah. 

2.1.6.1 Definisi. 

         Lemparan bawah pendek pada teman pada waktu permainan terjaga ketat 

oleh lawan, gerakkan lemparan  pada bola basket atau tangan dilakukan dengan 

dua tangan. Namun yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lemparan/lemparan 

bawah lengan dengan satu tangan. 

2.1.6.2 Cara melakukan lemparan  satu tangan. 

   1.  Sikap permulaan.  

a. Berdiri posisi kaki muka belakang dengan kaki kiri depan kaki kiri kanan 

belakang. 

b. Berdiri di belakang garis dengan jarak sasaran 10 m.  
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c. Tangan kanan memegang bola dengan sikap tangan lurus ke depan telapak 

tangan menyangga bola dan telapak tangan kiri diletakkan diatas bola.  

d. Kedua lutut ditekuk dengan sikap badan sedikit membungkuk sehingga 

berat badan berada pada kaki depan.  

e. Pandangan kearah depan pada sasaran.  

  2.    Gerakan lemparan.  

a. Tangan kanan dibawa ke belakang kemudian ayun kearah depan atas. 

b. Diikuti gerakan meluruskan kedua lutut dan badan sehingga berat badan 

bertumpu pada kaki depan.  

c. Ayunan tangan yang membawa bola dengan telapak tangan mengahadap 

ke atas. 

d. Pada ketinggian didepan setinggi pinggang bola lepas dari telapak tangan 

dengan gerakan menghentakkan pergelangan tangan atau melecutkan 

pergelangan. 

e. Lengan ditegangkan bersamaan dengan lecutan pergelangan tangan . 

   3.  Sikap akhir.  

Setelah bola lepas ikuti kaki kanan ke depan ini sebagai gerak lanjut atau 

follow strow dari gerakan melempar. 

 

2.1.6 3 Manfaat dan pengaruh lemparan  terhadap gerakan servis.  

Gerakan lemparan bawah mirip dengan gerakan servis bawah, gerakan 

melempar yang mirip meliputi : 

1. Di mulai dari sikap berdiri yaitu kiri depan dan kaki kanan belakang.  
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2.  Posisi lutut ditekuk dan badan sedikit membungkuk pada awal gerakan.  

3. Pandangan kearah depan atau arah sasaran. 

4. Ayunan tangan dari belakang dengan siku lurus dan ditegangkan.  

5. Dari belakang tangan diayun kedepan atas maksimal gerakan tangan 

sampai setinggi bahu. 

6. Pada servis perkenaan bola dengan pukulan tangan juga pada ketinggian 

pinggang dan pada lemparan bawah, bola dihentakkan serta lepas dari 

telapak tangan juga pada ketinggian yang sama. 

7. Saat pukulan atau lepasnya bola pemindahan berat badan ke depan. 

8. Setelah bola lepas diikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan 

sebagai gerak lanjut.  

Dengan melakukan gerak lemparan bawah dimana gerakannya mirip 

servis bawah dan prinsip gerakanya sama, akan memberikan pengaruh : 

1. Gerakannya lebih mudah dilakukan.  

2. Seperti gerakan bermain (bermain adalah bergerak sambil bersenang-

senang).  

3. Menghilangkan anggapan bahwa gerakan dapat menyakitkan tangan.  

4. Menambah motivasi gerakan sehingga anak tertarik untuk melakukan 

latihan.  

5. Menambah variasi gerakan sehingga anak tertarik untuk melakukan 

latihan.  

6. Latihan yang diulang-ulang akan menambah kecakapan ketrampilan. 
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7. Tingkat perkembangan dibidang kecakapan melempar siswi putri usia 

adolesensi hanya sedikit dibanding anak putra, namun dengan 

bertambahnya motivasi dan gerakan latihan yang diulang-ulang maka 

kecapakan akan diperoleh. 

8. Menambah penguatan pada diri anak (karena anak bisa melakukan) 

dengan sendirinya akan mendapat respons terhadap suatu tingkah laku dari 

guru dan temannya. 

  Menurut Moh. Uzer Usman (1989 : 73), penguatan adalah respons 

terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya 

kembali tingkah laku. 

 

2.2.Hipotesis 

            Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, patokan, dugaan, atau dalil 

sementara yang kebenaranya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut, setelah 

melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka hipotesis ini dapat benar atau 

salah, dapat diterima atu ditolak (Soekidjo Notoatmodjo,2002 : 72). 

           Pendapat Sutrisno Hadi (1988 : 257) menyatakan hipotesis sebagai satu 

pernyataan  yang masih lemah kebenaranya dan perlu dibuktikan kebenaranya. 

           Sedang menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 67). Hipotesis adalah sebagai 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. 

            Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah : 
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1. Mengajar servis bawah dengan metode lemparan bawah lebih baik 

dibanding mengajar servis bawah dengan metode konvensional, terhadap 

keberhasilan servis bawah bola voli pada siswi SMK N 1 Salam tahun 

2006/2007. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

               Penggunaan metode dalam penelitian harus tepat dan mengarah pada 

tujuan penelitian serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, agar 

metodologi penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Banyak metode 

yang dapat digunakan dalam penelitian namun permasalahanya bukan terletak 

pada baik buruknya metode melainkan pada ketepatan  penggunaan metode dalam 

sebuah penelitian. 

              Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan “Metodologi penelitian 

sebagaimana kita kenal sekarang, memberikan garis – garis yang cermat dan 

memberikan syarat – syarat yang benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar 

pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah 

setinggi-tingginya” ( Sutrisno Hadi , 1990 : 4 ). Dalam  penelitian ini penulis 

menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang 

memberikan  atau menggunakan suatu gejala yang dinamakan latihan  atau 

percobaan. Dengan pecobaan tersebut akan terlihat hubungan sebab akibat  dari 

pengaruh metode yang berbeda dalam mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang mrngatakan  “ Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang paling 

tepat untuk menyelidiki hubungan sebab akibat.“ (Sutrisno Hadi,1995:427). 

 

3.1. Populasi. 
 
          Populasi adalah  :  keseluruhan  obyek  penelitian ( Suharismi Arikunto, 

1996 :4 ) 
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Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siwa putri kelas X pelajaran 2006/2007,  jurusan : Agronomi, 

Pengolahan Hasil Pertanian, Budidaya Ikan, Budidaya Ternak, pada SMK N I 

Salam Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah siswa putri 

sebanyak 72 anak. 

