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SARI 
 

Sutanto Rihatin 2007, “Pengaruh Latihan Jump Service Tanpa Awalan 
Dengan Menggunakan Awalan Terhadap Kemampuan Jump Service Dalam 
Permainan Bolavoli Pada Klub Bolavoli Putra DIA Kabupaten Kudus Tahun 
2007”.  

Permasalahan dalam skipsi ini adalah apakah ada perbedaan pengaruh antara 
latihan jump service dengan menggunakan awalan tanpa awalan terhadap 
kemampuan jump service dalam permainan bolavoli pada klub putra DIA 
kabupaten Kudus tahun 2007. 1) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
perbedaan pengaruh antara latihan jump service tanpa awalan dengan 
menggunakan  awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan 
bolavoli dan untuk mengetahui hasil akhir yang lebih baik antara latihan jump 
service dengan menggunakan awalan tanpa awalan terhadap kemampuan jump 
service dalam permainan bolavoli. 

Metodologi penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pola 
mached subyek desigen (M-S) kemudian data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan uji beda (t-test). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota klub 
bolavoli putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007 yang berjumlah 30 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Sampling, karena 
penelitian ini menggunakan semua atlet bolavoli putra DIA Kudus, kemudian 
diberikan pre-tes dan hasilnya di rangking dan dipasangkan dengan metode A-B-
B-A sehingga diperoleh kedua kelompok yang seimbang. Variabel dalam 
penelitian ini ada dua yaitu latihan jump service tanpa awalan dan latihan jump 
service dengan menggunakan awalan sebagai variabel bebas sedangkan hasil jump 
service sebagai variabel terikat. 

Dari perhitungan statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 2.912. Hal ini 
berarti nilai t yang diperoleh dari hasil penelitian lebih besar dari nilai t tabel 
dengan taraf signifikansi 5% d.b 14, yaitu 2.145. Dengan demikian ada perbedaan 
pengaruh latihan jump service dengan menggunakan awalan tanpa awalan 
terhadap kemampuan jump service dalam permainan bolavoli pada klub putra 
DIA kabupaten Kudus tahun 2007. Selain itu mean dari kelompok eksperimen 1 
dengan latihan jump service dengan menggunakan awalan adalah 11.50 lebih 
besar dari kelompok eksperimen 2 dengan latihan jump service tanpa awalan 
sebesar 8.20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latihan jump service dengan 
menggunakan awalan lebih baik hasilnya jika dibandingkan dengan latihan jump 
service tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan 
bolavoli pada klub putra DIA kabupaten Kudus tahun 2007. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan kepada pelatih 
klub bolavoli DIA atau guru olahraga dalam melatih service atas khususnya jump 
service dalam permainan bolavoli sebaiknya menggunakan latihan jump service 
dengan menggunakan awalan dibandingkan latihan jump service tanpa awalan. 
 



 iii

PENGESAHAN 

 Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 

 

 Pada hari : Senin 

 Tanggal : 11 Juni 2007 

 

Panitia Ujian 

 Ketua       Sekretaris 

 

 

 Drs. Sutardji, MS     Drs. Wahadi, M.Pd 
 NIP. 130523506     NIP. 131571551 
 

Dewan Penguji 

 

 

1. Drs. Joko Hartono, M.Pd 
    NIP. 131415251 
 
 
 
 

2. Drs. Nasuka, M.Kes 
    NIP. 131485010 
  
 
 
 

3. Drs. H. Tohar, M.Pd 
    NIP. 130340642 



 iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS.AR RA’D ayat 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan 

Skripsi ini kupersembahkan kepada 

Bapakku Sugiyanto dan Ibuku 

Djasminah tercinta. 

Kakakku Hidayat dan adikku Mila 

tersayang. 

Rekan-rekan PKLO ’03. 

Almamater FIK UNNES Yang 

Kubanggakan. 



 v

KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Skripsi dengan judul: “Pengaruh Latihan Jump Service Dengan 
Menggunakan Awalan Tanpa Awalan Terhadap Kemampuan Jump Service 
Dalam Permainan Bolavoli Pada Klub Putra DIA Kabupaten Kudus Tahun 2007 “ 
dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang. 
 Keberhasilan penulisan Skripsi ini karena bantuan dari beberapa pihak, 
oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 
penulis melanjutkan studi di Universitas Negeri Semarang.  

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang 
memberi kemudahan dalam ijin melaksanakan penelitian. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan  Olahraga Fakultas Ilmu 
Keolahragaan yang selalu mendukung penulisan skripsi ini. 

4. Dosen pembimbing I, Drs. Nasuka, M.Kes dan dosen pembimbing II, 
Drs.H. Tohar, M.Pd yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan 
petunjuk hingga skripsi ini dapat tersusun. 

5. Dosen penguji, Drs. Joko Hartono, M.Pd yang memberi dorongan agar 
skripsi ini segera tersusun. 

6. Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah membimbingku 
selama ini. 

7. Ketua Klub Bolavoli DIA Kabupaten Kudus, Edi Birton, SH. M.Hum 
yang memberi ijin penelitian. 

8. Pelatih Klub Bolavoli DIA Kabupaten Kudus, Wahyu Widiyanto, S.Pd 
yang membentu jalannya penelitian. 

9. Sahabat-sahabatku tercinta di Universitas Negeri Semarang dan semua 
pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga skripsi 
ini dapat terwujud. 



 vi

 Semoga apa yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Allah 
SWT sebagai amal kebaikan. Akhirnya penulis berharap karya ini dapat 
bermanfaat. Amin. 
       
      Semarang,  Juni 2007 
        
         Penulis 



 vii

DAFTAR ISI 
 

Halaman 
HALAMAN JUDUL...................................................................................        i 

SARI............................................................................................................        ii 

HALAMAN PENGESAHAN.....................................................................        iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................        iv 

KATA PENGANTAR ................................................................................        v 

DAFTAR ISI...............................................................................................        vii 

DAFTAR TABEL.......................................................................................        ix 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................        x 

DAFTAR LAMPIRAN...............................................................................        xi 

 

BAB I    PENDAHULUAN........................................................................   1   

1.1. Alasan Pemilihan Judul.......................................................   1 

1.2. Permasalahan ......................................................................   7 

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................   8 

1.4. Penegasan Istilah.................................................................   9 

1.5. Manfaat Penelitian ..............................................................   11 

 

BAB II   LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ....................................   12 

2.1.   LANDASAN TEORI ..........................................................   12 

2.1.1. Teknik Dasar Permainan Bolavoli ..........................   12 

2.1.2. Teknik Service.........................................................   16 

2.1.3. Jump Service ...........................................................   19 

2.1.4. Elemen-elemen gerakan jump service yang harus 

            dikuasai seorang pemain .........................................   21 

2.1.5. Latihan jump service ...............................................   23 

2.1.6. Klub bolavoli DIA Kudus .......................................   27 

2.1.7. Analisis latihan jump service dengan menggunakan  

            awalan dan tanpa awalan.........................................   28 

2.2.   HIPOTESIS.........................................................................   32 



 viii

BAB III  METODE PENELITIAN ............................................................   33 

3.1. Metode Penentuan Objek Penelitian ...................................   33 

3.2. Metode Pengumpulan Data .................................................   35 

3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian  

   Yang Perlu Dikendalikan ....................................................   44 

3.4. Analisis Data .......................................................................   46 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...........................   50 

4.1. Hasil Penelitian ...................................................................   50 

4.2. Pembahasan.........................................................................   51 

 

BAB V   SIMPULAN DAN SARAN.........................................................   52 

5.1. Simpulan .............................................................................   52 

5.2. Saran....................................................................................   52 

 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................   54 

LAMPIRAN-LAMPIRAN..........................................................................   56 

 
 

 
 

 
 



 ix

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                            Halaman 

1. Tabel persiapan penghitungan statistik dengan pola M-S.................  47 

 



 x

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                                        Halaman 

1. Gerakan vertical jump .....................................................................       6 

2. Sikap permulaan melakukan jump service ......................................      19 

3. Gerak pelaksanaan jump service .....................................................      20 

4. Gerak lanjutan jump service............................................................      21 

5. Daerah sasaran tes servis Laveage ..................................................      40 



 xi

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                                                      Halaman 

1. Program latihan ...............................................................................       57 

2. Daftar nama-nama sampel...............................................................       60 

3. Daftar hasil tes awal jump service...................................................       61 

4. Daftar rangking hasil tes awal jump service ...................................       62 

5. Daftar hasil tes awal jump service yang telah dipasangkan ............       63 

6. Daftar kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 serta mean dari 

tiap-tiap kelompok ..........................................................................       64 

7. Daftar hasil tes akhir kelompok eksperimen 1................................       65 

8. Daftar hasil tes akhir kelompok eksperimen 2................................       66 

9. Daftar hasil tes akhir kelompok eksperimen 1 dan kelompok  

eksperimen 2 serta mean dari tiap-tiap kelompok...........................       67 

10. Perhitungan statistik dengan pola M-S hasil tes akhir ....................       68 

11. Analisis data ....................................................................................       69 

12. Daftar petugas penelitian.................................................................       72 

13. Tabel nilai-nilai t .............................................................................       73 

14. Surat keterangan penelitian .............................................................       74 

15. Surat permohonan ijin penelitian ....................................................       75 

16. Surat keputusan penentuan dosen pembimbing ..............................       76 

17. Dokumentasi penelitian...................................................................       77 

 

 

 

 

 



  1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Alasan Pemilihan Judul 

Bolavoli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu lapangan yang 

dipisahkan oleh sebuah net. Terdapat versi yang berbeda tentang jumlah pemain, jenis 

atau ukuran lapangan, angka kemenangan yang digunakan, untuk keperluan tertentu. 

Namun pada hakekatnya permainan bolavoli bermaksud menyebar luaskan kemahiran 

bermain kepada setiap orang yang meminatinya ( PP.PBVSI, 2005 : 1) 

Tujuan dari permainan adalah melewatkan bola diatas net agar dapat jatuh 

menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. 

Setiap tim dapat memainkan tiga pantulan untuk mengembalikan bola (sesuai dengan 

peraturan yang berlaku). Bola dinyatakan dalam permainan setelah bola dipukul oleh 

pelaku servis melewati net ke daerah lawan. Permainan dilanjutkan hingga bola 

menyentuh lantai, bola “keluar” atau satu tim gagal mengembalikan bola secara sempurna 

(PP. PBVSI, 2005 : 1). 

Dalam permainan bolavoli, tim yang memenangkan sebuah reli memperoleh satu 

angka (rally point system). Apabila tim yang sedang menerima servis memenangkan reli, 

akan memperoleh satu angka dan berhak untuk melakukan servis berikutnya, serta para 

pemainnya melakukan pergeseran satu posisi searah jarum jam (PP.PBVSI, 2005 : 1). 

Menurut sejarah perkembangannya, permainan bolavoli diciptakan dengan maksud 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan penyela kesibukan hidup sehari-hari, yaitu 

untuk kegiatan rekreasi. Permainan bolavoli yang telah berkembang luas disetiap lapisan 

masyarakat bertujuan sebagai olahraga prestasi waktu senggang dan untuk memperoleh 

kegembiraan dan kesenangan. 
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Menurut Amung Ma’mun & Toto Subroto (2001 : 35) dalam perkembangannya, 

sekarang permainan bolavoli telah menjadi olahraga kompetitif resmi yang selalu 

diperlombakan dalam setiap pesta olahraga. Orientasi pembinaannya lebih mengarah pada 

pencapaian prestasi. Akan tetapi nilai rekreasi tidak akan hilang bahkan akan selalu 

melekat. Menurut M. Yunus (1992 : 68) ketrampilan teknik dalam permainan bolavoli 

meliputi : service, passing, umpan (set up), smash (spike), bendungan (block). 

Dalam permainan bolavoli, salah satu unsur utama yang penting adalah servis, 

karena servis merupakan awal serangan. Tanpa didahului servis dengan mematuhi segala 

peraturan yang berlaku, maka permainan tidak dapat dimulai. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dieter Beutelstahl ( 1986 : 9 ) bahwa servis merupakan suatu senjata yang 

ampuh untuk menyerang.  

