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SARI 

Purwandono. 2012. “Pengaruh Latihan Volley Bola Diumpan Dengan Metode 

Two Ball Volley Dan Circle Volley Terhadap Kemampuan Pukulan Volley 

Tenis Pada Petenis Putra Klub Phapros Semarang Tahun 2012 ”. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK Universitas Negeri Semarang. 

 

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Apakah ada pengaruh latihan volley 

bola diumpan dengan metode two ball volley terhadap kemampuan pukulan volley 

tenis pada putra klub Phapros Semarang Tahun 2012?; 2) Apakah ada pengaruh 

volley bola diumpan dengan metode circle volley terhadap kemampuan pukulan 

volley tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012?; 3) Manakah 

yang lebih baik antara pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode two 

ball volley dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada 

petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012?. Tujuan penelitian : 1) 

Mengetahui pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

terhadap kemampuan volley tenis; 2) Mengetahui pengaruh latihan volley bola 

diumpan dengan metode circle volley terhadap kemampun pukulan volley tenis; 3) 

Mengetahui manakah yang lebih baik antara pengaruh latihan volley bola diumpan 

two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis. 

Penelitian dengan menggunakan metode eksperimen Pretest-Posttest 

Control Group dengan populasi dan sampel sejumlah 16 orang. Pengambilan 

sampel dengan teknik purposive random sampling Variabel dalam penelitian ini 

yaitu latihan dengan metode two ball volley dan circle volley sebagai variabel 

bebas serta kemampuan pukulan volley sebagai variabel terikat. Metode 

pengambilan data menggunakan dokumentasi dan tes. Analisis data menggunakan 

uji paired samples t-test dan independent samples t-test. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil nilai thitung sebelum latihan 

metode two ball volley dan setelah latihan dengan metode two ball volley sebesar -

4,687 dengan probabilitas 0,002, karena probabilitas <0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan volley bola diumpan 

dengan metode two ball volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis. Nilai 

thitung sebelum latihan metode circle volley dan setelah latihan metode circle volley 

sebesar -4,281 dengan probabilitas 0,004, karena probabilitas < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan volley  bola diumpan 

dengan metode circle volley terhadap kemampuan pukulan volley  tenis.  

Simpulan penelitian ini bahwa;1) Ada perbedaan pengaruh Latihan volley 

bola diumpan dengan metode two ball volley dan circle volley terhadap 

kemampuan pukulan volley tenis, 2) latihan volley bola diumpan dengan metode 

two ball volley memberikan pengaruh yang lebih baik dibanding dengan latihan 

volley bola diumpan dengan metode circle volley.Oleh karena itu penulis dapat 

mengajukan Saran: 1) Kepada pemain tenis, khususnya petenis Klub Phapros 

Semarang untuk memperoleh hasil pukulan volley yang baik dapat mengunakan 

metode latihan two ball volley. 2) Bagi para pelatih tenis, khususnya klub Phapros 

Semarang harus bisa memberikan program latihan secara seimbang antara teknik 

dan latihan fisik dalam meningkatkan kemampuan pukulan volley tenis lapangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Alasan Pemilihan Judul 

  Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan mental. (UU No 3 th 

2005). Tujuan keolahragaan nasional menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2005 

pasal 4 yang berbunyi “keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan 

nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina 

persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta 

mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa”.  

Salah satu cabang olahraga yang berkembang dengan pesat, semakin 

popular dan banyak digemari semua lapisan masyarakat di dunia khususnya di 

Indonesia adalah tenis lapangan. Perkembangan ini disebabkan karena tenis 

merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat dimainkan oleh semua orang 

mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai orang tua.  

Tenis adalah suatu aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang setengah mata tetapi sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebab olahraga sudah menjadi trend 

di masyarakat dan mempunyai gengsi tersendiri baik orang tua, remaja maupun 

anak-anak. Karena olahraga mempunyai makna yang tidak hanya untuk 

kesehatan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bahkan prestasi. Sebagai contoh 

salah satu cabang olahraga itu adalah cabang tenis. Permainan tenis mengalami 
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perkembangan yang pesat, terbukti dengan banyaknya anggota-anggota yang ikut 

bergabung ke klub-klub tenis yang ada. Sebagai olahraga yang dipertandingkan 

dalam berbagai pesta olahraga permainan tenis semakin popular dan berkembang 

pesat apalagi tenis ini dapat dilaksanakan di lapangan terbuka maupun lapangan 

tertutup.  

Tenis pada masa sekarang ternyata bukan hanya sebagai olahraga rekreasi 

melainkan telah menjadi olahraga prestasi, terbukti makin banyaknya atlet yang 

berprestasi dicabang olah raga tenis, baik itu dari tingkat kota, propinsi, bahkan 

nasional. Mengingat makin banyaknya pemain-pemain muda yang berpestasi, dan 

menimbulkan persaingan yang sangat ketat, maka tidak heran apabila dalam 

permainan tenis para pemain dituntut prestasi setinggi-tingginya.  

Pemain yang ingin meraih prestasi setinggi-tingginya perlu dilakukan 

latihan yang lebih keras dan sungguh-sungguh. Untuk mencapai prestasi optimal 

dalam permainan tenis pelatih mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh 

karena itu pelatih harus mampu menyusun progam latihan dan memilih serta 

menerapkan metode latihan sesuai dengan maksud dari latihan itu sendiri. Pelatih 

juga harus selalu memberikan bimbingan pada para atletnya. Agar pembinaan dan 

pengembangan untuk mencapai prestasi tenis di Indonesia sampai tingkat 

Internasional, maka dalam pembinaan prestasi para atlet harus diberikan latihan 

yang bervariasi agar atlet tidak bosan. 
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 Usaha untuk mengembangkan permainan tenis diperlukan penguasaan 

teknik dasar yang baik, dalam permainan tenis menurut Yudoprasetio jilid I 

(1981:43) dikenal ada beberapa macam jenis pukulan yaitu: forehand, backhand, 

serve, volley, smash, dropshot dan lob. Dari ketujuh pukulan tersebut di atas, 

terdapat empat jenis pukulan dasar yang menurut Schraff (1981:24) menyatakan 

bahwa “kegembiraan bermain tenis tergantung langsung pada usaha anda untuk 

mempelajari empat jenis dasar pukulan yaitu: serve, forehand drive, backhand 

drive dan volley”. Salah satu dari keempat jenis pukulan dasar tersebut di atas 

yaitu pukulan volley sangatlah penting untuk dikuasai. Teknik volley merupakan 

lanjutan dari latihan dasar yang telah diberikan sebelumnya, yaitu forehand dan 

backhand drive. Seperti cabang olahraga khususnya olahraga tenis jenis pukulan 

volley perlu adanya penguasaan teknik yang benar. Dalam permainan tenis teknik 

dasar permainan tenis perlu diketahui, digemari dipelajari dan dipraktekkan 

dengan benar.  

Penguasaan teknik dasar adalah untuk pemantapan dan pengembangan 

pukulan selanjutnya. Tujuan lain adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan 

dalam memukul bola, jadi jelas bahwa penguasaan teknik dalam cabang olahraga 

tenis itu sangat penting dan harus dikuasai dalam usaha untuk mencapai prestasi. 

Mengingat pentingnya teknik pukulan volley dalam permainan tenis  bagi para 

pemain yang ingin menjadi tangguh pada pertandingan, pukulan ini dapat 

meningkatkan susunan jumlah senjata pukulan maupun cara menerapkan taktik 

permainan untuk memenangkan suatu pertandingan, jika dilakukan dengan baik 

akan mempercepat perolehan angka dalam permainan yang panjang. Pada 
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umumnya pukulan volley sering dilakukan pada permainan pendek. Schraff 

(1981:71) berpendapat bahwa pukulan volley ada beberapa macam yaitu : a) 

forehand volley, b) backhand volley, c) lob volley, d) drop shot, dan e) stop volley. 

Perbedaan dari kelima jenis pukulan tersebut adalah terletak pada arah datangnya 

bola dari lawan main.  