Anak-anak pada kelas tersebut rata-rata berumur antara 15 s/d 19 

tahun, dimana anak – anak tersebut masuk pada masa transisi atau adolensi. Masa 

adolensi terdiri dari serangkaian kejadian-kejadian secara biologi yang komplek, 

meliputi berbagai perubahan ukuran, seperti percepatan pertumbuhaan, perubahan 

proporsi bentuk, ciri-ciri sex primer dan sekunder, perubahan kematangan ciri-ciri 

pernafasan dan kerja jantung dan perubahan sistem syaraf dan adokrin yang 

memprakarsai dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh seksual dan 

fisiologis. 

 

3.2 Sampel. 

           Sampel adalah: Sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharismi 

Arikunto 1996 :117). Mengenai seberapa banyaknya sampel dari jumlah populasi 

yang diteliti, sebagai ancer – ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua, sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya apabila jumlah subyeknya banyak / besar dapat diambil antara 10 – 

15 % atau 20 – 25 % atau lebih, setidak tidaknya disesuaikan dengan kemampuan 

peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. ( Suharismi Arikunto , 1996 : 120 ). 
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          Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan 

sampel sebesar  50 % dari jumlah siswa putri kelas X pada SMK Negeri I Salam 

sebanyak 36 anak. Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah random sampling. Karena dalam penentuan sampel penelitian, semua 

individu diberi hak yang sama untuk dipilih menjadi anggaota sampel. Dan cara 

yang digunakan yaitu dengan cara undian, dengan langkah – langkah sebagai 

berikut : 

1. Membuat daftar yang berisi semua obyek ( Nama siswa ). 

2. Ditulis pada kertas nomor subyek, satu nomor untuk setiap subyek. 

3. Kertas tersebut digulung kecil dengan baik dan dimasukan kedalam kotak. 

4. Ambil kertas pada kotak sejumlah sampel yang dikehendaki ( 36 ). 

5. Untuk efisiensi dan keadilan pengambilan sampel, maka sampel yang 

sudah diambil tidak boleh dikembalikan. 

6. Buat daftar nama yang diperoleh dari hasil pengundian tadi yang 

merupakan sampel yang telah ditetapkan. 

 

3.3 Variabel Penelitian. 

            Variabel adalah : Obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. ( Suharismi Arikunto , 1996 : 99 ). 

Adapun variabel dari penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas yaitu mengajar servis bawah dengan metode konvensial 

dan mengajar servis bawah dengan metode lemparan bawah. 

2. Variabel terikat yaitu keberhasilan melakukan servis bawah. 
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3.4 . Metode penelitian. 

              Metode penelitian merupakan faktor yang penting, karena berhubungan 

langsung dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode 

yang memberikan atau menggunakan suatu gejala yang dinamakan latihan atau 

percobaan. Dengan latihan atau percoban tersebut akan terlihat hubungan sebab 

akibat dari pengaruh latihan tersebut. Selanjutya dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode eksperimen dengan pola Matched by subject Design atau 

disingkat M – S.  Hal ini berdasarkan  pendapat ”Subjek Matching”  sudah tentu 

sekaligus juga berarti Group Matching karena hakikatnya Subject Matching 

adalah sedemikian rupa sehingga pemisahan  pemasangan – pemasangan subjek   

( Pair of subjects ) masing – masing ke group eksperimen dan kontrol  secara 

otomatis  akan menyeimbangkan  kedua grup itu “ (Sutrisno Hadi ,1995 : 484). 

Matching berdasarkan hasil dari nilai tes awal yang sudah diurutkan berdasarkan 

rangking. Karena dalam penelitian ini menggunakan eksperimen I dan eksperimen 

II maka selanjutnya grup kontrol menjadi grup eksperimen II. Sedangkan untuk 

menyeimbangkan kedua grup penulis menggunakan cara ordinal pairing, yaitu 

anak coba yang kecakapanya sama atau seimbang dipasangkan. 

 

3.5. Jenis Penelitian. 

             Penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengajar servis tangan 

bawah bola voli dengan metode latihan lempar bawah, yang nantinya akan 

dibandingkan dengan mengajar servis tangan bawah dengan metode konvensional. 
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Dari kedua metode tersebut penulis ingin mengetahui apakah metode mengajar 

servis tangan bawah bola voli denga latihan lemparan bawah berpengaruh 

terhadap keberhasilan servis bola voli siswi SMK N I Salam. 

3.6.Tempat dan waktu penelitian. 

3.6.1. Tempat Penelitian 

            Penelitian  dilakukan dilapangan bola voli SMK N I Salam, Kabupaten 

Magelang. Hal tersebut dilakukan karena penulis mengajar di sekolah tersebut. Di 

samping itu selama penulis mengajar bola voli khususnya siswa putri banyak yang 

mengalami kesulitan belajar sevis bawah. 

3.6.2 Waktu Penelitian 

            Pelaksanaan penelitian  hari selasa dan rabu tanggal  13 dan 14 Pebruari 

2007. Di mana penelitian dilakukan dalam dua kali pertemuan masing-masing 

pertemuan selama 2 x 45 menit. Hal ini dilakukan sesuai dengan jam pelajaran.  

3.6.3 Alat dan Perlengkapan Penelitian. 

1. Alat dan perlengkapan tes: 

a. 5 buah bola voli 

b. 1 Lapangan bola voli 

c. 1 Net bola voli 

d. 2 buah antena 

e. Blangko penelitian  

f. Alat tulis 
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2.  Alat dan perlengkapan pembelajaran: 

a. Absensi siswa 

b. Alat tulis 

c. 10 buah bola voli 

d. 2 buah Net voli. 

e. 2 lapangan bola voli. 

f. 2 pasang antena net. 
 

g. 1 buah peluit. 
 

 
 
3.7 Prosedur Penelitian 
             

1. Persiapan awal. 

Sebelum pelaksanaan penelitian terlebih dahulu dipersiapkan semua 

perlengkapan administrasi yang berhubungan dengan penelitian berupa 

blangko – blangko yang berguna untuk mencatat segala data yang 

diperlukan dan diperoleh dari penelitian. 

            Selain secara administrasi juga dipersiapakan sampling yang menjadi 

 obyek penelitian. Mengenai penentuan sampel dan cara mendapatkanya 

 seperti yang telah diuraiakn didepan. 