Demikian halnya menurut pendapat M. Yunus ( 1992 : 137 ) yang menyatakan 

bahwa “Service merupakan pukulan permulaan untuk memulai suatu permainan, namun 

jika ditinjau dari taktik, service merupakan serangan yang diharapkan dapat langsung 

menghasilkan nilai atau setidak-tidaknya membuat tekanan terhadap pertahanan lawan 

dan lawan tidak dapat dengan mudah melakukan serangan”. 

Dengan memiliki kecakapan melakukan servis yang baik akan memberi kesempatan 

bagi tim untuk memperoleh angka yang lebih besar. Apalagi bila servis itu dilakukan 

dengan keras dan terarah akan menjadikan suatu bentuk serangan pertama untuk regu 

lawan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharno HP ( 1982 : 19 ) yang menyatakan bahwa 

“Pada zaman sekarang ini kita hendaknya mengartikan servis tidak lagi sebagai tanda 

dimulainya permainan atau sekedar menyajikan bola, tetapi hendaknya mengartikan 

servis sebagai serangan pertama kali bagi regu yang melakukan servis”. 
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Sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Yunus ( 1992 : 137 ), kesempatan 

sebagai server haruslah digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan serangan karena bola 

yang akan dipukul sepenuhnya dibawah kendali server itu sendiri. Kemana saja service 

itu diarahkan dan seberapa keras pukulan yang diinginkan tergantung pada server itu 

sendiri tanpa dapat dipengaruhi secara langsung oleh lawan. Karena kedudukan servis 

sangat penting, maka seorang atlet harus mendapatkan teknik yang benar dalam 

melakukan servis. 

Selain itu penempatan bola dalam melakukan service sangat penting. Hal ini 

dilakukan agar dalam penyerangan berhasil dengan baik. Pemain harus mengarahkan 

service ke daerah yang kosong, ke lawan yang passingnya lemah. Didalam buku yang 

dikeluarkan oleh Sekretariat Umum PP. PBVSI (1995 : 151) hal terpenting dalam 

melakukan servis adalah mengontrol bola, kecepatan dan perubahan arahnya. 

Menurut buku yang dikeluarkan oleh Sekretariat PP. PBVSI ( 1995 : 151 ) ada 

beberapa petunjuk dalam melakukan penempatan service, yaitu:  

1. Arahkan pada pemain terlemah dari lawan. 

2. Arahkan kebelakang pengumpan atau kearah tujuan gerakan pengumpan. Jalur 

pengumpan akan merupakan daerah kosong untuk penerimaan. Dalam hal 

demikian pengumpan akan menerima serve tersebut dan ini akan menimbulkan 

kesalahan dalam permainan teamnya. 

3. Arahkan pada smasher atau penembak terbaik. Service demikian akan dapat 

menimbulkan kekeliruan timing jemputan smasher tersebut. Bila sampai terjadi 

kesalahan demikian akan dapat menimbulkan efek psikologis yang negatif bagi 
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tim tersebut. Terlebih lagi pada permainan selanjutnya konsentrasi pemainnya 

akan hilang. 

4. Tujukan kearah yang berlawanan dengan maksud pengumpan bolanya, kalau 

pengumpan tersebut lemah dalam umpan-belakangnya. Service dilakukan ke 

sudut dimana terdapat pengumpan belakang. Pada peristiwa demikian biasanya 

umpan itu tidak menentu dan sulit untuk diadakan serangan cepat. 

5. Arahkan service kepada pemain yang baru saja melakukan kesalahan. 

6. Arahkan pada pemain pengganti (cadangan yang baru masuk). Karena 

pergantian itu akan membuat pemain itu gugup dan tidak akan seirama dengan 

pemain lainnya. Kemungkinan besar dia kan membuat kesalahan. 

Menurut Amung Ma’mun & Toto Subroto (2001 : 60) teknik servis dalam 

permainan bolavoli terus berkembang. Dalam sejarahnya bermula dari penyajian bola 

kedalam pemainan, dalam arti kata bahwa servis merupakan awal terjadinya suatu 

permainan. Hal ini sesuai dengan sejarah bolavoli sebagai olahraga bolavoli sebagai 

olahraga rekreasi. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian servis menjadi salah 

satu serangan pertama yang sangat penting. Secara berturut-turut, servis yang baik dan 

yang buruk adalah yang langsung dapat mematikan lawan, kemudian menyulitkan lawan 

agar tidak dapat melakukan serangan dengan baik dan servis yang salah (Amung Ma’mun 

& Toto Subroto, 2001 : 61) 

Sejalan dengan kemajuan yang dialami oleh perkembangan permainan bolavoli 

maka arti servis dalam permainan bolavoli juga mengalami perubahan. Pada zaman 

sekarang ini hendaknya para pembaca mengartikan servis ini tidak lagi sebagai tanda saat 
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dimulainya permainan ataupun sekedar menyajikan bola, tetapi hendaknya diartikan 

sebagai suatu serangan yang pertama kali bagi regu yang melakukan servis (Suharno HP, 

1982 : 24). 

Untuk menguasai teknik yang sempurna sangat dibutuhkan proses latihan. Latihan 

yang baik adalah latihan yang menyenangkan dan memiliki daya kreatifitas yang tinggi 

untuk menciptakan variasi bentuk latihan. Latihan adalah suatu proses mempersiapkan 

fisik dan mental anak latih secara sistematis untuk mencapai mutu prestai terarah, 

meningkat dan berulang-ulang waktunya. Dengan latihan yang rutin dan terarah 

diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas atlet. 

Dalam permainan bolavoli, saat ini banyak pemain yang melakukan jump service, 

karena servis jenis ini akan menghasilkan pukulan servis yang menukik dengan tajam dan 

keras sehingga  dapat menimbulkan kesulitan bagi tim lawan penerima servis.  Untuk 

melakukan jump service, posisi awalan bervariasi tergantung pada pemain tetapi menurut 

M. Yunus ( 1992 : 71 ), awalan jump service dilakukan sekitar 3 meter. Awalan ini 

berguna sekali untuk memperoleh posisi awal yang mantap untuk melakukan lompatan 

sehingga memperoleh lompatan yang tinggi, dengan waktu atau saat yang tepat berguna 

untuk memukul bola dengan keras dan dengan waktu yang tepat.  

Menurut M. Yunus (1992 : 71) jump service adalah teknik servis yang dilakukan 

dengan melompat seperti gerakan smash. Hasil pukulan ini akan menghasilkan pukulan 

top spin. Jump service merupakan teknik servis baru yang perlu dilatihkan dan dapat 

digunakan untuk memulai serangan dalam permainan bolavoli.  
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Selain itu dalam melakukan jump service juga dapat dilakukan tanpa menggunakan 

awalan. Kita dapat melakukan gerakan vertical jump dalam melakukan jump service 

tanpa harus menggunakan awalan. Dikatakan bahwa seorang yang memukul bola tenis 

(tennis serve) atau melakukan smash bolavoli membutuhkan waktu yang tepat (timming) 

yang artinya pola gerakan yang dipakai sedemikian rupa sehingga tiap-tiap golongan otot 

si pemain berperan secara optimal ( Surja Widjaja, 1998 : 29). Dari pendapat tersebut 

diatas maka seorang atlet dalat melakukan jump service tanpa menggunakan awalan tetapi 

harus memiliki timming yang tepat pada saat memukul bola. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Gerakan vertical jump 

(Surja Widjaja, 1998 : 28) 
 

Disinilah pentingnya servis dalam permainan bolavoli. Dengan teknik servis yang 

baik dan benar kita dapat dengan mudah memperoleh point tanpa mengeluarkan tenaga  

bagi tim untuk melakukan suatu reli. Untuk itu teknik servis sangat penting untuk dilatih 

agar dapat mendapatkan keuntungan maksimal. 

Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Latihan Jump Service Dengan Menggunakan Awalan Tanpa Awalan Terhadap 
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Kemampuan Jump Service Dalam Permainan Bolavoli Pada Klub Putra DIA Kabupaten 

Kudus Tahun 2007” 

 Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1.1.1 Penguasaan teknik jump service sangat penting dikuasai karena sebagai awal 

permainan dan serangan pertama dalam permainan bolavoli. 

1.1.2 Penguasaan awalan dan posisi dalam jump service merupakan penunjang utama 

dalam melakukan serangan pembuka permainan. 

1.1.3 Sepengetahuan peneliti permasalahan ini belum pernah diteliti di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.  

 

1.2.   Permasalahan 

Penguasaan teknik dasar permainan bolavoli merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting untuk menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam pertandingan. 

Menurut M Yunus ( 1992 : 68 ) teknik dasar permanian bolavoli adalah : service, passing, 

umpan, smash dan blocking. 

Salah satu teknik yang harus dikuasai dalam permainan bolavoli adalah service, 

karena service merupakan serangan pertama yang dilakukan satu tim dalam suatu 

permainan. Dengan demikian kecakapan service yang baik akan berkesempatan 

memperoleh angka yang lebih besar. Ada berbagai bentuk service yang digunakan dalam 

suatu pertandingan bolavoli, diantaranya : service tangan bawah, floating service, 

overhand change-up service, jumping service atau servis dengan melompat ( M Yunus, 

1992: 71 ). Karena kemajuan ilmu dan teknologi sehingga pemain bolavoli sekarang ini 

banyak yang menggunakan servis dengan melompat atau jump service. Jump service 
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merupakan salah satu jenis teknik servis yang dapat dikatakan bukan teknik dasar lagi, 

sebab gerakan dalam melakukan servis ini sangat kompleks. 

Dengan adanya tuntutan prestasi yang tinggi, maka perlu dilakukan cara latihan 

yang efektif dan efisien terutama dalam menentukan teknik yang digunakan sehingga 

akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Berdasarkan uraian mengenai jump service diatas maka permasalahan yang muncul 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan jump service dengan menggunakan 

awalan tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan 

bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun   2007 ? 

1.2.2 Manakah yang lebih baik antara latihan jump service dengan menggunakan 

awalan dibandingkan tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam 

permainan bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007 ? 

  

1.3.    Tujuan penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui : 

1.3.1 Perbedaan pengaruh antara latihan jump service dengan menggunakan  awalan 

tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan bolavoli pada 

klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. 

1.3.1 Hasil akhir yang lebih baik antara latihan jump service dengan menggunakan 

awalan tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan 

bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. 
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1.4.   Penegasan istilah 

Sehubungan dengan judul tersebut, maka untuk menghindari agar persoalan yang 

dibicarakan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula dan supaya 

didalam penelitian tidak terjadi salah penafsiran istilah yang  digunakan, maka  perlu  

adanya penegasan  istilah yang meliputi : 

1.4.1.   Pengaruh 

Pengaruh menurut Poerwadarminta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1976 : 731) 

dapat diartikan sabagai “ daya yang ada atau timbul dari suatu benda, orang yang 

membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang”. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1976 : 713) 

adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu atau orang, benda yang ada atau yang 

timbul dari sesuatu atau orang, benda dan sebagainya, yang berkuasa atau berkekuatan 

gaib dan sebagainya. 

Dari dua pendapat tentang pengaruh tersebut, pengaruh dalam pengertian ini 

menurut peneliti adalah sesuatu yang timbul dari bentuk latihan servis atas antara latihan 

jump service dengan menggunakan awalan dengan latihan jump service tanpa awalan, 

setelah menjalani program latihan. 

1.4.2.   Latihan 

Latihan berasal dari kata “latih” yang artinya sebagai belajar dan membiasakan 

diri agar mampu (dapat) melakukan sesuatu (Depdikbud, 1990 : 502). Dikatakan pula 

oleh Harsono (1998 : 100) latihan digunakan untuk membantu atlet meningkatkan 

ketrampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. 
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Dari dua pendapat tentang latihan tersebut, latihan dalam penelitian ini adalah 

suatu proses belajar untuk meningkatkan ketrampilan jump service yang dilakukan secara 

berulang-ulang agar dapat mencapai prestasi secara maksimal. 

