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 Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Apakah ada pengaruh latihan 
menggunakan bola tetap dan bola bergerak terhadap hasil servis atas dalam 
permainan bola voli, 2)Bentuk latihan manakah yang lebih efektif antara latihan 
servis atas dengan metode bola tetap dan bergerak terhadap hasil servis atas dalam 
permainan bola voli. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Apakah ada pengaruh 
latihan bola tetap dan bergerak terhadap hasil servis atas dalam permainan bola 
voli, 2) Untuk mengetahui Bentuk latihan manakah yang lebih efektif antara 
latihan servis atas dengan metode bola tetap dan bergerak terhadap hasil servis 
atas dalam permainan bola voli. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seleruh atlet yang berlatih di klub 
bola voli Vopas Kota Semarang tahun 2011 yang berjumlah 20 orang. Teknik 
pengambilan sample yang digunakan yaitu total sampling, karena penelitian ini 
menggunakan seluruh atlet putri yang berlatih dalamklub bola voli Vopas Kota 
Semarang kemudian diberi pre-test dan hasilnya dirangking dan di pasangkan 
dengan rumus A-B-B-A sehingga diperoleh kelompok yang seimbang.Penelitian 
ini menggunakan metode eksperimen dengan pola mached subyek design (M-S) 
kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji beda (t-tes) dan 
variable dalam penelitian ini ada dua yaitu latihan servis atas menggunakan 
metode bola tetap dan metodelatihan servis atas menggunakan bola bergerak 
sebagai variable bebas dan hasilservis atas sebagai variable terikat.  

 Hasil analisis data didapatkan t hitung > t tabel (7,06 > 2,26) dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh latihan 
bola tetap dan bergerak terhadap hasil kemampuan servis atas, ditolak. Dari 
pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh latihan bola tetap dan 
bergerak terhadap hasil kemampuan servis atas. Melihat hasil mean different Me1 

> Me2 (59,90 > 56,50) sehingga dapat disimpulkan bahwa metode latihan bola 
tetap lebih baik dibanding latihan bola bergerak terhadap hasil kemampuan servis 
atas pada atlet bola voli putri klub Vopas Kota Semarang tahun 2011. 

 Berdasarkan hasil tersebut diperoleh saran yaitu: 1)Bagi para guru penjas 
dan pelatih bola voli khususnyaklub Vopas Kota Semarangdalammemberikan 
latihan servis atas sebaiknya diberikan beban semakin bertambah dan secara 
kontinyu, 2) Untuk dapat menguasai teknik dasar servis terutama servis atas 
sebaiknya menggunakan bentuk latihan bola tetap, 3) Bagi yang berminat 
untukmengadakan penelitian serupa hendaknya menggunakan sampel yang lebih 
besar,berbeda jenis kelamin serta menggunakan alat yang lebih baik. 

 