2. Pelaksanaan 

            Setelah sampel siap, dilaksanakan tes awal, hasil dari tes awal digunakan 

sebagai dasar untuk pembentukan kelompok eksperimen dan untuk 

mengetahui awal kemampuan dari masing masing obyek sebelum 

mendapatkan perlakuan yang berbeda. Adapun penentuan kelompok 
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eksperimen digunakan matching berdasarkan tes awal dengan rumus 

ABBA. Setelah terbentuk dua kelompok yang berkekuatan sama, dimana 

kelompok dua merupakan kelompok kontrol kemudian kedua kelompok 

tersebut diadakan perlakuan yang berbeda. Di mana kelompok satu 

diadakan pembelajaran servis bawah dengan metode lemparan bawah 

sedang kelompok dua diberikan pembelajaran servis bawah dengan 

metode konvensional. Pelaksanaan pembelajaran selama dua kali 

pertemuan yang masing - masing  pertemuan 2 x 45 menit sesuai jam 

pelajaran. Pada akhir pertemuan diadakan tes akhir dari masing masing 

kelompok. Hasil dari tes akhir di catat dalam blangko yang telah 

disiapkan sebelunya.              

         3.  Akhir penelitian.  

          Setelah semua data hasil penelitian terkumpul kemudian dianalisasa 

secara statistik. Adapun rumus yang digunakan adalah t-tes. Mengenai 

blangko dan data penelitian terlampir. 

 

3.8 Tenaga Pembantu 

         Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis dibantu oleh beberapa orang guru 

olahraga dan staf tata usaha. Di mana sebelum pelaksanaan tenaga pembantu 

tersebut telah diberikan penjelasan mengenai jalannya penelitian dan tugas – tugas 

yang harus dilaksanakan. Baik selama tes awal, selama pembelajaran dan saat tes 

akhir. Adapun tugas – tugas dari tenaga pembantu selama berlangsungnya 

penelitian ini diantaranya menyiapkan alat dan perlengkapan tes, maupun 
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mengawasi saat pelaksanan  pembelajaran dan pelaksanaan tes, mencatat skor dan 

tugas lain yang membantu pelaksanaan penelitian. 

 

3.9. Instrumen Tes 

Intrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah : ketrampilan 

melakukan     servis      tangan bawah bola voli sebanyak 5 x. Instrumen tes servis 

bawah sebagai berikut : 

 Angka 5 berarti servis 5x masuk nilainya 9 

 Angka 4 berarti servis 4x masuk nilainya 8 

 Angka 3 berarti servis 3x masuk nilainya 7 

 Angka 2 berarti servis 2x masuk nilainya 6 

 Angka I berarti servis ix masuk nilainya 5 

Instrumen tersebut pernah digunakan dan teruji validitasnya dalam penelitian 

saudara Antonius Susanto seorang guru olahraga pada SMUK 2 BPK Penabur 

Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7 

 
Instrumen Tes Kemampuan servis bawah 

18 m 

9 m 

3 m
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3.10.  Metode Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap 

diantarnya tes awal selama pembelajaran dan tes akhir. 

1. Tes Awal 

Pelaksanaan tes awal pada hari selasa tanggal 13 pebruari 2007 jam 14.30 

sampai selesai bertempat di lapangan bola voli SMK Negeri I 

Salam.Sebelum pelaksanaan tes siswa disiapkan diabsen dan diberikan 

penjelasan tentang pelaksanaan tes. Selanjutnya melakukan pemanasan 

secukupnya untuk menghindari cedera. Adapun langkah – langkah 

pelaksanan tes awal adalah sebagai berikut : 

a. Siswa disiapkan didaerah servis, kemudia dipanggil satu persatu 

untuk melakukan tes. 

b. Siswa yang dipanggil menempatkan diri didaerah servis dan siap 

melakukan servis bawah sebanyak 5x berturut –tuirut. 

c. Dari lima kali pelaksanaan servis tersebut dicatat berapa kali berhasil 

masuk. 

d. Dari hasil tersebut dicatat skor dan nilainya. Hasil tes awal terlampir. 

2.   Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung selama dua kali pertemuan yang 

masing masing pertemuan 2 x 45 menit. Di mana dari pertemuan tersebut 

pada pertemuan pertama didahului pre tes / tes awal dan pada pertemuan 

kedua diakhiri post tes / tes akhir. Adapun pelaksanaan pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 
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  a.  Pemanasan.  

Sebelum melakukan pemanasan siswa dipimpin berdoa, kemudian 

diberikan pengantar mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Kemudian melakukan latihan pendahuluan atau pemanasan. Bentuk 

latihan pemanasan meliputi : stretching, senam penguluran, 

perenggangan, kelentukan, dan penguatan. 

         b.  Kegiatan inti. 

Inti dari pembelajaran disini adalah belajar servis bawah bola voli 

Pelaksanaannya, kelompok eksperimen 1 diberikan pembelajaran 

servis bawah bola voli dengan metode lemparan bawah sedang 

kelompok eksperimen 2 diberikan pembelajaran servis bawah bola voli 

dengan metode konvensional. 

a. Penenangan / Cooling Down. 

Tujuan dari penenangan adalah untuk mengembalikan  kondisi anak 

sesudah latihan. Pelaksanaan cooling down dengan senam relaksasi 

atau stretching, evaluasi jalannya pembelajaran dan koreksi secara 

umum. 

2. Tes Akhir. 

Setelah dilakukan pembelajaran selama dua kali pertemuan seperti biasa 

diadakan tes akhir. Adapun pelaksanaan tes akhir seprti pada pelaksanaan 

tes awal. Hasil tes terlampir. 
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3.1.1.Faktor –faktor yang mempengaruhi penelitian. 

Dalam sebuah penelitian tentu ada faktor yang berpengaruh baik itu secara 

langsung atu tidak langsung disamping itu ada faktor yang berpengaruh positif 

dan ada yang negatif. Faktor yang mempengaruhi tersebut perlu dikendalikan dan 

dihindari, faktor tersebut diantaranya : 

  1.    Faktor kesungguhan hati. 

Kesungguhan anak dalam belajar tidak sama, sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Untuk mengatasi hal tersebut maka peneliti 

berupaya agar anak melakukan pembelajaran dengan sungguh – sungguh 

dengan cara : 

a. Mengontrol dan mengawasi jalanya pembelajaran dan dibantu tenaga 

/guru lain. 

b. Memberikan penjelasan tentang materi yang diajarkan serta 

mengarahkan untuk menjaga agar faktor –faktor diluar pembelajaran 

dapat dikendalikan. 

c. Memberikan motivasi agar anak bersemangat dalam belajar melakukan 

servis bawah. 