1.4.3.   Servis 

Menurut Amung Ma’mun & Toto Subroto  (2001 : 53) servis adalah tindakan 

memukul bola oleh seorang pemain belakang kanan yang dilakukan didaerah servis 

langsung ke lapangan lawan Sedangkan menurut Dieter Beutelstahl (1986 : 9) servis 

adalah sentuhan pertama dengan bola yang dilakukan oleh pelaku servis. 

Dari dua pendapat tentang servis tersebut diatas, servis dalam penelitian ini 

merupakan teknik yang sangat penting dan harus dimiliki seorang dalam permainan 

bolavoli, karena servis merupakan awal serangan yang dilakukan suatu tim untuk 

mendapatkan point 

1.4.4.   Klub 

Menurut Poerwadarminta (1976 : 513) klub adalah perkumpulan, perserikatan, 

organisasi. Jadi klub dalam pengertian ini adalah perkumpulan, perserikatan, organisasi 

bolavoli putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007 yang digunakan peneliti sebagai sampel 

penelitian.  

1.4.5.   Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata “mampu” mendapat awalan ke- dan akhiran–an. 

Kemampuan menurut Poerwadarminta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999 : 628) 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kekayaan dalam melakukan sesuatu. 
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Kemampuan dalam penelitian ini adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan 

dalam melakukan suatu perbuatan atau hasil untuk melakukan jump service dalam 

permainan bolavoli. 

1.4.6.   Jump service 

Menurut M. Yunus (1992 : 71) jump service adalah servis yang dilakukan dengan 

gerakan melompat seperti gerakan smash. Jadi jump service dalam penelitian ini adalah 

aktivitas servis dengan gerakan melompat dan bola di pukul pada saat posisi badan 

melayang di udara. 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

1.5.1. Sumbangan bagi Pembina olahraga, guru olahraga untuk meningkatkan prestasi 

khususnya dalam latihan jump service dan permainan bolavoli pada umumnya. 

1.5.2. Bahan masukan untuk pelatih bolavoli dalam memberikan program latihan jump 

service agar mendapatkan hasil yang lebih baik klub bolavoli DIA Kudus 

khususnya dan pelatih-pelatih bolavoli lainnya. 

1.5.3. Bahan pembanding bagi peneliti yang lain yang berminat mengadakan penelitian 

tentang teknik jump service dalam permainan bolavoli. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1.   Landasan Teori 

2.1.1.Teknik dasar permainan bolavoli 

Permainan bolavoli adalah suatu cabang olahraga beregu yang dimainkan 

oleh dua regu yang dipisahkan oleh net. Terdapat versi yang berbeda tentang 

jumlah pemain, jenis atau ukuran lapangan, angka kemenangan yang digunakan, 

untuk keperluan tertentu. Namun pada hakekatnya permainan bolavoli bermaksud 

menyebar luaskan kemahiran bermain kepada setiap orang yang meminatinya. 

Tujuan dari permainan adalah melewatkan bola diatas net agar dapat jatuh 

menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari 

lawan. Setiap tim dapat memainkan tiga pantulan untuk mengembalikan bola 

(diluar perkenaan blok). Bola dinyatakan dalam permainan setelah bola dipukul 

oleh pelaku servis melewati atas net ke daerah lawan. Permainan dilanjutkan 

hingga bola menyentuh lantai, bola “keluar” atau satu tim gagal mengembalikan 

bola secara sempurna ( PP. PBVSI, 2005 : 1). 

Dalam permainan bolavoli, tim yang memenangkan sebuah reli memperoleh 

satu angka (rally point system). Apabila tim yang sedang menerima servis 

memenangkan reli, akan memperoleh satu angka dan berhak untuk melakukan 

servis berikutnya, serta para pemainnya melakukan pergeseran satu posisi searah 

jarum jam. Dalam memainkannya bola yang dimainkan diperbolehkan 

menggunakan seluruh anggota badan dengan ketentuan yang berlaku sesuai 

peraturan permainan (PP.PBVSI, 2005 : 1) 
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Seperti yang dikemukakan oleh Suharno HP (1982 : 4), pada prinsipnya 

permainan tersebut adalah mem-voli bola melewati net atau jaring dengan 

menggunakan seluruh anggota badan dengan syarat pantulan bersih dan setiap 

pemain berusaha secepat mungkin menjatuhkan bola dilapangan lawan untuk 

mencari kemenangan bertanding. Saat dimulai permainan tersebut posisi servis 

berada digaris belakang lapangan. Tanda dimulainya permainan dengan 

melakukan servis, setelah perintah untuk servis dan bola harus melewati di daerah 

net kedalam daerah lapangan lawan. Masing-masing regu berhak memainkan bola 

sampai tiga kali sentuhan diluar perkenaan blok untuk dikembalikan ke daerah 

lawan. Seorang pemain tidak diperbolehkan memainkan bola berturut-turut. Pada 

waktu melakukan blok, sentuhan tersebut tidak dihitung sebagai sentuhan 

pertama. 

Teknik dasar permainan bolavoli sebaiknya dikuasai oleh para pemain agar 

dapat bermain dengan baik dan berprestasi. Menurut Suharno HP (1982 : 12), 

yang dimaksud dengan teknik dasar permainan bolavoli adalah suatu proses 

melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek dengan sebaik 

mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bolavoli. Jadi 

teknik dasar permainan bolavoli dapat diartikan sebagai cara yang paling dasar, 

efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku untuk 

mencapai hasil yang optimal. Menurut M. Yunus (1992 : 68) teknik dasar 

permainan bolavoli terdiri dari service, passing, umpan (set-up), smash (spike) 

dan bendungan (block). 
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Agar dapat bermain bolavoli dengan baik, ada berbagai macam teknik dalam 

permainan bolavoli yang harus dimiliki dan dipelajari. Teknik-teknik tersebut 

diantaranya  adalah sebagai berikut : 

2.1.1.1. Service 

Menurut Suharno HP (1982 : 24) service adalah merupakan suatu serangan 

yang pertama kali bagi regu yang melakukan service. Sedangkan servis menurut 

Dieter Beutelstahl (1986 : 9), servis adalah sentuhan pertama dengan bola. Pada 

mulanya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk  memulai suatu 

permainan,  sesuai dengan  kemajuan permainan,  teknik servis  saat  ini tidak  

hanya sebagai permulaan  permaian,  tetapi jika ditinjau dari sudut  taktik sudah 

merupakan  serangan awal  untuk mendapat  nilai agar suatu regu berhasil meraih 

kemenangan. Sesuai dengan pendapat M. Yunus (1992 : 69) karena 

kedudukannya begitu penting maka   para pelatih selalu berusaha menciptakan 

bentuk teknik servis  yang dapat  menyulitkan lawan bahkan kalau bisa dengan 

servis itu  langsung membunuh  lawan dan mendapatkan nilai. Jadi  teknik ini   

tidak boleh diabaikan, dan harus  kita latih dengan  baik  terus menerus,  sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal dan dengan menggunakan servis yang 

berkualitas akan memudahkan  sebuah tim untuk  mendapatkan point. Menurut 

buku yang dikeluarkan oleh sekretariat umum PP.PBVSI (1995 : 151) hal 

terpenting dalam service adalah mengontrol bola, kecepatan dan perubahan 

arahnya. Bila service itu salah akan mengakibatkan bola keluar, jadi penting sekali 

untuk men”serve” bola kedalam daerah lawan tanpa kekeliruan. Kecepatan dan 

perubahan mendadak arah bola akan sangat menguntungkan. 
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2.1.1.2. Passing 

Menurut M. Yunus (1992 : 79) passing adalah suatu usaha atau upaya bagi 

seorang pemain bolavoli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang 

tujuannya adalah untuk mengoper bola yang dimainkan kepada teman seregunya 

untuk dimainkan dilapangan sendiri. 

Passing berfungsi untuk menerima bola atau memainkan bola yang datang 

dari daerah lawan atau teman seregunya. Tujuan utama passing adalah 

menyajikan bola sebaik mungkin untuk diberikan kepada pengumpan. Dengan 

hasil passing yang baik, maka suatu tim dapat mengatur serangan dengan baik 

pula. Dengan demikian kesempatan untuk memperoleh point-pun lebih besar. 

2.1.1.3.Set-up 

Menurut Suharno HP (1982 : 19) umpan adalah menyajikan bola kepada 

teman seregunya yang selanjutnya diharapkan akan dapat dipergunakan untuk 

menyerang kelapangan lawan. Dengan hasil sajian bola yang baik, akurat dan 

ditempatkan pada posisi block yang lemah dapat memudahkan spiker untuk 

melakukan serangan dengan sempurna. 

2.1.1.4.Smash 

Menurut Suharno HP (1982 : 20) smash adalah bola dipukul keras 

kebawah sehingga bola akan bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas 

net menuju lapangan dan akan sulit diterima oleh lawan. Smash berfungsi untuk 

melakukan serangan ke daerah lawan sehingga bola yang akan diseberangkan ke 

daerah lawan tersebut dapat mematikan minimal menyulitkan lawan dalam 

memainkan bola dengan sempurna. Pukulan-pukulan keras dan tajam yang 
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dilakukan suatu tim tersebut diharapkan mampu menghasilkan point sehingga 

kemungkinan memenangkan pertandingan lebih besar. 

2.1.1.5.Block 

Menurut Suharno HP (1982 : 28), block adalah daya upaya bagi pemain 

depan untuk menahan bola didekat net setelah bola dipukul oleh lawan. 

Sedangkan menurut M. Yunus (1992 : 119 ) block merupakan   benteng   

pertahanan yang paling utama untuk menangkis   serangan lawan. Bendungan atau 

block   berfungsi untuk menghadang serangan lawan dari dekat jaring sekaligus 

sebagai serangan balik ke pihak lawan (Amung Ma’mun & Toto Subroto, 2001 : 

51). Melakukan blok adalah tindakan para pemain di dekat net untuk menghalangi 

bola yang datang dari lawan dengan melakukan jangkauan lebih tinggi dari 

ketinggian net. Hanya pemain baris depan yang diperbolehkan untuk melakukan 

blok yang sempurna     ( PP. PBVSI, 2005 : 37 ). 

2.1.2.Teknik servis 

Menurut M. Yunus (1992 : 137) servis merupakan pukulan permulaan untuk 

memulai suatu permainan yang dilakukan didaerah servis dibelakang lapangan. 

Pada mulanya servis ini hanya merupakan pukulan pembukaan untuk memulai 

suatu permainan, tetapi sesuai dengan kemajuan permainan, servis berkembang 

menjadi senjata yang ampuh untuk serangan awal untuk mendapatkan nilai atau 

membuat tekanan terhadap pertahanan lawan. Dalam sejarahnya bermula dari 

penyajian bola kedalam permainan, dalam arti kata bahwa servis merupakan awal 

terjadinya suatu permainan. Hal ini sesuai dengan sejarah bolavoli sebagai 

olahraga rekreasi. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian servis menjadi 
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salah satu serangan pertama yang sangat penting. Secara berturut-turut servis yang 

baik adalah yang langsung dapat mematikan lawan, kemudian menyulitkan lawan 

agar tidak dapat melakukan serangan dengan baik. Menurut Amung Ma’mun & 

Toto Subroto (2001 : 35-36) perkembangan teknik diarahkan pada peningkatan 

upaya bagaimana keterampilan gerak dirancang dengan maksud bola yang 

dimainkan dapat dilewatkan melalui  jaring ke lapangan lawan sehingga lawan  

tidak mampu mengembalikan   bola atau  mengalami  kesulitan  untuk  

mengembalikan bola  dengan baik, tanpa mengabaikan peraturan permainan.  

Pada awalnya,  servis dilakukan,  semata-mata hanya membuka permainan. Dalam 

perkembangan, servis sekaligus dimanfaatkan sebagai serangan. 