Dari kelima macam jenis pukulan volley seorang pelatih atau pemain tenis 

hendaknya harus bisa menguasai teknik pukulan volley tersebut karena pukulan 

volley merupakan salah satu jenis pukulan yang dapat digunakan juga sebagai 

pukulan serangan untuk mematikan lawan. Klub tenis Phapros Semarang adalah 

sebuah pelatihan tenis yang  didirikan untuk membina anak-anak yang rata-rata 

berumur di atas sepuluh tahun, namun pada perkembangannya banyak yang 

mengikuti pelatihan, baik itu dari kalangan remaja bahkan dewasa. Klub Phapros 

semarang saat ini, keseluruhan mempunyai murid 20 orang, baik itu dari anak-

anak hingga dewasa. Klub Phapros Semarang melakukan tiga kali latihan dalam 

seminggu, Dengan dilakukannya latihan yang berjalan tiga kali seminggu, petenis 

diharapkan lebih cepat dalam meningkatkan ketrampilannya dalam bermain tenis. 

Latihan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu latihan teknik, latihan fisik, dan latihan 

taktik dalam bermain tenis.  

Pada salah satu pertemuan penulis mengamati proses latihan yang terjadi 

di lapangan, anak melakukan latihan pukulan volley tenis agar lebih meningkatkan 

kemampuan pukulan volley dan supaya mampu mengontrol bola dengan baik. 

Latihan yang dilakukan pada pertemuan tersebut adalah melakukan latihan 

pukulan volley tenis dengan bergantian dan berpasangan secara berulang-ulang 
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dengan pasangan yang sudah ditentukan pelatih sesuai dengan kemampuannya, 

tanpa adanya perubahan latihan. Saat pengamatan terlihat dalam pelaksanaan 

latihan volley tenis anak mengalami kesulitan dan kebosanan, hal itu disebabkan 

karena latihan volley tenis dilakukan secara monoton serta kurangnya variasi 

latihan, sehingga membuat anak menjadi kurang maksimal dalam berlatih. 

Sebaiknya latihan tersebut banyak melakukan variasi dan strategi berlatih 

sehingga murid tidak mudah jenuh dalam pelaksanaan latihan volley tenis, hal ini 

merupakan kesalahan umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan latihan volley 

tenis. Dari hasil pengamatan penulis memunculkan suatu gagasan bahwa latihan  

volley tenis sebaiknya diberikan variasi latihan agar anak tidak jenuh sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pukulan volley dan mampu mengontrol bola 

dengan baik.  

Variasi latihan tersebut yaitu dengan menggunakan latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball voley dan circle volley. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bey Magethi (1999:73) bahwa untuk melatih pukulan volley 

ada beberapa latihan yaitu : 1)  volley solo (sendiri) 2)  volley bergantian. Maksud 

atau fungsi dari kedua jenis latihan ini sebenarnya sama yaitu untuk meningkatkan 

kontrol bola, oleh karena itu Peneliti Tertarik untuk memberikan fariasi latihan 

dengan bola diumpan, sebab dengan Bola Diumpan maka kemampuan 

penempatan bola diharapkan semakin baik pula.  

Dari kedua cara latihan tersebut, penulis ingin mengembangkan dan 

meneliti latihan yaitu latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley, selain itu dua jenis latihan 
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ini juga sering digunakan pelatih dalam melatih pukulan volley. Dari uraian di atas 

untuk mengetahui efektifitas dari model latihan volley bola diumpan dengan 

metode two ball volley dan circle volley terhadap kemamapuan pukulan volley 

tenis la. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: 

”Pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley dan circle 

volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada petenis putra klub Phapros 

Semarang Tahun 2012”. Adapun alasan pemilihan judul didukung oleh faktor-

faktor sebagai berikut:  

1.1.1 Pukulan volley merupakan salah satu teknik pukulan yang penting pada 

permainan tenis lapangan. 

1.1.2 Pukulan volley merupakan salah satu pukulan yang dilakukan untuk 

serangan maupun bertahan dalam permainan tenis lapangan. 

1.1.3 Permainan tenis di klub Phapros Semarang dijadikan kegiatan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam bermain tenis lapangan. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas bahwa ada dua pengaruh latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan 

pukulan volley tenis pada petenis putra klub phapros semarang tahun 2012, maka 

muncul masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah ada pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode two    

ball volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada petenis putra 

klub Phapros Semarang Tahun 2012? 
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1.2.2 Apakah ada pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode circle 

volley terhadap kemampuan pukulan volley pada petenis putra klub 

Phapros Semarang Tahun 2012?  

1.2.3 Manakah yang lebih baik antara pengaruh latihan volley bola diumpan 

dengan metode two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan 

pukulan volley tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 

2012? 

  

1.3 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 

1.3.1 Pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

terhadap kemampuan pukulan volley pada petenis putra klub Phapros 

Semarang Tahun 2012. 

1.3.2 Pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley 

terhadap kemampuan melakukan pukulan volley tenis pada petenis putra 

klub Phapros Semarang Tahun 2012. 

1.3.3 Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara pengaruh latihan bola 

diumpan dengan metode two ball volley dan circle volley terhadap 

kemampuam pukulan volley pada petenis putra klub Phapros Semarang 

Tahun 2012. 
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1.4 Manfaat penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1.4.1 Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pelatih tenis di klub 

phapros semarang dalam memilih latihan volley bola diumpan dengan 

metode two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan pukulan 

volley pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012. 

1.4.2 Meningkatkan bekal pengetahuan bagi peneliti apabila kelak menjadi 

seorang pelatih atau sebagai tenaga ahli di bidang olahraga tenis. 

 

1.5 Penegasan istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran pada istilah-istilah dalam penelitian 

ini, maka perlu diadakan penegasan istilah sebagai berikut: 

1.5.1 Pengaruh latihan 

Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu benda 

(Poerwadarminto 1993:664). Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah akibat yang timbul dari penggunaan latihan volley bola diumpan 

dengan metode two ball volley dan circle volley. Latihan adalah suatu 

proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tingkat 

kemampuan yang tinggi, dalam berolahraga serta memerlukan waktu yang 

cukup lama (PB PELTI 1991: 113). Dalam penelitian ini yamg dimaksud 

dengan latihan adalah suatu proses latihan yang sistematis yang dilakukan 

oleh seorang petenis lapangan untuk mencapai tingkat kemampuan 

pukulan volley tenis lapangan yang kian hari jumlah latihannya kian 

bertambah. 
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1.5.2 Bola Diumpan 

Adapun bentuk variasi Pengaruh yang dimaksud ini adalah akibat 

yang timbul dari pengunaan latihan pukulan volley bola diumpan yaitu 

pelatih memberikan umpan bola kepada anak secara bergiliran sesuai 

barisan pertama sampai dengan anak yang terahir. 

1.5.3 Metode 

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki (Depdiknas, 

2005:740). Metode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis 

latihan yang digunakan untuk melatih pukulan volley tenis lapangan. 

1.5.4 Two Ball Volley  

Two ball volley (dua bola volley). Dua bola volley yang dimaksud 

adalah setiap anak mempunyai kesempatan melakukan pukulan volley 

sebanyak dua kali yaitu pukulan pertama forehand volley kemudian 

dilanjut dengan pukulan backhand volley. Luwis Brewer (1881:101).  

1.5.5 Circle Volley 

Circle volley (lingkaran volley). Lingkaran volley yang dimaksud 

adalah anak melakukan pukulan volley secara bergantian sesuai dengan 

barisan dan setelah anak selesai memukul bola baik (forehand maupun 

backhand) anak berlari memutar kebelakang membentuk barisan lagi. 

Lewis Brewer (1881:25). 
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1.5.6 Kemampuan Pukulan Volley 

Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan (W.J.S. 

Poerwadarminto (1996: 628). Kemampuan yang dimaksud dalam 

penelitian adalah kemampuan melakukan pukulan volley tenis. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Olahraga tenis 

Tenis adalah salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan pada 

lapangan yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 23,77 m 

dan untuk ukuran lebar ada dua yaitu untuk lebar lapangan tunggal 8,23 m dan 

lapangan ganda 10,97 m. Lapangan terbagi menjadi dua bagian yang sama 

panjang dengan dipisahkan oleh net yang melintang di tengah-tengah lapangan 

dengan tinggi bagian tengah 91,4 cm dan pada tiap-tiap tiang net 1,067 m. 