       2.  Faktor Kegiatan anak diluar jam pelajaran. 

Kegitan anak coba diluar jam pelajaran sangat sulit untuk diawasi. Dalam 

hal ini peneliti memberikan pengertian kepada anak agar materi yang telah 

disampaikan dapat direnungkan dan di ingat ingat agar dalam pertemuan 

berikutnya dapat lebih lancar. 
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3. Faktor Alat. 

Agar penelitian dapat berjalan dengan lancar maka alat – alat yang 

diperlukan dalam penelitian disiapkan selengkap mungkin. 

      4.   Faktor materi pelajaran. 

Materi pelajaran yang diberikan saat itu merupakan faktor yang sangat 

penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Sehingga penyampaian 

pelajaran, pemberian contoh dan mendemontrasikan tahap demi tahap 

harus dilakukan dengan baik serta anak coba diberikan kesempatan untuk 

bertanya. 

      5.   Faktor kemampuan anak coba. 

Dalam hal ini penulis berusaha memberikan pengarahan dan contoh 

kepada semua siswa sebelum pembelajaran dimulai dengan 

mendemontrasikan tahap demi tahap latihan yang harus dilakukan, serta 

memberikan kesempatan untuk bertanya kepada anak coba.                                                      

    6.     Faktor kejenuhan. 

Variasi diberikan dalam latihan pemanasan misalnya dengan permainan 

bola tembak, ijo hitam, dan sebagainya. Motivasi dapat berupa kata-kata 

seperti bagus, hampir bisa, teruskan. Dapat juga berupa isyarat seperti 

acungan jempol, anggukkan kepala. 

7. Faktor cuaca.  

Sehubungan pmbelajaran dalam penelitian dilakukan dilapangam terbuka 

maka cuaca khususnya hujan akan mengganggu jalanya penelitian.Jika 
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terjadi hujan maka akan diganti dengan waktu lain sehingga target dua laki 

pertemuan dapat tercapai. 

3.12 Metode Analisa Data. 

“Analisis statistik adalah cara-cara ilmiah yang telah dipersiapakn untuk 

menganalisa data, menyusun data, menyajikan data, dan menganalisa data 

penyelidikan yang berwujud angka” ( Sutrisno Hadi,1987 : 221 ). Berdasarakan 

pendapat tersebut selanjutnya data yang diperoleh dari tes awal  dan tes akhir 

diolah dan dianalisa secara statistik.  

Penggunaan metode analisis data dengan analisa statistik karena dalam 

penelitian ini data yang diperoleh berupa angka angka. Untuk pengetesan 

signifikan digunakan t-tes, untuk sampel sampel yang berkorelasi dengan 

menggunakan rumus pendek, karena rumus pendek merupakan rumus yang 

dipersiapkan untuk mrnyelesaikan penyelidikan dengan cara yang lebih singkat 

dan efisien. (Sutrisno Hadi ,1988 : 278 ). Untuk pengolahan data selanjutnya 

dipersiapkan tabel perhitungan statistik sebagai berikut  :  

Tabel Persiapan Perhitungan Statistik Dengan Pola M-S 

No PASANGAN SUBYEK XE2 XE1 D 
(E2-E1) 

d 
(D-MD) 

d2 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Jumlah 

∑E2  ∑E1  ∑D       ∑d       ∑d2     
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    Keterangan   : 

          ∑E1     =   Nilai kelompok Eksperimen I. 

          ∑E2     =   Nilai kelompok eksperimen II. 

                                  D       = Perbedaan Nilai kelompok eksperimen I dengan nilai 

 kelompok eksperimen II. 

          d          =   Deviasi Perbedaan. 

     d2         =   Kuadrat dari Deviasi perbedaan. 

          ∑       =   Jumlah. 

 Cara Pengesian tabel tersebutdiatas sebagai berikut : 

1. Catat nomer subjek paqda kolom 1 

2. Pasangan subnjek kolom 2 

3. Nilai kelompok eksperimen  1 pada kolom 3 

4. Nilai kelompok eksperimen 2 pada kolom 4 

5. Selisih nilai XE1 dan XE2 pada kolom 5 

6. Selisih antara D dan MD ( Mean perbedaan ) pada kolom 6 

7. Kuadrat dari deviasi perbedaan pada kolom 7 

Sebagai langkah untuk  analisis data selanjutnya digunakan   rumus   t-tes sebagai 

berikut : 

               t    =

)1(
2
−

∑
NN

d

MD
 

Keterangan : 

MD     =   Mean dari kelompok eksperimen 1 dan mean dari kelompok 

                ekspereimen 2 
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∑d2    =    Jumlah kuadrat devisiasi dari mean perbedaan 

N       =    Jumlah dari subjek (pasangan) 

                (Sutrisno Hadi,1990:278) 

  Sebelum sampai pada pengolahan data, terlebih dahulu harus diketahui 

nilai dari mean perbedaan (MD) yang harus dicari dengan rumus: 

 

  MD=
N

D∑   

        

Dan perlu dibuktikan bahwa : 

 ∑D  =  X E2  - X E1      dan d=0 

  Untuk selanjutnya hipotesis nihil akan diuji kebenarannya berdasarkan 

taraf signifikan 20 %. Hal ini berarti kita percaya bahwa 80 % dari keputusan kita 

adalah benar dan kemungkinan akan menolak hipotesis yang benar adalah 20 

diantara 100. 

  Menolak hipotesis atas dasar taraf signifikan 20 % sama halnya menolak 

hipotesis atas dasar kepercayaan 80 % .Jadi kita telah menolak hipotesis atas dasar 

taraf 20 % atau dasar taraf kepercayaan 80 % , berarti kita mengambil resiko salah 

dalam putusan ini maksimal 20 % atau benar dalam keputusan minimal 80 %. 

Dalam perhitungan ini kemungkinan hasilnya adalah sebagai berikut : 

1. Apabila nilai t-hitung yang diperoleh sama besar atau lebih besar dari 

nilai t-tabel maka hipotesis nihil ditolak . (Sutrisno Hadi,1990:455) 

2. Apabila nilai t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t-tabel maka 

hipotesis nihil diterima (Sutrisno Hadi,1990:457) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian. 