Sedangkan servis menurut Dieter Beutelstahl (1986 : 9), servis adalah 

sentuhan pertama dengan bola oleh pelaku servis. Pada mulanya servis ini hanya 

dianggap sebagai pukulan permulaan saja, cara melempar bola untuk memulai 

permainan. Tetapi servis ini kemudian berkembang menjadi suatu senjata yang 

ampuh untuk menyerang sehingga menyulitkan lawan untuk menerima bola dan 

menghasilkan point. 

Menurut M. Yunus (1992 : 130) macam-macam teknik servis dan variasi 

servis dalam permaian bolavoli meliputi : 

1) Menurut posisi bola terhadap badan 

a. Servis tangan bawah (underhand service) 

1. Back spin service 

2. Outside spin service 

3. Inside spin service 
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4. Cutting underhand service 

5. Floating underhand service 

b. Servis dari samping (side arm service) 

1. Cutting side arm service 

2. Floating side arm service 

c. Servis tangan atas (overhand service) 

1. Tennis service 

2. Floating oferhand service 

3. Slider floating oferhand service 

4. Jumping service 

5. Overhand round hause service 

6. Hongaria oferhand service 

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dalam menganalisis 

gerakan dalam cabang olahraga bolavoli, saat ini sering kita jumpai atlit dalam 

melakukan servis dalam cabang bolavoli menggunakan servis tangan atas. Selain 

menghasilkan pukulan yang keras, gerakan dalam melakukan servis inipun sesuai 

dengan gerakan anatomis tubuh.  

2) Menurut putaran bola hasil servis 

a Top spin service 

b Back spin service 

c Floating service 

d Inside spin service 

e Out side spin service (M. Yunus,1992 : 130) 
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2.1.3. Jump service 

Menurut M. Yunus (1992 : 69)  pada mulanya servis hanya merupakan  

pukulan pembuka untuk memulai suatu permainan sesuai dengan kemajuan 

permainan, tetapi jika ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan 

awal untuk mendapatkan nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan. Jump 

service adalah servis yang dilakukan dengan gerakan melompat seperti gerakan 

smash. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan jump service 

adalah : 

2.1.3.1 Sikap permulaan 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Sikap permulaan jump service 

(M. Yunus, 1992. Olahraga pilihan bolavoli:78) 
 

Keterangan Gambar : 

a. Berdiri di daerah servis  dekat garis belakang  menghadap ke net,  

kedua tangan memegang bola.   

b. Sebelum melakukan servis  diharapkan pelaku servis 

berkonsentrasi  agar tidak melakukan kesalahan yang  fatal dalam 
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pelaksanaan servis. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada 

saat akan melakukan servis adalah terlalu tergesa-gesa dalam 

melakukan servis. Hal ini sebaiknya dihindari oleh atlet sebelum 

melakukan servis. 

2.1.3.2 Gerak pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 

Gerak pelaksanaan jump service 
(M. Yunus, 1992. Olahraga pilihan bolavoli:79) 

 

Keterangan Gambar : 

a. Lambungkan bola setinggi lebih kurang 3 meter agak didepan badan. 

b. Kemudian badan merendah dengan menekuk lutut untuk melakukan 

awalan melompat setinggi mungkin kemudian bola dipukul setinggi 

mungkin seperti gerakan smash.  

c. Lecutkan pergelangan tangan secepat-cepatnya sehingga menghasilkan 

pukulan top-spin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun 

kedaerah lapangan lawan. 
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2.1.3.3 Gerak lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 
Gerak lanjutan  jump service 

(M. Yunus, 1992. Olahraga pilihan bolavoli:79) 
 

Keterangan Gambar : 

a. Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setingi-tingginya pada 

saat melayang diudara, pelaku servis langsung mendarat dengan kedua 

kaki sebagai tumpuan di dalam lapangan dan segera mengambil posisi 

siap untuk menerima pengembalian atau  serangan dari pihak lawan. 

b. Sebagai catatan, sewaktu melakukan awalan, tolakan kedua kaki harus 

berada di belakang garis (tidak boleh menginjak garis belakang), tetapi 

pendaratan  setelah memukul,  boleh  menginjak garis atau  mendarat 

jauh  didalam lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

2.1.4.Elemen-elemen gerakan jump service yang harus dikuasai seorang 

pemain 
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2.1.4.1. Lambungan bola 

Sesuai pendapat  M. Yunus (1992 : 71) pemain harus menguasai teknik 

melambungkan bola.  Melambungkan bola merupakan elemen yang harus 

dikuasai,  sebab teknk ini sangat mempengaruhi keberhasilan   jump service.  

Lambungan yang benar adalah kurang  lebih  setinggi tiga meter agak di  depan 

badan,  tetapi yang perlu diperhatikan adalah   bagaimana  caranya  agar  

lambungan bola tersebut  dapat   dipukul dengan mudah   dalam jump service, 

yaitu bola dilambungkan agak kearah sebelah kanan badan. Dengan lambungan 

bola yang sempurna akan lebih memudahkan untuk melakukan jump service. 

2.1.4.2.Awalan 

Posisi awalan bervariasi tergantung pada pemain tetapi menurut M. Yunus 

( 1992 : 71 ), awalan jump service dilakukan sekitar 3 meter. Awalan ini berguna 

sekali untuk memperoleh posisi awal yang mantap untuk melakukan lompatan 

sehingga memperoleh lompatan yang tinggi, dengan waktu atau saat yang tepat 

berguna untuk memukul bola dengan keras dan dengan waktu yang tepat. Karena 

dengan awalan yang tepat dapat menghindari terjadi kesalahan seperti menginjak 

garis akhir pada saat melakukan tolakan. 

2.1.4.3.Lompatan 

Lompatan merupakan gerak dari awalan. Lompatan vertical dilakukan 

dengan tumpuan dua kaki, kedua lengan terayun untuk membantu memperkuat 

lompatan sehingga diperoleh lompatan vertical yang tinggi dan dengan mudah 

pemain dapat memukul bola. Semakin tinggi lompatan yang dilakukan maka bola 

yang dihasilkan oleh pelaku servis dapat menukik dengan tajam dan cepat 

sehingga sulit diantisipasi oleh lawan. 
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2.1.4.4.Pukulan 

Gerakan selanjutnya adalah memukul bola. Pada waktu memukul bola 

lengan harus tetap lurus agar bola dapat dipukul dengan ketinggian yang 

memadai, sehingga bisa melewati net. Selain itu sewaktu memukul bola, 

pergelangan tangan tidak boleh kaku sehingga diperoleh pukulan top spin yang 

memungkinkan bola dengan cepat turun kedalam daerah lapangan lawan. 

2.1.4.5.Mendarat 

Gerakan selanjutnya adalah mendarat. Teknik mendarat yang benar adalah 

mendarat dengan dua kaki. Teknik mendarat yang benar akan memperkecil 

kemungkinan pemain cidera dan memungkinkan pemain untuk mempersiapkan 

diri untuk menerima pengembalian bola atau serangan lawan. Gerakan dalam 

melakukan jump service adalah gerakan yang kompleks sehingga perlu juga 

diperhatikan latihan dari koordinasi dari rangkaian gerak jump service, sebab 

tanpa koordinasi gerak yang baik tidak mungkin jump service berhasil dengan 

baik. 

2.1.5.Latihan jump service 

2.1.5.1. Pengertian latihan 

Menurut Josef Nossek (1995 : 3), latihan adalah suatu proses atau 

dinyatakan dengan kata lain periode waktu yang berlangsung selama beberapa 

tahun sampai atlet tersebut mencapai standart penampilan tertinggi. Latihan dasar 

bagi pemula biasanya berlangsung selama dua tahun, tahap intermediate selama 

dua tahun lagi dan latihan lanjut kira-kira dua sampai empat tahun, sampai 

kapasitas penampilan yang maksimal. 
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Latihan yang moderen harus direncanakan secara berhati-hati. Sebuah 

rencana latihan harus mencangkup semua tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran-sasaran latihan. Ada rencana jangka pendek, jangka menengah 

dan rencana jangka panjang. Rencana-rencana latihan disusun berdasarkan pada 

segi latihan tunggal, mingguan, bulanan, tahunan dan jangka waktu yang lebih 

panjang (Josef Nossek, 1995 : 3). Menurut M. Sajoto ( 15 : 1988 ) untuk mencapai 

tujuan prestasi optimal dalam tiap-tiap cabang olahraga, haruslah berdasarkan 

prinsip-prinsip moderen dengan pendekatan ilmiah.  

Latihan yang sistematis adalah dilakukan secara teratur, latihan tersebut 

berlangsung beberapa kali dalam satu minggu, tergantung pada standart atlet dan 

periode latihan. Selanjutnya latihan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu 

sistem yang mengikuti prinsip-prinsip latihan yang bersifat dasar. Dalam 

penelitian ini latihan dilaksanakan tiga kali pertemuan dalam satu minggu yakni 

senin, rabu dan sabtu. 

2.1.5.2.Tujuan latihan 

Tujuan utama latihan adalah untuk membantu atlet meningkatkan 

ketrampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Untuk dapat mencapai hal itu 

ada empat aspek latihan yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama oleh 

atlet, yaitu :  

2.1.5.2.1 Latihan Fisik 

Latihan fisik (physical training) adalah sangat penting oleh karena 

tanpa kondisi fisik yang baik atlet tidak dapat mengikuti latihan-latihan 

dengan sempurna. Latihan fisik haruslah menunjang perkembangan 

kondisi fisik secara menyeluruh. 
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2.1.5.2.2 Latihan Teknik 

Latihan teknik (technical training) yang dimaksud adalah latihan 

untuk mempermahir teknik-teknik gerakan yang diperlukan untuk mampu 

melakukan cabang olahraga yang dilakukan atlet. Latihan teknik juga 

dimaksud untuk membentuk dan memperkembangkan kebiasaan-

kebiasaan motorik atau perkembangn neuromuscular. 

2.1.5.2.3 Latihan Taktik 

Latihan taktik (tactical training) mempunyai tujuan untuk 

menumbuhkan perkembangan interpretative atau daya tafsir pada atlet. 

Teknik gerakan-gerakan yang telah dikuasai dengan baik harus dituangkan 

dan diorganisir dalam pola-pola permainan, bentuk-bentuk dan formasi 

permainan, serta strategi-strategi dan taktik-taktik pertahanan serta 

penyerangan, sehingga berkembang menjadi satu kesatuan gerak yang 

sempurna. 

2.1.5.2.4 Latihan Mental. 

Latihan mental (psychological training) perlu mendapat perhatian 

untuk mempertinggi efisiensi mental atlet, terutama apabila atlet berada 

dalam situasi stress yang komplek. Latihan-latihan mental adalah latihan-

latihan yang lebih menekan pada perkembangan kedawasaan atlet serta 

perkembangan emosional dan impulsive misalnya : semangat bertanding, 

sikap pantang menyerah, keseimbangan emosi meskipun dalam situasi 

stress, sportifitas, percaya diri, kejujuran dan sebagainya. Apabila mental 

atlet tidak turut dikembangkan, maka prestasi tinggi tidak mungkin akan 

dapat dicapai. 
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Keempat aspek tersebut diatas haruslah dilatih dan diajarkan secara 

serempak. Seorang pelatih hendaknya memperhatikan aspek psikologis terhadap 

atletnya karena itu merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan 

pada waktu melatih. 

2.1.5.3.Prinsip latihan 

Prinsi-prinsip latihan adalah garis pedoman suatu latihan terorganisasi 

dengan baik yang harus digunakan. Prinsip-prinsip semacam itu menunjuk pada 

semua aspek dan kegiatan latihan, prinsip-prinsip itu menentukan isi, cara dan 

metode, serta organisasi latihan. Teori dan metodologi penelitian, sebagai dasar 

dan pedoman pelaksanaan latihan olahraga,  memiliki prinsip-prinsip khusus 

berdasar pada pendekatan biologis, pendekatan psikologis,  dan ilmu pengetahuan 

yang berorientasi pada pendidikan. Ilmu-ilmu tersebut memberikan petunjuk dan 

aturan secara sistematis serta mengarahkan keseluruhan proses pelatihan,   agar 

pelatihan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai pendapat M. Nasution 

(2003: 36) pendekatan-pendekatan pelatihan tersebut dikenal sebagai prinsip 

pelatihan.   