Permainan ini dilakukan di atas lapangan dengan permukaan keras (hard court), 

tanah liat (gravel), maupun lapangan rumput (grass court) (Katili, 1973: 12). 

 Tenis memiliki latar belakang dan tradisi yang mengajarkan sikap perilaku 

yang positif dan juga nilai sopan santun serta menjunjung tinggi aturan-aturan 

yang berlaku dalam permainan tenis.Tenis juga membutuhkan latihan dan 

kesabaran serta sebagian juga membutuhkan petunjuk-petunjuk profesional untuk 

mencapai kesuksesan. Keberhasilan seorang pemain tenis sebagian ditentukan 

oleh diri sendiri, karena kemampuan dalam mengikuti proses latihan dengan 

didasari niat yang kuat akan membawa perubahan pada peningkatan kemampuan. 

Setiap pemain tenis pasti ingin memiliki prestasi optimal, namun untuk 

mendapatkan prestasi tersebut seorang pemain tenis harus menguasai teknik dasar, 

kesiapan fisik yang prima, taktik, serta didukung oleh mental bertanding yang 
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kuat yang dapat diperoleh dari pengalaman bertanding. Tenis bisa dimainkan 

dengan satu orang dalam pertandingan tunggal atau dengan tiga orang lainnya 

untuk permainan ganda. Seiring dengan perkembangan zaman, tenis dimainkan 

sebagai kompetisi olahraga tingkat tinggi dan tingkat dunia. Namun 

perkembangan tersebut tetap tidak mengubah sebuah keyataan bahwa permainan 

atau olahraga ini sangat baik untuk rekreasi dan bergembira atau sebagai media 

untuk kebugaran badan (Agus Salim, 2008:9). 

2.1.2 Teknik Dasar Bermain Tenis 

Seorang pemain tenis dapat bermain tenis dengan baik apabila dapat 

menguasai teknik dasar dan teknik pukulan dasar dalam permainan tenis. Dalam 

permainan tenis, teknik dasar merupakan penentu bagi kelanjutan keberhasilan 

dalam menguasai permainan tenis, teknik dasar harus dipelajari, dimengerti, 

diketahui, dan dilatih dengan benar, sehingga dapat mengetahui kesalahan-

kesalahan cara memukul bola dalam bermain tenis.  

Ada bermacam-macam jenis pukulan yang digunakan dalam bermain 

tenis. Pemain harus mengetahui dan menguasai jenis-jenis pukulan tersebut agar 

bermain tenis dengan baik dan benar. Teknik dasar tenis meliputi cara memegang 

raket, sikap berdiri, ayunan raket serta perkenaan raket dengan bola. Menurut 

Yudoprasetio jilid I (1981: 13) “Ada tiga cara memegang raket, yakni cara 

memegang di Amerika bagian timur (disebut eastern grip), cara memegang di 

Eropa (disebut continental grip), dan cara memegang di Amerika bagian barat 

(disebut western grip)”. Yudoprasetio jilid I (1981: 43), mengatakan ada 7 macam 

pukulan dalam tenis yaitu: serve, forehand dan backhand drive, volley, smash, 
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dropshot, dan lob. Diantara pukulan tersebut menurut Scharff (1981: 24), terdapat 

empat pukulan dasar dalam permainan tenis yaitu: serve, forehand drive 

(groundstroke), backhand drive (groundstroke) dan volley 

 

2.1.2.1 Pukulan Serve 

2.1.2.1.1 Pengertian Serve 

Menurut Scharff (1981: 60), pukulan serve adalah pukulan untuk 

memulai permainan. Serve merupakan satu-satunya pukulan dalam permainan 

tenis, di mana pemain seluruhnya menguasai bola. Seorang pemain yang 

bijaksana akan menarik keuntungan dari padanya. Suatu serve yang jitu segera 

akan memojokkan lawan dan dia akan memperlihatkan kelemahannya. Hal ini 

akan memberi kesempatan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya 

dalam seluruh permainan. Sebagaimana halnya dengan drive, jenis service pun 

ada tiga, yaitu: flat service, slice service, dan topspin service. Pelaksanaan 

kedua macam flat service dan slice service hampir tidak ada perbedaannya, 

sedangkan cara melakukan top spin service lebih komplek dan ruwet daripada 

memukul slice dan flat serve (Katili 1973:57). 

2.1.2.1.2  Genggaman Serve 

Genggaman ini adalah soal selera masing-masing. Namun kebanyakan 

ahli, lebih menyukai contnenta grip. Tetapi seorang pemula lebih baik 

memakai genggaman seperti forehand. Setelah belajar, bagaimana melempar 

bola dan memukulnya dengan baik dan menguasai timing, baru boleh mencoba 

cara continental. 
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2.1.2.1.3 Dasar Pukulan Serve 

Scharff (1981: 61), mengatakan ada tiga bagian dalam pokok dalam 

pukulan serve yaitu: sikap berdiri, lambungan bola, ayunan atau penyampaian 

bola. Menurut Brown (1996: 56), kunci keberhasilan serve juga ada tiga tahap 

yaitu; persiapan, pelaksanaan, gerakan lanjutan. Tahap persiapan dilakukan 

dengan cara: tangan yang memegang raket diayunkan kebelakang,tangan yang 

memegang bola diayunkan keatas, lemparkan bola ke atas dengan posisi didepan 

tubuh, ambil posisi “menggaruk punggung”. Sedangkan tahap pelaksanaan 

yaitu: bungkukkan badan, jangkaukan tangan setinggi mungkin untuk memukul. 

Dan gerakan lanjutan dapat dilakukan denga cara: lanjutkan mengayunkan raket 

setelah memukul, ayunkan raket mengarah kebawah dengan posisi didepan 

tubuh.  

 

2.1.2.2  Pukulan Forehand Drive 

2.1.2.2.1  Pengertian forehand Drive 

Forehand drive adalah pukulan disebelah kanan pemain, pada pemain 

kidal dari sebelah kirinya. Pukulan forehand drive dapat dilakukan dengan tiga 

tahap yaitu: backswing, forwardswing, followthrough. Setiap tahap 

samapentingnya untuk memperoleh pukulan yang keras dan berirama. Scharff 

(1981: 24), mengatakan dari keempat jenis pukulan yaitu: serve, forehand drive 

(ground stroke), backhand drive (ground stroke) dan volley, tiga perempat dari 

biji kemenangan akan dicapai dengan forehand. 
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Oleh sebab itu forehand drive adalah yang paling penting bagi seorang 

pemula Tujuannya adalah mengembalikan bola pada sisi badan sebelah raket 

(sebelah kanan pada orang biasa dan sebelah kiri pada orang kidal), setelah bola 

itu melantun sekali. 

2.1.2.2.2  Genggaman Forehand Drive 

Cara menggenggam raket adalah penting dalam memperkembangkan 

forehand drive. Ada tiga macam genggaman, yang disebut: eastern, continental, 

dan western. Beda utamanya terletak pada posisi telapak tangan. Pada western, 

telapak tangan berada pada di bawah gagang, pada continantal di atasnya, 

sedangkan pada eastern berada pada bagian belakang gagang (Scharff, 1981: 

24). 

2.1.2.2.3  Dasar Pukulan Forehand Drive 

 Forehand drive taraf permulaan biasa dibagi atas lima bagian yaitu: cara 

berdiri, ayunan kebelakang, ayunan depan, saat pukulan dan lanjutan. 