 

Distribusi frekuensi nilai tes awal 

No Nilai Frekuensi 
1. 9 2 
2. 8 9 
3. 7 4 
4. 6 5 
5. 5 5 
6. 4 11 
                   Jumlah 36 

 

 

Histogram nilai tes awal 
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Distribusi frekuensi nilai tes akhir kelompok eksperimen 1 

No Nilai Frekuensi 
1. 9 4 
2. 8 5 
3. 7 5 
4. 6 3 
5. 5 1 
6. 4 0 
                   Jumlah 18 

 

 

 

 

Histogram nilai tes akhir kelompok eksperimen 1 
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Distribusi frekuensi nilai tes akhir kelompok eksperimen 2 

No Nilai Frekuensi 
1. 9 3 
2. 8 5 
3. 7 3 
4. 6 3 
5. 5 0 
6. 4 4 
                   Jumlah 18 

 

Histogram nilai tes akhir kelompok eksperimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tes akhir diperoleh data  : 

- Mean dari kelompok eksperimen I  =  7,50. 

- Mean dari kelompok eksperimen 2 =  6,77. 

- MD                                                  =  -0,72 

- d2                                                                               =    56,67 

- N                                                                                =    18 

- t            =  1,674 
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  Setelah pelaksanaan tes akhir dari kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2, diperoleh hasil dari tiap –tiap subyek dari kedua 

kelompok tersebut.. Kemudian data dari tes akhir tersebut dimasukan dalam tabel 

perhitungan statistik (terlampir).  

   Dari perhitungan statistik menggunakan rumus pendek, maka 

diperoleh hasil t-hitung 1,674, hasil perhitungan ini kemudian di konsultasikan 

pada t-tabel dengan  derajat    kebebasan 17 dan   taraf signifikan 20%.  Ternyata 

t-tabel   menunjukan angaka 1,333. Dengan demikian   t-hitung lebih   besar dari 

t-tabel ( 1,674 > 1,333 ). Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada 

perbedaan metode mengajar servis bawah antara metode konvensional dan metode 

lemparan bawah terhadap keberhasilan servis bawah siswi kelas X SMK Negeri I 

Salam tahun 2006/2007 diterima. 

  Dari hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan keberhasilan 

walaupun tidak terlalu signifikan, sehingga metode lemparan bawah dapat 

digunakan untuk mengembangkan pembelajaran servis bawah, khususnya pada 

siswi kelas X SMK Negeri I Salam tahun pelajaran 2006 / 2007. 

 

4.2  Pembahasan. 

  Dari hasil analisa data membuktikan bahwa metode lemparan bawah 

dan metode konvensional memberikan pengaruh yang positif terhadap 

keberhasilan pembelajaran servis bawah. Di mana hal tesebut dapat dilihat dari 

hasil tes yang dilakukan. Dari tes akhir dapat dilihat bahwa hasil perhitungan 

mean dari kelompok satu sebesar 7,50 sedangkan mean dari kelompok eksperimen 
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dua adalah 6,77. Hal ini berarti mean dari kelompok eksperimen satu lebih besar 

dari mean kelompok eksperimen dua. Kalau dilihat hasil mean tes awal dari 

kelompok eksperimen satu sebesar 6,00 hasil tes akhir didapatkan mean sebesar 

7,50 sedangkan untuk kelompok eksperimen dua, mean dari tes awal yaitu 6,05 

dan mean dari hasil tes akhir sebesar 6,77. Dari kedua hasil tersebut kedua-duanya 

mengalami peningkatan, namun kelompok eksperimen satu yang pembelajarannya 

menggunakan metode lemparan bawah mengalami peningkatan yang lebih baik 

dibandingkan dengan kelompok eksperimen dua yang pembelajarannya 

menggunakan metode konvensional.  Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

metode lemparan bawah atau lebih baik dari pada metode konvensional untuk 

mengajar servis bawah bola voli pada siswi kelas X SMK Negeri I Salam Tahun 

2006/2007. 

  Di tinjau dari segi anatomis ada persamaan gerakan antara servis 

bawah dengan lemparan bawah. Namun lemparan bawah lebih mudah dilakukan. 

Di tinjau dari segi psikologis atau kejiwaan, lemparan bawah faktor kesulitanya 

lebih kecil, sehingga memungkinkan anak akan lebih banyak berhasil dapat 

melampui net, dengan keberhasilan siswa melakukan lemparan bawah akan 

memberikan motivasi bahwa ia juga mampu melakukan servis bawah, sehingga 

anak akan lebih termotivasi untuk melakukan. 

Keterbatasan Penelitian : 

1. Pelaksanaan penelitian dua kelompok eksperimen dilakukan pada waktu dan 

tempat yang sama, sehingga ada peluang dari kedua kelompok eksperimen 
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untuk melihat atau mungkin meniru latihan yang diberikan pada masing 

masing kelompok eksperimen. 

2. Hasil dari kelompok eksperimen 2 kemungkinan juga dipengaruhi kondisi 

anak, dimana anak coba melakukan latihan servis bawah berulang-ulang 

hingga tangan terasa sakit. Maka dimungkinkan juga hasil tes akhir dari 

kelompok eksperimen 2 peningkatannya tidak seperti pada kelompok  

eksperimen 1. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN. 

5.1. Kesimpulan 

                  Dalam pelaksanaan tes awal diperoleh mean dari kelompok 

eksperimen satu 6,00 sedang mean dari kelompok eksperimen dua 6,05. Hasil tes 

akhir mean kelompok eksperimen satu 7,50 kelompok eksperimen dua/kelompok 

kontrol 6,77. Dari perhitungan statistik didapat t hitung sebesar 1,674 sedang t 

tabel 1,333 ini berarti t hitung lebih besar dari t tabel. 

  Berdasarkan analisa dari hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Ada perbedaan antara metode lemparan bawah dengan metode 

konvensional terhadap keberhasilan servis bawah bola voli pada siswi 

kelas X SMK Negeri I Salam tahun Pelajaran 2006/2007. 

2. Metode lemparan bawah memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

keberhasilan servis bawah bola voli pada siswi kelas X SMK Negeri I 

Salam tahun pelajaran 2006 / 2007. 

 

5.2 Saran.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan :  

1. Bagi para guru pendidikan jasmani seyogyanya benyak mencari dan 

menciptakan metode yang sesuai dengan kopetensi yang di ajarkan dengan 

melihat situasi dan kondisi siswa dan lingkungan. 

55 



 

56 

2. Metode lemparan bawah.dapat digunakan untuk mengajar servis bawah 

khususnya untuk siswa putri. 