Menurut Josef Nossek (1995 : 4) ada beberapa prinsip latihan yang harus 

dilakukan agar memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip-prinsip latihan akan 

dibahas sebagai berikut : 

1) Prinsip pembebanan (loading) sepanjang tahun latihan. 

2) Prinsip periodisasi dan penyusunan atau perencanaan siklus 

pembebanan. 

3) Prinsip hubungan diantara persiapan umum dan khusus dengn 

kemajuan spesialisasi. 
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4) Prinsip pendekatan individual dan pembebanan individual. 

5) Prinsip hubungan yang sebaik mungkin antara latihan fisik, teknik, 

taktik dan intelektual (kecerdikan) termasuk persiapan tekad atau 

kemauan. 

Prinsip-prinsip lain yang dihubungkan dengan metode dirumuskan sebagai 

berikut :  

1) Prinsip peningkatan beban sedikit demi sedikit. Artinya beban 

latihan yang diberikan harus selalu meningkat sesuai kemampuan. 

2) Prinsip pembebanan yang bervariasi dengan pergantian beban dan 

rekaveri secara sistematis.  

3) Prinsip adaptasi (penyesuaian) beban terhadap standart penampilan 

(Josef Nossek, 1995 : 4). 

2.1.6 Klub bolavoli DIA Kudus 

Klub bolavoli DIA adalah klub bolavoli yang berdiri kurang lebih sejak 

3 (tiga) tahun yang lalu. Pada tahun 2004, Edi Birthon, SH. M.Hum (ketua klub 

bolavoli DIA) memiliki cita-cita untuk membentuk klub bolavoli di kota Kudus. 

Maka sejak bulan April tahun 2004 terbentuklah sebuah klub bolavoli yang 

beralamatkan di Jl. Lingkar Utara Ds. Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten 

Kudus. 

Klub bolavoli DIA merupakan salah satu klub bolavoli yang berada di 

kota Kudus yang memiliki gedung olah raga yang masih aktif latihan selain klub 

bolavoli Sukun dan Djarum. Tujuan dari program latihan klub bolavoli DIA 

adalah memunculkan atlet-atlet berbakat untuk dapat meningkatkan prestasi 
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dalam kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan di daerah ataupun nasional pada 

cabang olah raga bolavoli di kota Kudus. Untuk membantu tercapainya 

pelaksanaan program latihan di klub bolavoli DIA, Edi Birthon, SH.M.Hum 

selaku ketua menunjuk Wahyu Widiyanto, S.Pd sebagai pelatih.  

Latihan rutin dilaksanakan tiga hari dalam satu minggu di GOR bolavoli 

DIA Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Fasilitas yang diberikan 

di klub bolavoli ini sangat mendukung pelaksanaan latihan. Saat ini terdapat 50 

atlet yang latihan di klub bolavoli DIA. Dari 50 orang tersebut dikelompokkan 

menjadi beberapa golongan, diantaranya ; 30 orang atlet putra, 12 atlet putri, 4 

orang atlet pemula putra dan 4 orang atlet pemula putri. 

2.1.7 Analisis latihan jump service dengan menggunakan awalan dan 

tanpa awalan 

Agar memperoleh suatu pengetahuan baru dan dapat dimanfaatkan 

secara maksimal, setiap kegiatan perlu dilakukan analisis. Begitu juga dalam 

bidang olahraga, analisis sangat dibutuhkan demi kemajuan suatu cabang 

olahraga. Dengan melakukan analisis kita dapat memilih gerakan yang lebih 

menguntungkan apabila digunakan. Dengan analisis yang tepat diharapkan juga 

dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan 

latihan. 

2.1.7.1. Latihan jump service dengan menggunakan awalan 

2.1.7.1.1. Sikap permulaan 

Berdiri di daerah servis dekat garis belakang menghadap ke net, kedua 

tangan memegang bola. Konsentrasi sebelum melaksanakan servis dan jangan 

tergesa-gesa dalam pelaksanaannya.  
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2.1.7.1.2. Gerak pelaksanaan 

Lambungkan bola setinggi lebih kurang 3 meter agak didepan badan, 

kemudian badan merendah dengan menekuk lutut untuk melakukan awalan 

melompat setinggi mungkin kemudian bola dipukul setinggi mungkin seperti 

gerakan smash. Lecutkan pergelangan tangan secepat-cepatnya sehingga 

menghasilkan pukulan top-spin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun 

kedaerah lapangan lawan. 

2.1.7.1.3. Gerak lanjutan 

Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setingi-tingginya pada 

saat posisi badan melayang diudara, kemudian langsung mendarat di dalam 

lapangan dan segera mengambil posisi siap untuk menerima pengembalian atau 

serangan dari pihak lawan. Kaki tumpuan pada saat menolak maupun mendarat 

sebaiknya menggunakan kedua kaki secara bersamaan, karena  hal ini akan 

memperkecil kemungkinan terjadinya cidera. Kesalahan-kesalahan sekecil apapun 

sebaiknya dihindari agar servis dapat dilakukan dengan maksimal ( M Yunus, 

1992:71 ) 

Setelah dianalisis ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam 

melakukan latihan jump service dengan awalan. 

1) Kelebihan 

a. Bola yang dihasilkan bisa sangat keras dan menukik tajam seperti 

melakukan smash, sehingga lawan akan kesulitan dalam 

mengantisipasi jatuhnya bola. 

b. Lambungan bola yang tidak sesuai, dapat diantisipasi oleh pelaku 

servis karena ada jarak pelaku servis dengan garis akhir. 
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c. Pada saat melakukan pukulan, bisa mendarat jauh didepan garis 

akhir asalkan pada saat tolakan tidak menginjak garis. 

2) Kelemahan 

a. Untuk melakukan servis ini memerlukan tenaga yang lebih besar 

b. Karena gerakannya sangat komplek, maka tidak mudah untuk 

melakukannya. 

 

2.1.7.2. Latihan jump service tanpa awalan 

Analisis penulis mengenai jump service tanpa awalan dengan melihat fakta-fakta 

dan kenyataan yang ada di lapangan dapat di simpulkan sebagai berikut : 

2.1.7.2.1. Sikap permulaan 

Berdiri di daerah servis dekat garis belakang menghadap ke net, kedua 

tangan memegang bola. Konsentrasi sebelum melaksanakan servis dan jangan 

tergesa-gesa dalam pelaksanaannya.  

2.1.7.2.2. Gerak pelaksanaan 

Berdiri di daerah servis dekat garis belakang menghadap ke net, kedua 

tangan memegang bola. Konsentrasi sebelum melaksanakan servis dan jangan 

tergesa-gesa dalam pelaksanaannya. 

2.1.7.2.3. Gerak pelaksanaan 

Lambungkan bola setinggi lebih kurang 3 meter agak didepan badan, 

kemudian badan merendah dengan menekuk lutut untuk melompat tegak lurus 

tanpa awalan setinggi mungkin, kemudian bola dipukul setinggi mungkin seperti 

gerakan smash. Lecutkan pergelangan tangan secepat-cepatnya sehingga 

menghasilkan pukulan top spin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun 

kedaerah lapangan lawan. 
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2.1.7.2.4. Gerak lanjutan 

Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setingi-tingginya pada 

saat melayang diudara kemudian langsung mendarat di dalam lapangan dan segera 

mengambil posisi siap untuk menerima pengembalian atau serangan dari pihak 

lawan. Kaki tumpuan pada saat menolak maupun mendarat sebaiknya 

menggunakan kedua kaki, hal ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya 

cidera. 

Setelah dianalisis ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam 

melakukan latihan jump service tanpa awalan. 

1) Kelebihan 

a. Dalam melakukan jump service tanpa awalan pelaku servis tidak 

begitu banyak mengeluarkan tenaga. Dengan kata lain atlet tidak 

cepat kelelahan. 

b. Apabila daerah servis tidak memadai, jump service tanpa awalan 

masih dapat digunakan. 

c. Melakukan jump service tanpa awalan sangat mudah dilakukan 

dibandingkan jump service dengan awalan. 

2) Kelemahan 

a. Pukulan servis yang dihasilkan jump service tanpa awalan tidak 

begitu keras, sehingga lawan dapat menerima dengan mudah dan 

dapat melakukan serangn balasan. 

b. Apabila pada saat melambungkan bola terlalu jauh kedepan, bola 

akan sulit untuk diantisipasi oleh pelaku servis karena posisi 

pelaku servis yang terlalu dekat dengan garis akhir lapangan. 
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c. Bola yang dihasilkan jump service tanpa awalan biasanya lurus 

kedepan sehingga mudah diantisipasi oleh lawan. 

2.2. Hipotesis  

Menurut Sutrisno Hadi (2000 : 257) hipotesis adalah pernyataan yang masih 

lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan 

permasalahan yang ada dan berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan 

permasalahan dan didukung dengan kerangka hasil penelitian yang terkait, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah : 

2.2.1 Ada perbedaan pengaruh latihan jump service dengan menggunakan 

awalan tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan 

bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. 

2.2.2 Latihan jump service dengan menggunakan awalan lebih baik dibanding 

latihan jump service tanpa awalan terhadap kemampuan jump service 

dalam permainan bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 

2007. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 

Metode merupakan syarat mutlak suatu penelitian. Berhasil tidaknya suatu 

penelitian tergantung pada pertanggung jawaban dari metode penelitiannya. 

Penggunaan metode penelitian adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang 

dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah. 

Menurut Sutrisno Hadi (2000 : 427) metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah merupakan 

salah satu metode penelitian untuk menimbulkan suatu keadaan atau kejadian, 

kemudian diteliti bagaimana akibatnya.Penggunaan metode penelitian harus dapat 

mengarah pada tujuan penelitian, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

Dalam  hal ini akan diuraikan beberapa hal tentang metode penelitian yaitu 

penentuan objek penelitian, metode pengumpulan data, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penelitian, metode analisis data. 

3.1. Metode Penentuan Objek Penelitian 

Ada tiga hal yang akan dibahas dalam penentuan objek penelitian yaitu 

meliputi penentuan populasi, sampel dan variabel penelitian. 

3.1.1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108) populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. 
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Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa populasi adalah seluruh 

individu yang akan dijadikan objek penelitian dan keseluruhan dari individu-

individu itu paling sedikit harus memiliki satu sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota klub bolavoli DIA Kabupaten 

Kudus tahun 2007 dimana telah mengerti tentang bolavoli yang berjumlah 50 

orang. Dari 50 orang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa golongan, 

diantaranya ; 30 orang atlet putra, 12 atlet putri, 4 orang atlet pemula putra dan 4 

orang atlet pemula putri. Atlet putra dalam penelitian ini berumur antara 17 

sampai 19 tahun. 

3.1.2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 109) jika kita hanya akan meneliti 

sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling, yaitu individu dalam populasi dijadikan sampel. Besarnya sampel yang 

diambil berpedoman pada pendapat  Suharsimi Arikunto ( 2002, 112 ), yang 

menyatakan bahwa : ”untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi”. Sesuai dengan pendapat diatas penelitian ini meneliti sebagian dari 

populasi  dengan jumlah 30 orang atlet putra yang telah mengenal permainan 

bolavoli khususnya dalam teknik servis atas,  kemudian dilakukan   tes awal yaitu 

tes servis   dari Laveage.  Dari hasil tes awal tersebut    dilakukan   matching  

dengan cara ordinal pairing. Caranya adalah hasil tes awal tersebut dirangkingkan 

dari yang tertinggi sampai yang terendah kemudian dipasangkan dengan 
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menggunakan  metode a-b-b-a. Dari hasil pemasangan, untuk   menentukan  

kelompok eksperimen 1 (satu) dan kelompok  eksperimen 2 (dua) dilakukan 

undian  dimana kelompok eksperimen 1 (satu) melakukan latihan jump service 

dengan menggunakan awalan dan kelompok eksperimen 2 (dua) melakukan 

latihan jump service tanpa awalan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemain bolavoli putra 

klub DIA Kabupaten Kudus Tahun 2007 yang berjumlah 30 orang. 