Kesemuanya sama pentingnya untuk menjadikannya lebih baik (Scharff, 1981: 

29). Dan untuk mendapatkan pukulan forehand drive yang memuaskan, 

membutuhkan empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: mengamati bola terus 

menerus, posisi bola yag akan dipukul (distroke), raket sudah siap di belakang 

untuk kemudian diayunkan kedepan, menjuruskan bahu kiri kejaring (bagi 

pemain yang dengan tangan kanan) dan mengalihkan berat badan dari kaki 

belakang ke kaki depan, pada saat raket mengenai bola  (Yudoprasetio, 1981:61). 
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2.1.2.3  Pukulan Backhand Drive 

2.1.2.3.1 Pengertian backhand drive 

Menurut Yudoprasetio jilid 2 (1981: 64), backhand drive adalah pukulan 

(drive) yang dilakukan terhadap bola yang berada di samping kiri pemain, kalau 

pemain mempergunakan tangan kanan. Kalau pemain memakai tangan kiri, bola 

bola yang berada disamping kiri, dipukulnya dengan forehand drive, dan bola 

disamping kanan ditanggapinya dengan backhand drive. Sebagian besar, petenis 

pemula mengalami kesulitan dengan pukulan-pukulan backhand karena ada dua 

hal, yaitu; mereka belum mampu untuk bersiap-siap melakukannya secara dini, 

mereka lebih senang memukul bola dengan forehand. Kurangnya rasa percaya 

diri untuk melakukan pukulan backhand (Lardner, 2003: 45). 

2.1.2.3.2 Genggaman Backhand Drive 

Genggaman yang di pakai dalam pukulan backhand drive adalah eastern 

grip biasa menurut Scharff (1981: 46), Genggaman eastern juga bisa diperoleh 

dari eastern forehand dengan menggeser tangan ke arah kiri sepermpat putaran. 

2.1.2.3.3 Dasar Backhand Drive 

Ayunan backhand, sesuai dengan forehand, terdiri dari lima unsur: sikap, 

ayunan ke belakang, ayunan ke depan, saat sentuhan bola dan lanjutannya. 

Sebetulnya, selain dari perubahan genggaman dan gerakan kaki, saat ayunan 

mirip sekali dengan forehand (Scharff, 1981: 47). Sama halnya dengan forehand 

ada tiga macam backhand: backhand flat drive, backhand topspin drive dan 

backhand sliced drive. Biasanya flat dan topspin drive disebut drive saja, dan 

backhand slice-drive, backhand-slice (Katili, 1973: 46). 
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2.1.2.4 Macam-Macam Pukulan Volley 

2.1.2.4.1 Pengertian Volley 

Menurut Yudoprasetio jilid II (1981: 118), volley adalah pukulan 

terhadap bola yang belum menyentuh tanah (lapangan), jadi volley bukan 

groundstroke, akan tetapi bola yang di volley tidak di stroke melainkan ditinju. 

Volley adalah stroke untuk menyerang, sangat jarang volley digunakan untuk 

bertahan, kecuali pemain terpaksa mengembalikan bola. Sedangkan menurut 

Scharff (1981: 70), volley baik forehand maupun backhand merupakan pukulan 

pada bola sebelum bola itu melambung. Pukulan ini dipakai terutama jika ingin 

bermain net, tujuan pertama dari seseorang pemain yang menyerang. Volley 

biasa disebut pula dengan finishing shot atau pukulan penentu, karena maksud 

utamanya adalah memenangkan angka dan mengakhiri suatu rally. 

2.1.2.4.2  Macam-macam Pukulan volley 

Permainan tenis lapangan, menurut Katili (1973: 88-89) menyatakan ada 

lima macam pukulan volley, yaitu forehand volley, bakchand volley, low volley, 

stop volley, lob volley. 

1. Forehand Volley 

Forehand volley merupakan pukulan terhadap bola yang masih di udara 

dengan menarik lengan kanan sedikit kesamping kanan, permukaan raket 

sedikit dibuka dan bahu berputar sedikit kesamping dan kaki kiri melangkah 

kedepan pada saat memukul, ini dilakukan oleh pemain yang melakukan 

pukulan dengan tangan kanan (Katili, 1973: 88). 
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2. Backhand Volley 

 Backhand volley merupakan kebalikan dari pukulan forehand volley, 

yaitu dengan menyilangkan lengan kanan kebagian atas sebelah kiri badan 

dan kaki kanan yang digunakan untuk melangkah ke depan (Katili, 1973: 88). 

Gunakan eastern backhand grip untuk mendapatkan kekuatan tambahan. jika 

pergelangan tangan cukup kuat gunakan continental grip dan jangan 

melakukan perubahan diantara dua volley. Hal ini sering menguntungkan 

dalam suatu perubahan yang cepat dari tembakan ke net, dan membuat 

pemain mampu untuk menjaga agar kepala raket tetap mantap (Magethi, 

1999: 69). 

3.  Low volley 

Low volley merupakan pukulan volley dengan menggerakkan tubuh 

secara cepat untuk menjangkau bola dengan menekuk lutut untuk 

mendapatkan bola rendah dengan membuka raket (Katili, 1973: 88).  

4. Stop volley 

Stop volley adalah pukulan menjatuhkan bola sedikit melewati net dan 

jauh dari lawan, dan untuk menghentikan laju bola yang datang. Pukulan ini 

dilakukan dekat dengan net yang harus memperhatikan pegangan raket 

dengan kuat (Katili, 1973: 89). Tujuannya adalah untuk menempatkan lawan 

dalam posisi tertinggal di backcourt, sehingga bola jatuh hanya melewati net 

dan terhenti. Bola seharusnya dipukul ketika setinggi dengan puncak dari net 

(Agus Salim, 2008:88). 
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5.  Lob volley 

Suatu pukulan yang dilakukan bila lawan berada dekat dengan net dan 

siap untuk memukul kembali. Pukulan ini bersifat menyerang dan menangkis, 

dan berhasil tidaknya suatu lob tidak terletak pada kecepatan dan kerasnya 

pukulan, tetapi pada sentuhan serta waktu raket mengangkat bola (Katili, 

1973: 89). Pelaksanaan lob volley  dapat dilakukan apabila lawan tidak 

menyangka bahwa akan dilakukan lob. Lob khususnya dilakukan, kalau 

lawan sedang bergerak maju ke jaring. Bilamana pemain kehilangan posisi, 

dia akan melakukan lob yang memberi waktu secukupnya guna mencari 

posisi yang baik. 

 

2.1.2.5 Teknik Pukulan Volley 

2.1.2.5.1 Pengertian pukulan volley 

Menurut Schraff (1981: 70), menyatakan bahwa volley baik forehand 

maupun backhand merupakan pukulan pada bola sebelum memantul, pukulan 

ini dipakai terutama jika anda didepan net. Tujuan utama dari seorang pemain 

yang menyerang, pukulan ini biasa disebut finishing shot atau pukulan penentu, 

karena maksud utamanya adalah memenangkan angka dan mengakhiri suatu 

rally. 

2.1.2.5.2 Teknik pukulan volley 

Pelaksanaan volley, untuk dapat memperoleh hasil yang baik maka 

harus memperhatikan teknik-teknik dasar yang meliputi cara memegang raket, 

posisi badan pada saat memukul, gerak ayunan lengan dan raket serta posisi 
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raket pada saat mengenai bola.  Keempat unsur teknik pukulan dasar tersebut 

dikenal dengan istilah Four In One Principles, yaitu suatu prinsip yang 

merupakan suatu kesatuan dari keempat unsur teknik dalam melakukan suatu 

pukulan dalam tenis. Keempatnya tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi 

kesatuan gerak dalam usaha melakukan suatu teknik pukulan yang benar 

dengan basil penempatan bola yang baik. Setelah dapat memegang raket 

dengan benar. Brown menerangkan bahwa teknik selanjutnya yaitu: sikap 

berdiri, ayunan kebelakang (backswing), ayunan kedepan (backswing), 

perkenaan raket dengan bola (impact) dan gerak lanjutan (follaw through) 

(1998: 70). Lebih jelasnya, uraian berikut ini akan menjelaskan teknik 

pelaksanaan dari kelima unsur teknik tersebut dalam melakukan volley. 

1. Cara Memegang Raket 

Dalam permainan tenis pegangan sangat penting, sebab pegangan yang 

benar dan tepat akan memperoleh rasa pegangan yang enak ditangan dan tepat 

memukul bola kearah yang dikehendaki. Seorang pemain harus memakai 

genggaman untuk forehand volley dan backhand volley serupa dengan forehand 

dan backhand drive. Untuk dapat merubah dari genggaman forehand ke 

backhand atau sebaliknya hanya diperoleh dengan latihan, dan pada volley 

pembahan ini harus cepat dan otomatis. Faktor inilah yang menyebabkan 

banyak pemain yang memakai pegangan continental, ini dapat untuk kedua 

macam pukulan karena mereka beranggapan tidak dapat merubah 

genggamanya cukup cepat.  