3. Untuk peneliti lain semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pembanding dan penelitian pendahuluan lebih lanjut. 
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Tabel 2 
Populasi Siswi Kelas X SMK I Salam 

Tahun Pelajaran 2006/2007 
 
        

NO. NAMA SISWA KELAS 
1. Fitria Wulandari I Agronomi 
2. Listiana Ratnaningsih I Agronomi 
3. Risty Dona Devani I Agronomi 
4. Ryas Putu Dwi Utami I Agronomi 
5. Roabiyani Zulianti I Agronomi 
6. Siti Muflikhatun I Agronomi 
7. Dwi Arti  I PPHP I 
8. Anik Makfufah I PPHP I 
9. Dwi Susilo Windarti I PPHP I 
10 Endar Wahyuni I PPHP I 
11. Etik Nur Wijayanti I PPHP I 
12. Hanik Astuti I PPHP I 
13 Lin Prestiyani I PPHP I 
14. Indri Zulngaisah I PPHP I 
15. Mustika I PPHP I 
16. Nur Naimah I PPHP I 
17. Prita Setia Dewi I PPHP I 
18. Reni Widyawati I PPHP I 
19. Siti Asfiatun Khasanah I PPHP I 
20. Siti Fatimah I PPHP I 
21. Siti Yasiroh I PPHP I 
22. Siti Mukodimah I PPHP I 
23. Siti Sundari I PPHP I 
24. Sri Utaminingsih I PPHP I 
25. Ulfah Murdiyani I PPHP I 
26. Winarni I PPHP I 
27. Yunita Hardiyati I PPHP I 
28. Atik Ristisari I PPHP 2 
29. Azizah Yulianingsih I PPHP 2 
30. Dewi Krisnawati I PPHP 2 
31. Eka Fitriana Putri I PPHP 2 
32. Erma Fatmawati Setyaningsih I PPHP 2 
33. Febriyanti I PPHP 2 
34. Gustin Kusmastuti I PPHP 2 
35. Ismi Mahmudah I PPHP 2 
36. Mariana Amisari I PPHP 2 
37. Noviana Ernasari I PPHP 2 
38. Nuril Fitriana I PPHP 2 
39. Rini Puji Lestari I PPHP 2 
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40. Rohmahdiyati I PPHP 2 
41. Siti Alfiah I PPHP 2 
42. Siti Mubadingah I PPHP 2 
43. Siti Nurhidayah I PPHP 2 
44. Siti Yasiroh I PPHP 2 
45. Sri Utami I PPHP 2 
46. Titik Nurhidayah I PPHP 2 
47. Ulfah Indrastuti I PPHP 2 
48. Yulia Ningsih I PPHP 2 
49. Diana Trisnowati I PPHP 3 
50. Dyah Triutami I PPHP 3 
51. Eli Puspita I PPHP 3 
52. Erma Sofiati I PPHP 3 
53. Ema Sartika I PPHP 3 
54. Fitriyana I PPHP 3 
55. Linda Purnamasari I PPHP 3 
56. Nurida I PPHP 3 
57. Puji Lestari I PPHP 3 
58. Putri Ariyani I PPHP 3 
59. Reni Puapitasari I PPHP 3 
60. Rustiyani I PPHP 3 
61. Siti Fatimah I PPHP 3 
62. Sukarti I PPHP 3 
63. Sulistriyani I PPHP 3 
64. Susilowati I PPHP 3 
65. Tri Nur Fatmawati I PPHP 3 
66. Winarni I PPHP 3 
67. Winarsih I PPHP 3 
68. Witriasih I PPHP 3 
69. Zeni Zuliati I PPHP 3 
70. Arum Tri Rahayu I BUTER 
71. Ika Nurmanita I BUTER 
72. Vina Wulandari I BUTER 
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Tabel 3 
      Daftar Nama Sampel 

 
 

NO            NAMA SISWA   KELAS 

   1.  Fitria Wulandari  I PPHP 1 
   2.  Siti Muflikahatun  I PPHP 1 
   3.  Riyas Putu Wulandari  I PPHP 1 
   4.  Dwi Susilo Windarti  I PPHP 1 
   5.  Endar Wahyuni  I PPHP 1 
   6.  Etik Nur Wijayanti  I PPHP 1 
   7.  Hanik Astuti  I PPHP 1 
   8.  Iin Prestiyani   I PPHP 1 
   9.  Mustika  I PPHP 1 
  10.  Nur Naimah  I PPHP 1 
  11.  Reni Widyawati  I PPHP 2 
  12.  Siti Asfiatun  I PPHP 2 
  13.  Siti Mukadimah  I PPHP 2 
  14.  Eka Fitriana Putri  I PPHP 2 
  15.  Erma Fatmawati  I PPHP 2 
  16.  Ismi Mahmudah  I PPHP 2 
  17.  Noviana Ermasari  I PPHP 2 
  18.  Rini Puji Lestari  I PPHP 2 
  19.  Rohmadiyati  I PPHP 2 
  20.  Siti Yasiroh    I PPHP 2 
  21.  Ulfah Indrastuti  I PPHP 3 
  22.  Yulianingsih  I PPHP 3 
  23.  Marina Amisari  I PPHP 3 
  24.  Diana Trisnowati                 I PPHP 3 
  25.  Ema Sofiati  I PPHP 3 
  26.  Fitriana  I PPHP 3 
  27.  Linda Purnama Sari  I PPHP 3 
  28.  Rustiyani  I PPHP 3 
  29.  Siti Fatimah  I PPHP 3 
  30.  Sukarti  I PPHP 3 
  31.  Sulistriyani  I AGRO 
  32.  Winarni  I AGRO  
  33.  Rini Puspita Sari  I AGRO 
  34.  Arum Tri Rahayu  I BUTER 
  35.  Ika Nurmanita  I BUTIK 
  36.  Vina Wulandari  I BUTIK 
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Tabel 4. 