3.1.3. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 94) variabel adalah objek penelitian 

yang bervariasi. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

3.1.3.1 Variabel bebas 

a. Metode latihan jump service tanpa awalan. 

b. Metode latihan jump service dengan menggunakan awalan. 

3.1.3.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan jump 

service dalam permainan bolavoli pada klub bolavoli putra DIA 

Kabupaten Kudus Tahun 2007. 

3.2.  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 136) metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen, yaitu suatu metode yang menggunakan gejala yang 
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dinamakan latihan atau perilaku setelah latihan atau perlakuan akan terlihat 

pengaruhnya dari latihan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar 

penggunaan metode eksperimen adalah kegiatan percobaan yang meliputi tes 

awal, pemberian latihan dan diakhiri dengan tes akhir untuk menguji 

kebenarannya. Salah satu tugas yang penting dalam reseach ilmiah adalah 

menetapkan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara fenomena-fenomena dan 

membuat hukum-hukum tentang hubungan sebab akibat itu. Metode eksperimen 

menurut Sutrisno Hadi, ( 1986 : 262 ) adalah ”metode yang sangat jitu untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat itu”. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan mached by 

subjects designs yang disingkat dengan pola M-S, yang mengandung satu 

pengertian yang dikatakan oleh Sutrisno Hadi ( 1988 : 484 ) bahwa : “ Dalam pola 

M-S, subject maching sudah tentu sekaligus berarti juga group maching, karena 

pada hakekatnya subject maching adalah sedemikian rupa sehingga pemisahan 

pasangan-pasangan subyek masing-masing ke grup eksperimen 1 dan ke grup 

eksperimen 2 secara otomatis akan menyeimbangkan kedua grup itu”. 

Adanya dua kelompok eksperimen 1 (satu) dan kelompok eksperimen 2 

(dua) sangat penting guna mendapat kesimpulan penelitian secara benar, 

ditegaskan oleh Sutrisno Hadi ( 1989 : 260 ) bahwa : “ Tiap-tiap eksperimen pada 

akhirnya harus membandingkan sedikitnya dua kelompok atau lebih menjadi 

kegiatan utama dalam penyelidikan-penyelidikan ilmiah”. 

Sebelum mulai pengumpulan data, ada beberapa hal yang perlu di 

perhatikan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam penelitian. 
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Langka-langkah tersebut antara lain adalah: 

1) Cara mendapatkan sampel 

2) Tempat penelitian 

3) Waktu latihan 

4) Persiapan alat dan perlengkapan 

5) Petugas penelitian 

6) Tes pendahuluan dan tes akhir. 

3.2.1. Cara mendapatkan sampel 

Untuk mendapatkan sampel penulis mengajukan surat permohonan ijin 

penelitian kepada ketua klub bolavoli DIA Kabupaten Kudus Tahun 2007 dengan 

menggunakan teknik total sampling. 

Dari 30 orang semua dijadikan sampel, 30 orang coba tersebut dibagi dalam 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 1 sebanyak 15 orang coba, dan 

kelompok eksperimen 2 sebanyak 15 orang coba. Pembagian ini menggunakan 

cara ordinal pairing, yaitu dengan menggunakan metode a-b-b-a. 

3.2.2. Tempat penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan klub bolavoli 

DIA di Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

3.2.3. Waktu latihan 

Kegiatan latihan dilakukan selama enam minggu dimulai tanggal 24 

Februari 2007 sampai tanggal 04 April 2007 pada sore hari pukul 15.30 WIB 

sampai selesai. 
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3.2.4. Persiapan alat dan perlengkapan 

a) Alat dan perlengkapan tes : 

Satu lapangan bolavoli, meteran, kapur tulis, lembar presensi, 10 buah 

bolavoli, sepasang antena, 1 net bolavoli dan peluit. 

b) Alat dan perlengkapan latihan : 

Adapun alat dan perlengkapan latihan adalah satu lapangan bolavoli, 15 

buah bolavoli, sepasang antena dan 1 net bolavoli. 

3.2.5. Petugas penelitian 

Dalam penelitian ini dibantu oleh lima orang yang sebelumnya telah diberi 

penjelasan tentang jalannya penelitian baik dalam pelaksanaan tes maupun dalam 

latihan. Petugas penelitian ini juga merupakan orang yang mengerti tentang 

bolavoli, sehingga dapat memperlancar jalannya penelitian. Kelima orang itu 

hanya membantu kelancaran penelitian seperti menyiapkan alat dan pengambilan 

data. 

3.2.6. Instrumen penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah mengukur kemampuan servis dalam 

permainan bolavoli, maka instrument tes yang diterapkan untuk tes awal maupun 

tes akhir menggunakan instrument tes servis permainan bolavoli Laveage menurut 

Suharno HP (1982 : 75) “Pengujian reliabilitas dan validitas dengan perhitungan 

statistik menghasilkan reliabilitas 0,902 dan validitas 0,736” 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 245) kriteria reliabilitas tes adalah 

sebagai berikut : 

0,800-1,00 : tinggi 

0,600-0,800 : cukup 
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0,400-0,600 : agak rendah 

0,200-0,400 : rendah 

0,000-0,200 : sangat rendah (tidak berkolerasi) 

Dengan reliabilitas 0,902 dan validitas 0,736, maka berdasarkan data 

tersebut menurut Suharsimi Arikunto instrumen dalam penelitian ini mempunyai 

keajegan dan kesahihan. Sehingga tes servis bolavoli dari Laveage tersebut dapat 

dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

Sebelum melaksanakan tes, anak coba diberi penjelasan tentang cara 

melakukan tes yang benar dan melakukan pukulan jump service dengan baik dan 

benar. Kemudian satu-persatu anak coba dipangil sesuai dengan nomor urut daftar 

nama yang tersedia.  

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tes jump service adalah sebagai 

berikut : 

a. Setiap anak coba dipanggil satu-persatu menurut daftar nama yang 

tersedia. 

b. Teste melakukan jump service sebanyak 10 kali 

c. Kesalahan dalam melakukan servis sesuai dengan peraturan nilainya 0. 

d. Nilai akhir dari testee adalah jumlah nilai yang diperoleh 10 kali 

pelaksanaan servis. 

e. Apabila bola mengenai garis, maka yang dihitung adalah nilai yang 

terbesar. 
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Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar daerah sasaran tes servis dari 

Laveage : 

                      NET 4,5 m    4,5 m 

 4        10  3 m 

 

   X          0        2  3 m 

 

          3        5  3 m 

 

               

18 m 

Gambar 5 
Daerah sasaran tes servis dari Laveage 

(Suharno HP, 1982 : 75) 
 

Keterangan : 

1. X : Daerah servis. 

2. 4, 0, 3, 5, 2,10 : Point servis 

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bola voli  

b. Lapangan bolavoli 

c. Meteran 

d. Net 

e. Kapur putih 

f. Dan alat-alat tulis 
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3.2.7. Tes awal 

Pre-eksperimen tes dilakukan di lapangan bolavoli klub DIA Kabupaten 

Kudus. Sebelum tes dimulai, anak coba diberi penjelasan terlebih dahulu tentang 

petunjuk-petunjuk tes tersebut. Setelah teste mengerti, tes baru dimulai. 

Tes awal dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecakapan 

servis atlet dalam melakukan jump service. Pelaksanaan tes awal dilakukan pada 

hari Sabtu tanggal 24 Februari 2007 pukul 15.30 WIB. Tempat pelaksanaan tes 

awal dilapangan bolavoli DIA Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten 

Kudus. 

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan tes awal adalah sebagai 

berikut: 

1) Teste diberi pengarahan tentang teknik jump service. 

2) Teste diberikan kesempatan satu kali untuk mencoba melakukan jump 

service pada petak sasaran servis. 

3) Setelah semua teste mencoba, teste dipanggil sesuai dengan nomor urut. 

Teste diberi kesempatan melakukan sepuluh kali melakukan jump service. 

4) Hasil servis adalah jumlah servis yang masuk pada poin petak sasaran 

servis sesuai dengan skor yang diperoleh dan dijumlahkan. 

Materi pada tes awal yaitu melakukan jump service pada permainan 

bolavoli, untuk masing-masing anak coba melakukan jump service sabanyak 10 

kali. Tujuan dari pelaksanaan tes awal ini adalah untuk mengukur kecakapan 

melakukan jump service yang nantinya digunakan untuk pembagian kelompok. 
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Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum tes awal dilakukan 

adalah pembuatan petak-petak skor pada lapangan, menyiapkan petugas 

pelaksanaan tes, perlengkapan tes, menjelaskan mengenai pelaksanaan tes dan 

memberi tugas untuk melakukan pemanasan. Pelaksanaan pemanasan dipimpin 

oleh seorang petugas. 

3.2.8. Latihan 

Setelah anak coba dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2, selanjutnya kelompok eksperimen 1 diberikan 

latihan jump service dengan awalan dan kelompok eksperimen 2 diberi latihan 

jump service tanpa awalan. 

Pada prinsipnya latihan dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

penguasaan kecakapan teknik jump service. Latihan dilakukan selama enam 

minggu dari tanggal 26 februari 2007. Latihan dimulai pada sore hari pukul 15.30 

WIB sampai selesai. 

Adapun kegiatan dalam latihan secara garis besar adalah sebagai berikut : 

3.2.8.1 Pembukaan 

Dalam pembukaan berisikan antara lain : penyampaian tujuan latihan, 

penjelasan materi latihan, dan memberi motivasi agar latihan dilakukan 

dengan semangat dan bersungguh-sungguh sehingga diharapkan tujuan dari 

latihan dapat tercapai. 

3.2.8.2 Pemanasan 

Pemanasan merupakan kegiatan pendahuluan dalam latihan, 

pemanasan meliputi : a). latihan stretching, b). senam untuk kelentukan, 
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pelemasan, penguatan yang meliputi otot-otot leher, dada, lengan, punggung 

dan tungkai. 

3.2.8.3 Bagian inti 

Latihan inti ditujukan kepada penguasaan teknik jump service dengan 

menggunakan awalan dan latihan jump service tanpa awalan yang benar 

kepada anak coba. Kelompok eksperimen 1 melakukan latihan jump service 

dengan menggunakan awalan dan kelompok eksperimen 2 melakukan 

latihan jump service tanpa awalan. 

3.2.8.4 Bagian akhir latihan 

Pada bagian ini, latihan ditujukan untuk memulihkan  kondisi tubuh 

kembali seperti semula atau keadaan sebelum latihan, sehingga otot-otot 

yang tegang berangsur-angsur berkurang. Selain itu diadakan koreksi secara 

klasikal tentang pelaksanaan latihan dan memberi dorongan untuk 

menambah motivasi. 

3.2.9. Tes akhir 

Setelah anak coba melakukan latihan sebanyak 16 kali pertemuan, maka 

pada tanggal 7 April 2007 diadakan tes akhir. Pada pelaksanaan tes akhir ini 

adalah sama seperti pelaksanaan tes awal. Tujuan tes akhir ini adalah untuk 

mengetahui hasil yang telah dicapai oleh anak coba setelah melakukan latihan. 

Adapun pelaksanaan tes akhir adalah sama dengan tes awal, dengan tujuan 

untuk mengetahui hasil latihan yang dicapai anak coba dari kelompok eksperimen 

1 dan kelompok eksperimen 2 setelah melakukan latihan jump service dengan 

menggunakan awalan dan tanpa awalan. 
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Materi pada tes akhir yaitu melakukan pukulan jump service pada permainan 

balovoli untuk masing-masing anak coba melakukan jump service sebanyak 10 

kali. 

 

3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian Yang Perlu 

Dikendalikan 

Dalam latihan ini akan dikemukakan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penelitian dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari 

faktor tersebut. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi penelitian ini ada faktor 

yang mendukung dan memperlambat jalannya latihan. 