 



 

 

 

21 

Scharff menerangkan bahwa untuk memukul volley baik forehand 

maupun backhand pegangan yang digunakan adalah continental (1981: 71). 

Sedangkan kelebihan dari pegangan continental ini adalah memberikan rasa 

nyaman pada pemain serta dapat memberikan kesempatan yang bagus untuk  

gerakan pergelangan tangan, sehingga memberikan keuntungan bagi 

pemukul untuk melakukan pukulan volley baik forehand atau pun backhand 

dengan baik.  Magethi mengatakan bahwa pegangan continental adalah 

pegangan raket dengan menempatkan bentuk huruf “V” antara ibu jari dan 

telunjuk bagian atas pegangan raket danjari-jari tangan mengelilingi raket 

(1990: 47). Cara memegang raket dengan cara continental seperti gambar 1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Pegangan Raket Continental (a. Tampak Atas, b. Tampak belakang) 

Sumber: Barron’s (2000 :36) 

 

2. Sikap Berdiri (Ready Position) 

Untuk melakukan setiap pukulan, pemain harus mengambil posisi siap, 

raket disiapkan didepan badan, jari-jari tangan kanan memegang raket dengan 

pegangan continental. Badan menghadap ke jaring dan sedikit dibungkukkan, 
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seperti dianjurkan untuk suatu drive. Schraff (1981:72) berpendapat ada 

bermacam-macam alasan untuk bersikap demikian:  

a. Jika kepala anda rendah, maka pandangan anda lebih rendah sehingga 

lebih mudah mengikuti jalan bola, anda akan merasa lebih mudah untuk 

mengenai bola dengan bagian tengah raket, yang paling penting mata 

sama tinggi dengan bola. 

b. Dari sikap membungkuk akan lebih mudah untuk bergerak atau meloncat 

lebih cepat kekanan atau kekiri. 

c. Anda dilindungi oleh net, jika bola dipukul keras. Juga menambah 

keyakinan anda jika bermain berdekatan, meskipun acap kali tidak ada 

banyak waktu untuk meletakkan kaki pada posisi yang baik, namun anda 

harus berusaha. Posisi kaki yang terbaik adalah serupa dengan posisi kaki 

pada forehand drive. Kaki kiri harus didepan dan kaki kanan tepat 

dibelakangnya sehingga keduanya kira-kira 90 derajat dengan net untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar 2 berikut. 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Posisi siap melakukan pukulan folley 

Sumber : Baron’ s (2000:94) 
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3. Ayunan ke Belakang (Backswing) 

Ayunan ke belakang pada pukulan volley, menurut Scharff, pergelangan 

tangan tidak boleh dari titik sama tinggi dengan bahu kanan atau bahu kiri, 

dan kepala raket harus diangkat di atas dari jalan bola yang datang. Berat 

badan harus kebelakang, lutut kaki yang dibelakang harus ditekuk, sedangkan 

lutut kaki depan yang dilonggarkan. Baik pukulan voley forehand maupun 

back hand posisi tangan yang tidak memegang raket harus jauh dari badan hal 

ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Pada bagian depan dari pukulan, 

lengan dan pergelangan merenggutkan kepala raket kedepan dan kebawah 

kearah bola datang dengan gerak yang pendek dan cepat (1981: 73). Pendapat 

lain menurut Katili bahwa volley tidak di drive atau dipukul, melainkan 

disodok (di “punch”). Volley dimulai dari sisi badan dan lebih mirip “jab” 

tinju (1973: 81). Saat raket hampir membentur bola, kepala raket harus tinggi 

kalau bisa di atas bola, kemudian dorong kedepan dan sedikit ke bawah. 

Pergelangan tangan harus kuat pada saat memukul, berat badan berpindah ke 

kaki kiri sewaktu memukul dengan alasan sebelum bola menyentuh tanah 

kecepatannya selalu lebih daripada jika bola dibiarkan melambung.  

4. Ayunan ke Depan (Forward Swing) 

Pada pukulan forehand volley, saat ayunan lengan ke depan badan harus 

menyamping atau sejajar dengan net. Kaki kanan harus sejajar dengan net, 

sedangkan kaki kiri maju kedepan. Pertahankan untuk memberikan sedikit 

tenaga, dan cegahlah ayunan ke depan terlalu banyak. Jika anda melangkah 

ke depan, tumpuan berat badan anda harus berada pada kaki yang dekat 
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dengan net, arahkan pukulan anda jauh ke backcourt lawan atau menyudut 

sehingga lawan anda terpaksa keluar dari posisinya. Volley yang baik adalah 

dengan tindakan yang cepat dan pendek, ayunan raket ke depan dari bahu, 

jangan menggunakan pergelangan tangan atau siku (Brown, 1996: 71).  

5. Perkenaan Raket Dengan Bola (Impact) 

Saat raket bergerak ke depan, kepala raket harus tinggi dan permukaan 

raket sedikit menghadap net. Raket dipegang lebih kuat dan terus selama 

mengenai bola, diusahakan senar raket mengenai bola tepat pada bagian 

tengahnya. Lakukan gerakan lanjutan (followthrough) ke arah pukulan anda, 

dan kembali ke posisi semula secepat mimgkin untuk bersiap-siap terhadap 

pukulan berikutnya. Ingatlah agar posisi raket di depan anda, berat badan 

condong ke depan, gunakan backswing pendek dan pukul bola sebelum 

mencapai anda. Bukalah permukaan raket sedikit untuk mendapatkan kontrol 

yang lebih besar dan hindari memukul volley ke atas (Brown, 1996: 71-72).  

6. Gerak Lanjutan (Follow Through) 

a. Gerak Lanjutan pada Pukulan Forehand Volley 

Pada pukulan forehand volley ayunan lanjutan hanya sedikit, setelah 

raket membentur bola kemudian lakukanlah ayunan lanjutan, dan raket 

berhenti kira-kira pada ketinggian lutut pada sisi kiri tubuh, Arah ayunan 

raket dari samping atas ke samping bawah. Lakukanlah gerak lanjutan 

(follow through) sedikit saja kearah pukulan anda dan kembalilah ke posisi 

semula secepat mungkin untuk bersiap-siap terhadap pukulan berikutnya, 

dan jika terlambat kembali ke semula, maka keuntungan akan berpihak 
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pada lawan anda. Jika anda dapat melakukan gerak lanjutan dengan benar, 

maka hasil pukulan volley akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara 

berurutan pelaksanaan forehand volley dari awal sampai akhir seperti pada 

gambar 3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Pelaksanaan Forehand Volley 

Sumber: (Jim Brown, 2002: 70) 

 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 1). Dalam permainan 

tenis, pukulan forehand volley dilakukan dengan menarik lengan kanan 

sedikit kesamping kanan, permukaan raket sedikit dibuka dan bahu 

berputar sedikit kesamping dan kaki kiri melangkah kedepan pada saat 

memukul. 2). Teknik pukulan forehand volley yang baik dan benar harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: persiapan (siap permulaan), 

pelaksanaan (saat memukul bola) dan gerakkan lanjutan (gerakan sesudah 

memukul bola). 

b. Gerak Lanjutan pada Pukulan Backhand volley 

Lakukan posisi siap dan perhatikan posisi bola pada saat bola dilepas 

dari raket lawan, jenis pegangan yang dipakai adalah easrern backhand 
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volley setelah itu bergerak kearah bola, gerakkan raket kebelakang dengan 

tangan kiri pada leher raket, putar bahu ketangan kiri. Ketika sudah dekat 

dengan bola, ambil posisi siap untuk memukul dengan cara membebankan 

berat tubuh pada kaki belakang dan melangkahkan kaki kanan kearah 

depan kemudian lutut ditekuk dan posisi tubuh condong kedepan dan 

tubuh menyamping terhadap net, Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar 

4 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Pelaksanaan backhand volley 

Sumber ( Jim Brown,2002:71 

 

2.1.3   Metode Latihan Pukulan Volley  

Dalam usaha mencapai prestasi yang maksimal pada cabang olahraga, 

diperlukan pembinaan yang teratur, terprogram dan berkesinambungan dari para 

pelatih. Seorang pelatih harus mengetahui faktor-faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi prestasi atlet sehingga dalam membina atlet dapat tepat pada 

tujuan yang kita harapkan. Pemberian latihan dalam olah raga ada bermacam-

macam cara dalam melatih atau metode latihan,untuk mencari efektifitas dan 

efisiensi suatu latihan. Untuk tenis lapangan ada banyak metode latihan yang 
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dapat diberikan oleh pelatih kepada anak didiknya.  Volley tenis lapangan, Brown 

(1996:74-85) menyatakan ada banyak bentuk latihan volley diantaranya : 

1. Volley bayangan 

Melalui cermin pemain melakukan ayunan volley dengan mencari 

komponen seperti gerakan kaki, cara genggaman atau gerakan mengayun. 