Hasil Penilaian Tes Awal 

 

NO. 
URUT 

NO. 
TES NAMA SISWA 

jumlah 
SERVIS MASUK 

NILAI RANGKIN
G 

1 01 Fitri Wulandari 2 6 16 
2 02 Siti Muflikhatun 0 4 26 
3 03 Riyas Putu 1 5 21 
4 04 Dwi Susilo Windarti 1 5 22 
5 05 Endar Wahyuni 4 8 3 
6 06 Etik Nur Wijayanti 4 8 4 
7 07 Hanik Astuti 2 6 17 
8 08 Iin Prestiyani 0 4 27 
9 09 Mustika 0 4 28 
10 10 Nur Naimah 1 5 23 
11 11 Reni Widyawati 5 9 1 
12 12 Siti Asfiatun 3 7 12 
13 13 Siti Mukadimah 3 7 13 
14 14 Eka Fitriana Putri 0 4 29 
15 15 Erma Fatimawati 0 4 30 
16 16 Ismi Mahmudah 1 5 24 
17 17 Noviana Emasari 3 7 14 
18 18 Rini Puji Lestari 4 8 5 
19 19 Rohmadiyati 0 4 31 
20 20 Siti Yasiroh 2 6 18 
21 21 Ulfah Indrastuti 2 6 19 
22 22 Yulianingsih 0 4 32 
23 23 Marina Amisari 4 8 6 
24 24 Diana Trisnowati 4 8 7 
25 25 Ema Sofiati 0 4 33 
26 26 Fitriana 4 8 8 
27 27 Linda Purnamasari 0 4 34 
28 28 Rustiyani 3 7 15 
29 29 Siti Fatimah 2 6 20 
30 30 Sukarti 4 8 9 
31 31 Sulistriyani 4 8 10 
32 32 Winarni 1 5 25 
33 33 Rini Puspitasari 4 8 11 
34 34 Arum Tri Rahayu 0 4 35 
35 35 Ika Nurmanita 5 9 2 
36 36 Vina Wulandari 0 4 36 
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Tabel 5. 

Matching Dari Tes Awal 

NO. 
URUT 

NO. 
TES NAMA SISWA HASIL RUMUS 

MATC 
PASANGAN 

TES 
PASANGAN 

HASIL 

1 11 Reni Widyawati 9 a   
2 35 Ika Nurmanita 9 b a-b 9-9 
3 05 Endar Wahyuni 8 b   
4 06 Etik Nur Wijayanti 8 a a-b 8-8 
5 18 Rini Puji Lestari 8 a   
6 23 Marina Amisari 8 b a-b 8-8 
7 24 Diana Trisnowati 8 b   
8 26 Fitriana 8 a a-b 8-8 
9 30 Sukarti 8 a   
10 31 Sulistriyani 8 b a-b 8-8 
11 33 Rini Puspitasari 8 b   
12 12 Siti Asfiatun 7 a a-b 7-8 
13 13 Siti Mukadimah 7 a   
14 17 Noviana Emasari 7 b a-b 7-7 
15 28 Rustiyani 7 b   
16 01 Fitri Wulandari 6 a a-b 6-6 
17 07 Hanik Astuti 6 a   
18 20 Siti Yasiroh 6 b a-b 6-6 
19 21 Ulfah Indrastuti 6 b   
20 29 Siti Fatimah 6 a a-b 6-6 
21 03 Riyas Putu 5 a   
22 04 Dwi Susilo Windarti 5 b a-b 5-5 
23 10 Nur Naimah 5 b   
24 16 Ismi Mahmudah 5 a a-b 5-5 
25 32 Winarni 5 a   
26 02 Siti Muflikhatun 4 b a-b 5-4 
27 08 Iin Prestiyani 4 b   
28 09 Mustika 4 a a-b 4-4 
29 14 Eka Fitriana Putri 4 a   
30 15 Erma Fatimawati 4 b a-b 4-4 
31 19 Rohmadiyati 4 b   
32 22 Yulianingsih 4 a a-b 4-4 
33 25 Ema Sofiati 4 a   
34 27 Linda Purnamasari 4 b a-b 4-4 
35 24 Arum Tri Rahayu 4 b   
36 36 Vina Wulandari 4 a a-b 4-4 
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Tabel 6. 

Kelompok Eksperimen I dan Kelompok Eksperimen II 

Berdasarkan Tes Awal 

 

NOMOR KEL. EKS. I NOMOR KEL. EKS. I 

URUT TES nama siswa HASIL URUT TES NAMA SISWA HASIL 

1 11 Reni Widyawati 9 1 35 Ika Nurmanita 9 

2 06 Etik Nur Wijayanti 8 2 05 Endar Wahyuni 8 

3 18 Rini Puji Lestari 8 3 23 Marina Amisani 8 

4 26 Fitriana 8 4 24 Diana Trisnowati 8 

5 30 Sukarti 8 5 31 Sulistriyani 8 

6 12 Siti Asfiatun 7 6 33 Rini Puspitasari 8 

7 13 Siti Mukadimah 7 7 17 Noviana Emasari 7 

8 01 Fitri Wulandari 6 8 28 Rustiyani 7 

9 07 Hanik Astuti 6 9 20 Siti Yasiroh 6 

10 29 Siti Fatimah 6 10 21 Ulfah Indrastuti 6 

11 03 Riyas Putu 5 11 04 Dwi Susilo Windarti 5 

12 16 Ismi Mahmudah 5 12 10 Nur Naimah 5 

13 32 Winarni 5 13 02 Siti Muflikhatun 4 

14 09 Mustika 4 14 08 Iin Prestiyani 4 

15 14 Eka Fitriana Putri 4 15 15 Erma Fatimawati 4 

16 22 Yulianingsih 4 16 19 Rohmadiyati 4 

17 25 Ema Sofiati 4 17 27 Linda Purnamasari 4 

18 36 Vina Wulandari 4 18 34 Arum Tri Rahayu 4 

TOTAL 108 TOTAL 109 

MEAN 6,0 MEAN 6,05 
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Tabel 7. 

Hasil Tes Akhir Kelompok Eksperimen I 

 

NO. 
URUT 

NO. 
TES NAMA SISWA 

jumlah 
SERVIS MASUK 

NILAI 

1 11 Reni Widyawati 5 9 

2 06 Etik Nur Wijayanti 5 9 

3 18 Rini Puji Lestari 4 8 

4 26 Fitriana 4 8 

5 30 Sukarti 4 8 

6 12 Siti Asfiatun 5 9 

7 13 Siti Mukadimah 4 8 

8 01 Fitri Wulandari 4 8 

9 07 Hanik Astuti 5 9 

10 29 Siti Fatimah 3 7 

11 03 Riyas Putu 3 7 

12 16 Ismi Mahmudah 3 7 

13 32 Winarni 3 7 

14 09 Mustika 3 7 

15 14 Eka Fitriana Putri 2 6 

16 22 Yulianingsih 2 6 

17 25 Ema Sofiati 2 6 

18 36 Vina Wulandari 2 6 

JUMLAH 135 

MEAN 7,50 
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Tabel 8. 