3.3.1. Faktor kesungguhan hati dalam melakukan latihan. 

Kesungguhan hati dari setiap sampel dalam latihan tidak mungkin akan 

sama, sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian.   Untuk itu penulis berusaha 

agar anak coba bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan. Dengan cara 

memberikan pengarahan dan penjelasan dengan lebih jelas agar faktor diluar 

penelitian dapat dikendalikan. Selain usaha tersebut juga diberikan motivasi dan 

perangsang yang berupa snack dan air minum setiap kali latihan agar mereka lebih 

bersemangat dalam melakukan latihan. 

3.3.2. Faktor kegiatan anak diluar penelitian. 

Kegiatan anak coba yang dilakukan diluar penelitian sangant sulit untuk 

diawasi. Untuk mengatasi hal ini diusahakan dengan cara memberikan pengertian 

kepada anak coba agar tidak melakukan kegiatan yang sama diluar jam latihan. 

Hal ini untuk menghindari porsi latihan yang berbeda dari masing-masing anak 

coba. 
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3.3.3. Faktor alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan selengkap mungkin 

dan dipersiapkan sebelum penelitian dimulai. Hal ini untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan latihan. 

3.3.4. Faktor kebosanan 

Karena latihan dari hari-kehari hanya jump service saja, maka anak coba 

pasti merasakan kebosanan. Hal ini wajar terjadi karena kegiatan ini dilakukan 

selama kurang lebih enam minggu. Untuk menghindari kebosanan ini diusahakan 

agar didalam melakukan pemanasan dengan menggunakan variasi yang menarik 

asalkan tidak berlebihan dan setelah selesai latihan diselingi dengan permainan 

bolavoli yang sesungguhnya, sehingga anak akan merasa senang sehingga rasa 

bosan dapat dihilangkan. 

3.3.5. Faktor kemampuan anak coba 

Anak coba mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap 

materi latihan, sehingga kemampuan yang dimiliki mempunyai takaran yang 

berbeda dan kemungkinan dalam latihan masih selalu ada. Oleh karena itu 

dilakuakn koreksi dan evaluasi secara langsung bagi anak yang melakukan 

kesalahan, juga koreksi secara klasikal setelah anak coba menyelesaikan latihan 

secara keseluruhan. 

3.3.6. Faktor pemberian materi latihan 

Pemberian latihan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil yang baik, sehingga dalam penyampaian materi kepada anak 

coba harus tegas dan jelas. Tahap demi tahap dijelaskan, didemonstrasikan, dan 
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dipraktekkan sehingga anak coba dapat melakukan dan mencoba dengan baik dan 

dengan porsi yang sama, sedangkan anak coba yang kurang jelas diberi 

kesempatan untuk bertanya. 

 

3.4. Analisis Data 

Dalam data ini  karena data yang terkumpul berupa angka-angka maka 

penulis menggunakan analisis statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno 

Hadi (1987 : 221) yang mengatakan “cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan data dengan menganalisa data penyelidikan yang berwujud angka-

angka adalah teknik statistik”. 

Dengan analisa statistik maka objektifitas dari hasil penelitian akan lebih 

terjamin. Analisa statistik dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kerja karena 

dapat membuat data agar lebih ringkas bentuknya.  

Adapun rumus yang digunakan yaitu : 

[ ]

)1(

2

−

=
∑

NN
d

MDt  

Keterangan : 

      MD = Mean deffrent 

2dΣ = Jumlah defiasi kuadrat dari pasangan 

N    = Jumlah pasangan subyek 

Σ    = Sigma / jumlah 

(Sutrisno Hadi, 1990 : 45) 
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Untuk dapat memasukkan data ke dalam rumus t-tes tersebut harus diketahui 

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

MD = 1x∑ - 2x∑  

Atau 

MD = 
N
D∑  

Setelah data akhir diperoleh maka untuk memasukkan kedalam rumus 

diperlukan tabel persiapan sebagai berikut : 

No. Pasangan Subyek Xa Xb D 

(Xa-Xb) 

d 

(D-MD) 

d2 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

1. 

s/d 

15. 

 

 

     

  ∑ Xa ∑ Xb ∑ D ∑ d ∑ d2 

 
Tabel 1 

Persiapan perhitungan statistik 
(Sutrisno Hadi, 2000 : 282) 

Keterangan : 

Xa  : Nilai kelompok eksperimen 1 

Xb  : Nilai kelompok eksperimen 2 

D  : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

d : Deviasi perbedaan  

d2 : Kuadrat deviasi 

∑  : Jumlah  
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Langkah-langkah dalam pengisian tabel tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Catat nomor subyek dalam kolom 1; 

2. Catat nomor pasangan subyek yang telah dimatchkan ke kolom 2; 

3. Nilai kelompok eksperimen 1 pada kolom 3; 

4. Nilai kelompok eksperimen 2 pada kolom 4; 

5. Selisih nilai Xa dan Xb pada kolom 5; 

6. Deviasi perbedaan dari tiap-tiap pasangan yang diperoleh dengan 

mencari selisih antara deviasi dan mean perbedaan (MD) pada kolom 6; 

7. Kuadrat deviasi perbedaan masing-masing pasangan pada kolom 7; 

Setelah semua data diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus. Dalam 

perhitungan statistik untuk rumus t-tes pendek dengan derajat kebebasan (db) 14 

dan menggunakan taraf kepercayaan 5 %. 

Perhitungan akan ditentukan sebagai berikut : 

a. Apabila  nilai  t-hitung  yang diperoleh  dari nilai  perhitungan  statistik  

itu  lebih  kecil dari nilai t-tabel,  maka hipotesis diterima,  atau  t-hitung 

< t-tabel maka diterima.  Artinya  “Tidak  ada  pengaruh  antara latihan 

jump service tanpa  awalan dengan menggunakan awalan dalam  

permainan bolavoli.  Dan latihan  jump service tanpa  awalan sama  

baiknya dengan  latihan jump service dengan menggunakan awalan 

terhadap hasil service dalam permainan bolavoli”. 

b. Apabila nilai t-hitung yang diperoleh dari perhitungan statistik itu sama 

atau lebih besar dari t-tabel, maka sebagai konsekwensinya  hipotesis 

nihil (Ho) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang berbeda dari hasil 
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latihan jump service tanpa awalan dengan menggunakan awalan terhadap 

kemampuan jump service, ditolak. Artinya ada pengaruh yang berbeda 

dari hasil latihan jump service dengan menggunakan awalan dan latihan 

jump service tanpa awalan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Setelah diadakan tes akhir dengan menggunakan tes keterampilan jump 

service dari kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, maka didapat 

hasil dari tiap-tiap subyek dari masing-masing kelompok kemudian dimasukkan 

kedalam tabel persiapan perhitungan statistik. 

Dari hasil perhitungan dimasukkan kedalam rumus t – tes untuk 

mendapatkan nilai t. adapun nilai dari t – hitung adalah 2.912 pada taraf 

signifikansi 5 % dan derajat kebebasan (d.b) 14, menunjukkan nilai t – tabel 

2.145. Hal ini berarti t – hitung lebih besar dari t – tabel, maka dalam analisis data 

diperoleh 2.912 > 2.145. 

Dari hasil tersebut diatas, maka sebagai konsekwensinya hipotesis yang 

menyatakan : “Ada perbedaan pengaruh latihan jump service dengan 

menggunakan awalan tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam 

permainan bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007”, diterima. 

Artinya ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan jump service  

dengan menggunakan awalan tanpa awalan terhadap kemampuan jump service 

dalam permainan bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. 

Berdasarkan nilai tes akhir yang diperoleh dari masing-masing kelompok, 

ternyata mean kelompok eksperimen 1 lebih besar dibanding mean kelompok 

eksperimen 2, 11.50 > 8.20. hal ini berarti latihan jump service dengan 

menggunakan awalan lebih baik dibandingkan dengan latihan jump service tanpa 



 51

awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan bolavoli pada klub 

putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. 

 

4.2.Pembahasan 

Dari analisa kedua bentuk latihan, ternyata ada perbedaan pengaruh antara 

latihan jump service dengan menggunakan awalan tanpa awalan terhadap 

kemampuan jump service dalam permainan bolavoli pada klub putra DIA 

Kabupaten Kudus tahun 2007.. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan statistik 

dengan hasil nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 2.912>2.145 jadi terbukti 

ada pengaruh latihan jump service dengan menggunakan awalan tanpa awalan 

terhadap kemampuan jump service dalam permainan bolavoli pada klub putra 

DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. Demikian juga dilihat dari  masing-masing 

mean kelompok eksperimen 1 ternyata lebih besar dari mean kelompok 

eksperimen 2 yaitu 11.50>8.20. Oleh karena itu latihan jump service dengan 

menggunakan awalan lebih baik dibandingkan dengan latihan jump service tanpa 

awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan bolavoli pada klub 

putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Ada perbedaan pengaruh latihan jump service dengan menggunakan 

awalan tanpa awalan terhadap kemampuan jump service dalam permainan 

bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 2007. 

5.1.2 Latihan jump service dengan menggunakan awalan lebih baik dibanding 

latihan jump service tanpa awalan terhadap kemampuan jump service 

dalam permainan bolavoli pada klub putra DIA Kabupaten Kudus tahun 

2007. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mutu 

penguasaan teknik bolavoli terutama dalam penguasaan teknik jump service, maka 

saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi pelatih bolavoli khususnya klub bolavoli putra DIA Kabupaten 

Kudus hendaknya dalam memberikan latihan jump service dilakukan 

secara kontinyu dan dengan beban yang bertambah. 

5.2.2 Untuk dapat menguasai teknik jump service dengan hasil yang lebih baik 

dan lebih maksimal, sebaiknya menggunakan bentuk latihan jump service 

dengan menggunakan awalan. 
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5.2.3 Bagi yang ingin mengadakan penelitian yang serupa hendaknya 

menggunakan sampel yang lebih banyak dan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pembanding. 
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Lampiran 2
                DAFTAR NAMA-NAMA SAMPEL

NO NAMA SAMPEL NO NAMA SAMPEL

1 Nor Iman 16 Abdul Aziz
2 Istaru 17 Akbar
3 Ari 18 Andi
4 Imron 19 Aris E
5 Aris Setiawan 20 Darto
6 Wandi 21 Barjo
7 Handi 22 Noval
8 Feri 23 Aris
9 Deni 24 Wahyu

10 Ade 25 Arifin
11 Roni 26 Andik
12 Mustofa 27 Adi
13 Wawan 28 Bayu
14 A'an 29 Khoirul
15 Agus 30 Edi
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Lampiran 3
      DATA HASIL TES AWAL JUMP SERVICE

NO NO. TES NAMA                             SERVICE JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Nor Iman 2 2 10 10 0 2 0 10 10 10 56
2 2 Istaru 10 10 0 5 0 0 2 0 2 0 29
3 3 Ari 0 0 2 10 2 10 2 10 2 10 48
4 4 Imron 0 0 0 0 2 0 10 2 10 2 26
5 5 Aris Setiawan 10 0 0 10 2 2 10 2 0 2 38
6 6 Wandi 0 5 5 2 2 5 0 10 2 5 36
7 7 Handi 2 0 0 4 2 10 10 10 2 10 50
8 8 Feri 0 4 2 4 10 10 10 2 0 10 52
9 9 Deni 10 0 5 0 2 10 2 2 2 0 33