2. Melemparkan bola pada pukulan volley 

 Melakukan dengan mitra latihan untuk berdiri pada jarak 20 kaki dari 

anda di sisi yang lain dari net dan melemparkan bola mula-mula kesisi 

forehand.  

3. Volley berurutan 

Memainkan bola dengan pukulan-pukulan volley dengan mitra latih 

yang memukul bola dengan pukulan groundstroke dari baseline. 

4. Volley 2 lawan 1 

Melakukan dengan 2 mitra latih secara bergantian melakukan pukulan 

volley, jika bola datang terlalu rendah, turunkan badan menekuk lutut dan 

jika bola dating setinggi bahu pukul bola dengan sudut membuka lapangan 

(membuat ruangan terbuka di lapangan lawan).  

5. Volley-volley ke atas 

Melakukan berhadapan dengan mitra latih anda pada garis sevice 

masing-masing. Mainkan bola dengan menggunakan pukulan volley. Setiap 

kali melakukan volley, lambungkan bola terlebih dahulu ke atas kemudian 

pukul bola tersebut melintasi net ke mitra anda yang juga melakukan hal 

yang sama. 
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6. Volley berurutan dengan mitra latih 

Melakukan dengan mitra berdiri sekitar 15 kaki dari net berhadapan. 

Hitung jumlah jumlah pukulan volley yang dilakukan. Selain metode di atas 

Magethi (1999: 73), volley dapat dilakukan dengan bentuk  variasai latihan 

volley bola diumpan dengan metode two ball volley dan circle volley Seperti 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu latihan volley  bola diumpan 

dengan metode latihan two ball volley dan circle volley. 

 

2.1.3.1 Latihan  Volley Bola Diumpan Dengan Metode Two Ball Volley    

Latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley adalah 

latihan yang dilakukan dengan cara bergantian dengan temannya dengan 

intensitas pukulan masing-masing anak berkesempatan melakukan dua kali 

pukulan volley baik itu (Forehand volley dan Backhand volley). Pengembangan 

teknik dengan latihan volley bola diumpan dengan metrode two ball volley ini 

adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknik, fisik dan taktik. 

Selain itu fariasi latihan dengan bola diumpan bertujuan untuk mempermudah 

untuk pengontrolan bola sehingga anak mudah saat memukul bola. Selain itu 

latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley hampir menyerupai 

bentuk pertandingan aslinya dan latihan menjadi lebih bervariasi dan tidak 

menimbulkan kebosanan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5: 
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Gambar 5 

 Latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

Ket :  : Anak    : Pengumpan 

   : Arah bola   : Posisi anak memukul bola 

 

 Maksud dari gambar di atas adalah pelatih berada disisi kanan net yang 

akan memberikan umpan, dan yang berada disebelah kiri net adalah anak A dan 

B dan selanjutnya. Pertama anak A yang akan melakukan pukulan volley Bola 

diumpan dengan detode two ball volley dengan pukulan forehand volley 

terlebih dahulu kemudian dilanjut berlari kearah kiri untuk melakukan pukulan 

backhand volley, dari kedua jenis pukulan tersebut anak A mempunyai 

kesempatan memukul bola sebanyak dua kali dengan masing-masing pukulan 

forehand volley satu kali dan backhand volley satu kali, setelah selesai 

memukul anak A berlari dan menempatkan diri di bagian belakang barisan dan 

menunggu giliran untuk memukul lgi. 

Kemudian anak B maju untuk mengantikan posisi anak A dan 

melakukan pukulan yang sama dan latihan volley bola diumpan dengan metode 

two ball volley ini dilakukan terus-menerus sampai barisan anak terahir 

mendapatkan giliran untuk memukul, jadi setiap anak mempunyai kesempatan 

A 

B 
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yang sama untuk memukul bola. Dengan latihan seperti ini diharapkan anak 

dapat sama-sama merasakan manfaat latihan volley bola diumpan dengan 

metode two ball volley. 

 

2.1.3.2  Latihan Volley Bola Diumpan Dengan Metode Sircle Volley.  

Gerakan olahraga tenis banyak di pengaruhi kemampuan seseoarang 

dalam memenangkan suatu permainan atau pertandingan, untuk memenangkan 

suatu pertandingan harus didukung dengan latihan yang baik dan tentunya 

harus terencana. Latihan yang dapat mengembangkan suatu kemampuan 

bertanding harus dilakukan dengan teknik latihan yang menyerupai pada 

pertandingan yang sebenarnya.  

Bentuk  latihan ini diantaranya dengan melakukan latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball volley dan seiring perkembangan permainan 

tenis, pelatih mengembangkan latihan volley bola diumpan dengan metode two 

ball volley menjadi latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley, 

latihan dengan metode circle volley adalah latihan yang dilakukan dengan cara 

bergantian memukul dengan gerakan memutar setelah selesai memukul bola. 

Dalam latihan ini anak yang dibariskan adalah yang mempunyai 

kemampuan teknik yang hampir sama atau seimbang. Jadi selama mengikuti 

proses penelitian, anak akan dihadapkan dengan mudah mengikuti latihan ini. 
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 Untuk lebih jelasnya dapt dilihat pada gambar 6 berikut ini 

 

                                      

  

 

  

  

Gambar 6 

 Latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley 

     Ket:   : Anak  :Arah bola 

        : Putaran anak                     : Pengumpan 

 

Maksud dari gambar di atas adalah pelatih berada disebelah kanan net 

yang akan memberikan umpan dan anak yang brada disebelah kiri net yang 

dibariskan menjadi satu kelompok yaitu anak A,B,C,D dan seterusnya, 

kemudian Umpan diberikan secara bergantian, pada anak A,B,C,D. Anak A 

berlari keposisi tengah tepat di depan net dan melakukan pukulan terlebih 

dahulu baik mengunakan pukulan (Forehand volley maupun Backhand volley) 

kemudian setelah selesai memukul, anak A berlari kebelakang menuju barisan 

anak lagi. Kemudian anak B mengantikan posisi anak A untuk melakukan 

pukulan volley sama seperti yang dilakukan anak A. Masing-masing anak 

mempunyai kesempatan memukul satu kali pukulan dan itu dilakukan terus 

menurus sesuai set yang telah ditentukan sebelumnya pada latihan volley bola 

diumpan dengan metode circle volley. 

  

A 

B 

A 

B 

------------------------------------------

--------------------- 



 

 

 

32 

2.1.4 Kerangka Berfikir 

Bay Magethi (1990: 73), menyebutkan bahwa latihan volly akan memberi 

petunjuk bagi pemain sejauh mana kecepatan gerak pemain yang dibutuhkan dan 

mengapa dibutuhkan aksi blocking pendek. Disini pemain akan mendapatkan 

suatu kenyataan bahwa tidak ada waktu lagi untuk mengayunkan raket. Ada dua 

jenis latihan volley, yaitu latihan volley bola diumpan dengan metode two ball 

volley dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley. 

 

2.1.4.1  Latihan Volley Bola Diumpan Dengan Metode Two Ball Volley  

Latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley adalah 

pelatih memberikan umpan kepada anak sercara bergantian memukul dan 

setiap anak mempunyai kesempatan memukul bola sebanyak dua kali pukulan 

pertama forehand volley dan pukulan yang kedua backhand volley dan 

kemudian bergantian dengan teman yang lainya sesuai dengan urutan barisan. 