Hasil Tes Akhir Kelompok Eksperimen II 

 

NO. 
URUT 

NO. 
TES NAMA SISWA 

jumlah 
SERVIS MASUK 

NILAI 

1 35 Ika Nurmanita 4 8 

2 05 Endar Wahyuni 2 6 

3 23 Marina Amisari 3 7 

4 24 Diana Trisnowati 3 7 

5 31 Sulistriyani 4 8 

6 33 Rini Puspitasari 5 9 

7 17 Noviana Emasari 0 4 

8 28 Rustiyani 5 9 

9 20 Siti Yasiroh 2 6 

10 21 Ulfah Indrastuti 5 9 

11 04 Dwi Susilo Windarti 4 8 

12 10 Nur Naimah 2 6 

13 02 Siti Muflikhatun 4 8 

14 08 Iin Prestiyani 0 4 

15 15 Erma Fatimawati 4 8 

16 19 Rohmadiyati 0 4 

17 27 Linda Purnamasari 0 4 

18 34 Arum Tri Rahayu 3 7 

JUMLAH 122 

MEAN 6,77 
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Tabel 9. 

Perhitungan Statistik Dengan Pola M – S  

Terhadap Tes Akhir 

 

NO.  PASANGAN SUBJEK XE2 XE1 D = (E2-E1) d = (D-MD) d2 

1 Ika Nurmanita - Reni Widyawati 8 9 -1 -0,28 0,078 

2 Endar Wahyuni - Etik Nur Wijayanti 6 9 -3 -2,28 5,198 

3 Marina Amisari - Rini Puji Lestari 7 8 -1 -0,28 0,078 

4 Diana Trisnowati - Fitriana 7 8 -1 -,028 0,078 

5 Sulistriyani - Sukarti 8 8 0 0,72 0,051 

6 Rini Puspitasari - Siti Asfiatun 9 9 0 0,72 0,051 

7 Noviana Emasari - Siti Mukadimah 4 8 -4 -3,28 10,758 

8 Rustiyani - Fitri Wulandari 9 8 1 1,72 2,958 

9 Siti Yasiroh - Hanik Astuti 6 9 -3 -2,28 5,198 

10 Ulfah Indrastuti - Siti Fatimah 9 7 2 2,72 7,398 

11 Dwi Susilo Windarti - Riyas Putu 8 7 1 1,72 2,958 

12 Nur Naimah - Ismi Mahmudah 6 7 -1 -0,28 0,078 

13 Siti Muflikhatun - Winarni 8 7 1 1,72 2,958 

14 Iin Prestiyani - Mustika 4 7 -3 -2,28 5,198 

15 Erma Fatimawati - Eka Fitriana Putri 8 6 2 2,72 7,398 

16 Rohmadiyati - Yulianingsih 4 6 -2 -1,28 1,638 

17 Linda Purnamasari - Ema Sofiati 4 6 -2 -1,28 1,638 

18 Arum Tri Rahayu - Vina Wulandari 7 6 1 1,72 2,958 

 JUMLAH ∑XE2= 
122 

∑XE1= 
135 

∑D=          
-13 

∑d=           
0,00 

∑d2=     
56,67 

 

MD  = 
N
ΣD  

 

MD  = 
18
13-  

 
MD  = -0,72 
 



 

 

 
Tabel 10. 

Perhitungan Statistik dengan t-tes 

Perbedaan Hasil Pembelajaran 
 
 
1. Mean Eksperimen 1  = 7,50 

2. Mean Eksperimen 2  = 6,77 

3. MD  = -0,72 

4. d2  = 56,67 

5. N  = 18 

 
Rumus t-tes = 

t  = 

1)N(N
Σd

MD
2

−

 

 

t  = 

1)(18 18
56,67
0,72-

−

 

 

t  = 

7)1( 18
56,67
0,72-  

 

t  = -

306
56,67
0,72-  

 

t  = -
185,0

0,72-  

 

t  =    
430,0
0,72-  

 

 
t  =    1,674 
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          Tabel. 11 

             Daftar Nama  Tenaga Pembantu 
 

 
NO     

       
   NAMA 

           
           KETERANGAN 

 
1. 
 
 
 
 
2 
 
 
3. 
 
 
4.        

 
Agustinus Ngadisa 
 
 
 
 
Sunardi 
 
 
Sukardi 
 
 
Sutrisno S.Pt 

 
Guru Olah raga SMK Pangudi 
Luhur Muntilan. 
 
 
 
Guru Olah raga SD Negeri 
Salam I 
 
Staf Tata Usaha SMK N I 
Salam 
 
Koordinator ktrakurikuler SMK 
N ISalam 
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 PROGRAM PEMBELAJARAN  
KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Selasa, 13 Februari 2007 

 

1.  Pendahuluan. 

  -  Berdoa sebelum pelajaran. 

  -  Penjelasan tentang materi yang akan dipelajari. 

  -  Latihan pemanasan. 

 

2.  Inti 

  -  Penjelasan tes. 

  -  Pelaksanaan tes awal. 

  -  Pembagian kelompok eksperimen berdasarkan    

     hasil tes. 

     

-  Kelompok eksperimen 1 : belajar servis bawah 

     dengan metode lemparan bawah waktu 09.00- 

     10.30 di lapangan A. 

-  Kelompok eksperimen 2 : belajar servis bawah  

     dengan metode konvensional waktu 14.00-15.30 

     di lapangan B. 

 

3.  Penenangan. 

  -  Evaluasi secara umum. 

  -  Do’a penutup. 
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No Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 
2. Rabu, 14 Februari 2007 1.  Pendahuluan. 

  -  Berdoa sebelum pelajaran. 

  -  Latihan pemanasan senam dan stretching. 

 

2.  Inti 

-  Kelompok eksperimen 1  

    pembelajaran servis bawah dengan metode  

     lemparan bawah waktu jam 09.00-10.30  

     di lapangan A. 

-  Kelompok eksperimen 2 :  

    Pembelajaran servis bawah dengan metode   

    Konvensional waktu jam 14.00-15.30 

    di lapangan B. 

-  Tes akhir. 

 

3.  Penenangan. 

  -  Evaluasi yang telah dilaksanakan.          

  -  Do’a penutup. 
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