10 10 Ade 0 2 0 5 0 0 5 2 2 0 16
11 11 Roni 0 0 5 2 10 10 0 10 10 0 47
12 12 Mustofa 0 10 4 0 2 10 10 10 10 0 56
13 13 Wawan 0 5 10 0 5 10 0 0 0 0 30
14 14 A'an 2 0 0 0 2 5 0 0 2 5 16
15 15 Agus 0 2 3 0 3 0 0 4 0 10 22
16 16 Abdul Aziz 5 2 0 0 5 5 0 0 2 10 29
17 17 Akbar 0 0 10 0 2 2 10 2 10 0 36
18 18 Andi 0 10 0 5 10 0 0 2 5 2 34
19 19 Aris E 2 0 3 0 2 2 0 0 0 10 19
20 20 Darto 0 2 2 10 5 2 2 5 10 5 43
21 21 Barjo 10 10 10 2 10 0 10 2 2 0 56
22 22 Noval 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 12
23 23 Aris 0 0 0 2 2 0 10 10 2 0 26
24 24 Wahyu 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
25 25 Arifin 0 10 5 0 0 10 0 5 0 0 30
26 26 Andik 0 5 2 0 2 2 4 0 10 0 25
27 27 Adi 0 0 0 2 2 0 10 0 5 0 19
28 28 Bayu 2 10 0 0 0 10 2 2 0 0 26
29 29 Khoirul 10 5 0 0 5 0 0 3 2 2 27
30 30 Edi 5 2 0 10 0 0 0 0 0 2 19
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Lampiran 4
           RANKING HASIL TES AWAL JUMP SERVICE
           KLUB DIA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007

No. No. Tes Nama Hasil Tes

1 2 3 4
1 1 Nor Iman 56
2 12 Mustofa 56
3 21 Barjo 56
4 8 Feri 52
5 7 Handi 50
6 3 Ari 48
7 11 Roni 47
8 20 Darto 43
9 5 Aris Setiawan 38
10 6 Wandi 36
11 17 Akbar 36
12 18 Andi 34
13 9 Deni 33
14 13 Wawan 30
15 25 Arifin 30
16 2 Istaru 29
17 16 Abdul Aziz 29
18 29 Khoirul 27
19 4 Imron 26
20 23 Aris 26
21 28 Bayu 26
22 26 Andik 25
23 15 Agus 22
24 19 Aris E 19
25 27 Adi 19
26 30 Edi 19
27 10 Ade 16
28 14 A'an 16
29 22 Noval 12
30 24 Wahyu 10
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Lampiran 5
      DATA TES AWAL YANG TELAH DIPASANGKAN

No. No. Tes Hasil Rumus Dipasangkan Pasangan Pasangan 
Pasangan No. Tes Hasil

1 2 3 4 5 7 6
1 1 56 A A - B 1 - 12 56 -  56
2 12 56 B
3 21 56 B A - B 8 - 21 52 - 56
4 8 52 A
5 7 50 A A - B 7 - 3 50 - 48
6 3 48 B
7 11 47 B A - B 20 - 11 43 - 47
8 20 43 A
9 5 38 A A - B 5 - 6 38 - 36

10 6 36 B
11 17 36 B A - B 18 - 17 34 - 36
12 18 34 A
13 9 33 A A - B 9 - 13 33 - 30
14 13 30 B
15 25 30 B A - B 2 - 25 29 - 30
16 2 29 A
17 16 29 A A - B 16 - 29 29 - 27
18 29 27 B
19 4 26 B A - B 23 - 4 26 - 26
20 23 26 A
21 28 26 A A - B 28 - 26 26 - 25
22 26 25 B
23 15 22 B A - B 19 - 15 19 - 22
24 19 19 A
25 27 19 A A - B 27 - 30 19 - 19
26 30 19 B
27 10 16 B A - B 14 - 10 16 - 16
28 14 16 A
29 22 12 A A - B 22 - 24 12 - 10
30 24 10 B
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Lampiran 6
          DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN 1 DAN

                           KELOMPOK EKSPERIMEN 2

No. No. Tes Nama Kelompok Hasil No. No. Tes Nama Kelompok Hasil
Eksperimen 1 Eksperimen 2

1 1 Nor Iman 56 1 12 Mustofa 56
2 8 Feri 52 2 21 Barjo 56
3 7 Handi 50 3 3 Ari 48
4 20 Darto 43 4 11 Roni 47
5 5 Aris Setiawan 38 5 6 Wandi 36
6 18 Andi 34 6 17 Akbar 36
7 9 Deni 33 7 13 Wawan 30
8 2 Istaru 29 8 25 Arifin 30
9 16 Abdul Aziz 29 9 29 Khoirul 27

10 23 Aris 26 10 4 Imron 26
11 28 Bayu 26 11 26 Andik 25
12 19 Aris E 19 12 15 Agus 22
13 27 Adi 19 13 30 Edi 19
14 14 A'an 16 14 10 Ade 16
15 22 Noval 12 15 24 Wahyu 10

N = 15 482 N = 15 484
MEAN = 482 / 15 = 32,1 MEAN = 484 / 15 = 32,3

      Berdasarkan Hasil Tes Awal Serta Mean dari Tiap-tiap Kelompok
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Lampiran 9
         HASIL TES AKHIR ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN 1 DAN  

               KELOMPOK EKSPERIMEN 2 SERTA MEAN 
                                      DARI TIAP-TIAP KELOMPOK

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 KELOMPOK EKSPERIMEN 2
NO NO. TES NAMA HASIL NO NO. TES NAMA HASIL

1 1 Nor Iman 77 1 12 Mustofa 63
2 8 Feri 59 2 21 Barjo 66
3 7 Handi 55 3 3 Ari 60
4 20 Darto 45 4 11 Roni 57
5 5 Aris Setiawan 54 5 6 Wandi 46
6 18 Andi 44 6 17 Akbar 36
7 9 Deni 44 7 13 Wawan 35
8 2 Istaru 33 8 25 Arifin 40
9 16 Abdul Aziz 39 9 29 Khoirul 37

10 23 Aris 30 10 4 Imron 39
11 28 Bayu 43 11 26 Andik 25
12 19 Aris E 34 12 15 Agus 26
13 27 Adi 34 13 30 Edi 23
14 14 A'an 28 14 10 Ade 27
15 22 Noval 35 15 24 Wahyu 28

N = 15 JUMLAH 654 N = 15 JUMLAH 608

MEAN =      654  = 43,6 MEAN =     608  = 40,5
15 15
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Lampiran 10
               PERHITUNGAN STATISTIK DENGAN POLA M - S

           HASIL TES AKHIR

NO Pasangan Xa Xb D d d²
Subyek (Xa-Xb) (D-MD)

1 1 - 12 77 63 14 10,93 21,86
2 8 - 21 59 66 -7 -10,07 20,14
3 7 - 3 55 60 -5 -8,07 16,14
4 20 - 11 45 57 -12 -15,07 30,14
5 5 - 6 54 46 8 4,93 9,86
6 18 - 17 44 36 8 4,93 9,86
7 9 - 13 44 35 9 5,93 11,86
8 2 - 25 33 40 -7 -10,07 20,14
9 16 - 29 39 37 2 -1,07 2,14

10 23 - 4 30 39 -9 -12,07 24,14
11 28 - 26 43 25 18 14,93 29,86
12 19 - 15 34 26 8 4,93 9,86
13 27 - 30 34 23 11 7,93 15,86
14 14 - 10 28 27 1 -2,07 4,14
15 22 - 24 35 28 7 3,93 7,86

654 608 46 -0,05 233,86
∑ Xa ∑ Xb ∑ D ∑ d ∑ d²

MD   = ∑D
N

    = 46  = 3,07
15
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Lampiran 11 

ANALISIS DATA 

 

 Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan rumus 

t-tes cara pendek. Adapun data yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

∑ D = 46 

∑d² = 233.86 

N = 15 

Untuk mencari deviasi (MD) menggunakan rumus: 

MD = 
N
D∑  

  = 
15
46  

  = 3.07 

Perhitungan data tersebut dimasukkan kedalam rumus: 

t =  
[ ]

)1(

2

−
Σ
NN
d

MD
 

  t =  

)115(15
86.233

07.3

−

 

  t =  

210
86.233

07.3  

  t =  
113.1
07.3   



 

 

70

t = 
054.1
07.3  

t =  2.912 

t- hitung adalah 2.912 

d.b = N – 1 = 15 – 1 = 14 dengan taraf signifikansi 5 % 

t – tabel adalah 2.145 

jadi t- hitung lebih besar dari t- tabel yaitu 2.912 > 2.145 

untuk mengetahui mana yang lebih baik maka: 

1. Pengaruh mean kelompok eksperimen 1 adalah : 

Diketahui : Xa awal = 482 

  N  = 15 

  Mean  = 
15
482  

    = 32.10 

Diketahui : Xa akhir  = 654 

  N   = 15 

  Mean  = 
15
654  

      = 43.6 

Jadi pengaruh mean-nya adalah : 

 = M Xa Akhir – M Xa Awal 

 = 43.6 – 32.1 

 = 11.50 
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2. Pengaruh mean kelompok eksperimen 2 adalah : 

Diketahui : Xa awal = 484 

  N  = 15 

  Mean  = 
15
484  

    = 32.30 

Diketahui : Xa akhir  = 608 

  N   = 15 

  Mean  = 
15
608  

      = 40.50 

Jadi pengaruh mean-nya adalah : 

 = M Xb Akhir – M Xb Awal 

 = 40.5 – 32.3 

 = 8.20 

Jadi : Mean kelompok eksperimen 1 = 11.50 

 Mean kelompok eksperimen 2 = 8.20 

Mean kelompok eksperimen 1 lebih besar dari mean kelompok eksperimen 2, 

yaitu : 11.50 > 8.20 
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Lampiran 12 

DAFTAR PETUGAS PENELITIAN 

 

No. Nama Jabatan Dalam Penelitian Keterangan 

1. Edi Birthon, SH. M.Hum Pengawas  Ketua Klub 

2. Wahyu Widiyanto, S.Pd Pengawas Pelatih 

3. Sutanto Rihatin Peneliti Mahasiswa PKLO 

4. Derman Pemimpin pemanasan dan 

pengawas garis 

Rekan Peneliti 

5. Arif firman aji Pemanggil subyek dan 

pencatat hasil jump service 

Rekan Peneliti 
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Lampiran 13
    TABEL NILAI-NILAI t

      Taraf Signifikansi
d.b. 50% 40% 20% 10% 5% 2% 1% 0,1 %

1 1.000 1.376 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.691
2 0,816 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598
3 0,765 0,978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.941
4 0,741 0,941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610
5 0,727 0,920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859

6 0,718 0,906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959
7 0,771 0,896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405
8 0,706 0,889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041
9 0,703 0,883 1.384 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781
10 0,700 0,879 1.372 1.812 2.228 2.746 3.169 4.587

11 0,697 0,876 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437
12 0,695 0,873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318
13 0,694 0,870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221
14 0,692 0,868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140
15 0,691 0,866 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073

16 0,690 0,865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015
17 0,689 0,863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965
18 0,688 0,862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922
19 0,688 0,861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883
20 0,687 0,860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850

21 0,686 0,859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819
22 0,686 0,858 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792
23 0,685 0,858 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767
24 0,685 0,857 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745
25 0,684 0,856 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725

26 0,684 0,856 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707
27 0,684 0,855 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690
28 0,683 0,85 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674
29 0,683 0,854 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659
30 0,683 0,854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646

40 0,681 0,851 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551

60 0,679 0,848 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460

120 0,677 0,845 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373
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co 0,674 0,842 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291



PERSATUAN BOLAVOLI SELURUH INDONESIA 
KLUB BOLAVOLI DIA 

KAB.KUDUS 
Jl. Lingkar Utara Ds. Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus 

 
SURAT KETERANGAN 

 
 

 Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Klub Bolavoli DIA Desa 

Peganjaran Kabupaten Kudus, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 

mahasiswa : 

 Nama  : Sutanto Rihatin 

 NIM  : 6301403089 

 Jurusan : Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

 Fakultas : Ilmu Keolahragaan 

 Yang bersangkutan diatas bener-benar telah melaksanakan penelitian di 

klub bolavoli DIA dari tanggal 24 Februari – 7 April 2007 dalam bidang 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga. 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya. 

 

 
 
 

Kudus, 22 April 2007 
Ketua klub 
 
 
 
Edi Birton, SH. M.Hum 
NIP. 230022675 
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Persiapan melakukan jump service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan jump service tanpa awalan 
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Peneliti memberikan pengarahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan pemanasan 
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Persiapan melakukan jump service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan jump service dengan menggunakan awalan 
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