Kelebihan latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

adalah, bola mudah dikontrol sehingga mempermudah anak untuk melakukan 

pukulan volley.  

Kekurangan latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

adalah keterbatasan waktu dan menimbulkan rasa jenuh pada anak disaat 

menunggu giliran untuk memukul bola.  

Pada penelitian ini kelompok eksperimen diberi perlakuan berupa 

latihan volley (Forehand dan Backhand) menggunakan latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball volley yaitu memukul bola secara bergantian 

dengan temanya. Sampel kelompok eksperimen melakukan latihan volley bola 
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diumpan dengan metode two ballVolley. Selain berujuan untuk melatih pukulan 

volley (forehand dan backhand), disamping itu latihan volley Bola diumpan 

dengan metode two ball volley adalah agar dapat meningkatkan kemampuan 

olahraga tenis, serta daya tahan yang baik. Setelah melakukan latihan volley 

menggunakan latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

sebanyak 16 kali pertemuan, dimungkinkan adanya pengaruh latihan volley 

terhadap peningkatan kemampuan pukulan volley (forehand maupun 

backhand) pada petenis putra klub phapros semarang tahun 2012. 

 

2.1.4.2  Latihan Volley bola diumpan Dengan Metode Circle Volley  

Latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley adalah 

melakukan latihan pukulan volley dengan cara berputar setelah memukul bola 

sesuai urutan barisan yang telah ditetapkan dari pertemuan pertama hingga 

selesai latihan. 

 Kelebihan latihan ini adalah model latihan tersebut adalah lebih mudah 

dipelajari oleh anak karena latihannya sederhana. Dikatakan sederhana karena 

latihan ini tidak membutuhkan pola gerak yang kompleks, model latihan ini 

cepat dalam penguasaan latihan dan penempatan bola. Kebutuhan akan daya 

ingat atau memori tidak banyak diperlukan sehingga latihan dapat terfokus 

pada tujuan yaitu kemampuan pukulan volley tenis. 

Kekurangan latihan volley bola diumpan circle volley adalah kurang 

dapat menimbulkan kreativitas anak. Model latihan ini cenderung monoton 

karena dalam pelaksanaanya sangat sederhana. Pada penelitian ini kelompok 

kontrol diberi perlakuan berupa latihan volley (forehand maupun backhand) 
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menggunakan latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley secara 

berputar bergantian memukul bola. Tujuan latihan volley bola diumpan Dengan 

metode circle volley (forehand maupun backhand) adalah agar dapat 

meningkatkan kemampuan Volley khususnya pukulan (Forehand maupun 

Backhand) pada olahraga tenis, serta daya tahan yang baik. Setelah melakukan 

latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley secara bergantian 

memutar sebanyak 16 kali pertemuan, dimungkinkan adanya Pengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan pukulan volley (forehand maupun 

backhand) pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012. 

 

2.2  Hipotesis 

 Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kebenarannya. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:64) bahwa 

“Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti data yang terkumpul”. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada petenis putra klub Phapros 

Semarang Tahun 2012. 

2. Ada pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley 

terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada petenis putra klub Phapros 

Semarang Tahun 2012. 
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3. Manakah yang lebih baik antara pengaruh latihan volley bola diumpan 

dengan metode two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan 

pukulan volley tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. 

Penggunaan metode penellitian dalam suatu penelitian harus tepat dan mengarah 

pada suatu penelitian, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu 

penelitian memberikan arah yang tepat, guna tercapai tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini digunakan metode eksperimen untuk memperoleh data yang sesuai. 

Metode eksperimen adalah metode yang memberikan dan menggunakan suatu 

gejala yang disebut latihan atau percobaan, dalam penelitian ini akan terlihat 

hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari suatu penelitian. Pembagian 

menjadi dua kelompok ini diperoleh dari hasil matching nilai rata-rata grup dari 

test awal, sehingga kedua grup berangkat dari titk tolak yang sama. Rancangan 

penelitian menggunakan design pre-test and post-test. 

 Didalam ini tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen 

(pre-test) dan sesudah eksperimen (post-test). Dalam melakukan kegiatan 

eksperimen ini menurut Sutrisno Hadi (2004:511), penulis menggunakan pola 

Matched by Subject Design yang selanjutnya disebut pola M-S, Matched Subject 

berarti juga group matching karena hakikat subject matching adalah sedemikian 

rupa sehingga pemisahan- pemisahan subject masing-masing ke group kontrol 

secara otomatis menseimbangkan kedua group itu. Untuk menyeimbangkan 

kemampuan kedua kelompok, dalam penelitian ini meggunakan cara subject 
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matching ordinal pairing, yaitu anak dicoba yang hasil pre experimental testnya 

sama atau hampir sama dipasangkan dengan menggunakan rumus A-B-B-A, 

kemudian anggota tiap pasang itu dipisahkan untuk dijadikan kelompok kontrol 

dan eksperimen, sehingga kedua kelompok tersebut mempunyai kemampuan awal 

yang sama sebelum diberikan perlakuan atau latihan. 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) bahwa populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan Sutrisno Hadi (1989:220) populasi 

adalah suatu penduduk yang masuk untuk diselidiki, populasi dibatasi sehingga 

jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai suatu sifat yang 

sama. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruan petenis putra klub 

phapros semarang tahun 2012 yang berjumlah 20 anak, sedangkan sampel yang 

akan dipakai atau diteliti adalah petenis putra yang telah mendapatkan 

pelatihan tenis lapangan berjumlah 16 anak. Alasan penulis mengambil sampel 

ini adalah tingkat kemampuan yang merata dan telah mendapatkan teknik 

dasar. 

 

3.2 Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu 

dalam populasi karena disamping memakan biaya yang sangat besar juga 

membutuhkan waktu yang sangat lama. Sutrisno Hadi menyatakan bahwa 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi (2004:182), jika hanya meneliti 

sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut penelitian sampel. Pendapat 
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lain menurut Suharsimi Arikunto bahwa apabila orang ingin meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (2006:130). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive random sampling yang dimaksud purposive 

random sampling dalam penelitian ini adalah teknik sampling gabungan antara 

purposive sampling dan random sampling.  

Purposive sampling yaitu sampel berdasarkan maksud dan tujuan 

tertentu. Teknik sampling yang kedua adalah random sampling, yaitu 

pembagian kelompok kontrol dan eksperimen didasarkan acak atau random. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petenis putra klub phapros 

semarang tahun 2012, yang berjumlah 16 murid dengan memiliki kesamaan 

umur yang hampir sama dan juga sudah bisa bermain tenis dengan baik. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:118) bahwa variabel adalah obyek 

penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini terdapat dua macam variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1.5.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah veriabel yang mempengaruhi disebut variabel 

penyebab, bebas atau independent (Suharsimi Arikunto, 2006:119). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah: Latihan volley bola diumpan dengan Metode 

two ball volley dan latihan circle volley 
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1.5.2 Variabel Terikat 

   Variabel terikat adalah variabel yang tergantung atau variabel terikat. 

Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pukulan volley tenis lapangan. 

 

3.4 Instrumen penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. 

Instrument penelitian mecakup segala sesuatu yang digunakan dalam penelitian. 

3.4.1 Tes kemampuan pukulan volley 

Tes untuk megetahui kemampuan pukulan volley tenis lapangan 

menggunakan “Modiefied Timers Forehand and Volley Backhand 

Test”(Collins and Patrick, 1978:427) yaitu test untuk mengukur forehand and 

backhand volley. Test ini memiliki tingkat validitas 0,86 dan untuk tingkat 

reabilitas 0,98. Lapangan tes ini tampak seperti gambar 7 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Lapangan tes pukulan volley 

Sumber: Collins and Patrick (1978:427) 
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3.4.2 Program Latihan 

Program latihan adalah jumlah pertemuan yang dilaksanakan selama 

penelitian berlangsung. Program latihan berlangsung selama 16 kali perlakuan 

(treatment) ditambah dua pertemuan untuk tes awal dan tes akhir. Jumlah 

pertemuan latihan tiga kali seminggu, sehingga waktu yang diperlukan adalah 

enam minggu, karena pelatih cenderung melaksakan latihan tiga kali setiap 

minggu agar tidak terjadi kelelahan yang berarti pada atlet dengan lama latihan 

enam minggu atau lebih. 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode eksperimen untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan. Metode 

eksperimen adalah suatu kegiatan untuk meneliti suatu gejala yang dinamakan 

latihan atau perlakuan. Dasar penggunaan metode eksperimen adalah kegiatan 

percobaan yang diawali dengan memberikan perlakuan terhadap subyek dan 

diakhiri dengan tes untuk menguji kebenarannya. Metode eksperimen ini 

menggunakan pola M-S (match subyek). Menurut Sutrisno Hadi (2004:511) 

bahwa match subyek sudah ditentukan sekaligus berarti group matching karena 

hakekat matching sedemikian rupa sehingga sehingga pemisahan-pemisahan, 

subyek-subyek (pair of subyek) masing-masing grup eksperimen dan kontrol 

secara otomatis akan menyeimbangkan kedua grup itu. Dalam penelitian ini ada 

dua macam data yang diambil, yaitu : data Pre-Test dan Post-Test. Data Post-Test 

diambil setelah treatment penelitian dilakukan sebanyak 16 kali. Data Post-Test  

inilah yang nantinya akan dianalisis sebagai hasil penelitian. Faktor-faktor lain 
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yang sangat penting dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sebab 

berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. Adapun cara yang dipakai 

untuk memperoleh data yaitu dengan tes dan pengukuran sebagai berikut: 

3.5.1 Test Awal (Pre test) 

Test awal (pre test) adalah test untuk mengukur kemampuan sampel 

sebelum medapat latihan-latihan. Kemudian hasil yang diperoleh dipakai 

sebagai pedoman untuk menentukan kelompok eksperimen yang akan 

mendapatkan latihan volley bola biumpan dengan metode two ball volley dan 

kelompok kontrol yang akan mendapat latihan volley bola diumpan dengan 

metode circle volley. Tujuan pelaksanaan tes awal adalah untuk membagi dua 

kelompok yang setara dan untuk mrngukur kemampuan sampel dalam 

melakukan pukulan volley. Selanjutnya dari nilai yang sudah dirangking 

tersebut di pasangkan dengan rumus “A-B-B-A” sehingga akan mendapatkan 

10 anak kelomopok eksperimen dan 10 anak kelompok kontrol. 

3.5.2 Perlakuan atau Latihan 

Prinsip latihan dalam latihan ini untuk meningkatkan kemampuan 

pukulan volley tenis lapangan. Untuk melatih suatu ketrampilan dibutuhkan 

jangka waktu tertentu agar diperoleh hasil yang bermanfaat. Penelitian ini 

menggunakan frekuensi latihan untuk satu minggu tiga kali latihan dengan 

jumlah pertemuan sebanyak 16 kali tatap muka. 

3.5.3 Test Akhir (Post test) 

Setelah menjalani latihan selama 16 kali tatap muka untuk kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen, Test yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah tes volley tenis, dimana sampel dari tiap-tiap kelompok melakukan 

pukulan volley dengan sepuluh kali pukulan, hasil akhir dari tes ini adalah 

penjumlahan skor dari 10 kali tes volley tenis yang dilakukan. 

 

3.6  Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes, selanjutnya akan dianalisis 

dengan menggunakan rumus statistik dengan teknik analisis data dengan 

menggunakan t-test rumus pendek pada taraf signifikansi 5% dan db (N-1) 

         Tabel 1 

Persiapan perhitungan statistik dengan pla M-S 

No. 

Pasangan 

Subjek Xk Xe 

D D 

d
2
 (Xe-Xk) (D-MD) 

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

1.             

2. 

3. 

4. 

. 

. 

Dsb 

 N Jumlah ΣXk ΣXe ΣD Σd Σd
2
 

       
Keterangan:  

 Xk : Nilai kelompok kontrol  

 Xe : Nilai kelompok eksperimen 

 ΣD : Jumlah perbedaan dari tiap-tiap pasangan yang diperoleh dari 

selisih kelompok control dengan kelompok eksperimen  

 Σd : Perbedaan masing-masing pasangan yang diperoleh dari selisih D 

(devias) dengan MD (mean deviasi) 

Σd
2
 : Kuadrat dari perbedaan masing-masing pasangan 
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1NN

d

|MD|
t

2

N

D
MD

Langkah-langkah pengerjaan tabel statistik: 

1. Tiap-tiap pasangan dari kelompok dimasukkan dalam kolom 2 sesuai 

dengan nomor urut. 

2. Nilai tes akhir dari kelompok kontrol dimasukkan dalam kolom Xk. 

3. Nilai tes akhir dari kelompok eksperimen dimasukkan dalam kolom Xe. 

4. Untuk mengisi kolom D berasal dari nilai kelompok kontrol dikurangi 

nilai kelompok eksperimen atau Xk-Xe. 

5. Untuk mengisi kolom d berasal dari nilai D-MD, dan MD diperoleh 

dari:  

      

 Harus dicek ek XXD  dan d = 0,0. 

6. Kemudian setiap kolom dicari jumlahnya dan dalam rekapitulasi nilai-

nilai MD, Σd
2 
dan N. 

Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan adalah t-test, yaitu 

mencari perbedaan dari dua latihan dalam pola M-S (maching by subject) dengan 

taraf signifikansi 5%, rumusnya adalah: 

 

 

Keterangan: 

MD = Mean differences 

d  = Deviasi individual dari MD 

N = Jumlah subyek (Sutrisno Hadi, 2004: 487) 
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Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu penulis mengubah 

hipotesis alternatif (Ha) yaitu: “Ada pengaruh latihan volley bola diumpan Dengan 

metode two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis 

pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012” diubah menjadi hipotesis 

nihil (Ho) yaitu: Tidak ada pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode 

two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada 

petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012. Untuk selanjutnya hipotesis 

nihil (Ho) akan diuji kebenarannya berdasarkan taraf signifikanis 5%. Hal ini 

berarti kita percaya bahwa 95% dari keputusan kita adalah benar dan 

kemungkinan akan menolak hipotesis yang benar 5% diantara 100% yang 

mungkin terjadi. Menolak hipotesis atas dasar taraf signifikanis 5% sama halnya 

menolak hipotesisi atas dasar kepercayaan 95%. Jadi kita telah menolak hipotesis 

atas dasar taraf 5% atau dasar taraf kepercayaan 95%, berarti kita mengambil 

resiko salah dalam pengambilan keputusan ini sebanyak-banyaknya 5% atau benar 

dalam keputusan sedikitnya 95%. Guna mengetahui Pengaruh yang lebih baik dari 

kedua latihan terhadap pukulan volley bola diumpan dengan metode two ball 

volley dan circle volley dilakukan dengan cara melihat besarnya mean yang 

diperolah dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jika Xk > Xe, maka 

latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley lebih baik dari pada 

latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley, dan sebaliknya jika Xk < 

Xe, maka latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley lebih baik dari 

pada latihan two ball volley. 
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3.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Agar tujuan penelitian dapat dicapai, maka diupayakan untuk memperkecil 

kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi penelitian. Faktor yang 

mempengaruhi penelitian dapat dicari jalan keluarnya, sehingga pengaruhnya 

dapat dihilangkan atau diminimalisasikan, faktor-faktor tersebut adalah:  

1. Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dari setiap sampel tidak sama, sehingga nantinya dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Untuk menghindari hal ini, peneliti berusaha 

memberi motivasi kepada sampel agar melaksanakan latihan dan tes dengan 

sungguh-sungguh. Selain itu juga mengontrol dan mengawasi dalam latihan, 

sehingga latihan dapat dilaksanakan dengan baik.  

2. Faktor Kemampuan Sampel 

Setiap sampel mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menangkap 

kejelasan dan demonstrasi, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan 

dalam latihan masih ada, maka selalu diadakan koreksi, baik secara individu 

maupun kelompok, pada saat ataupun setelah anak atau kelompok melakukan 

demonstrasi latihan.  

3. Faktor Cuaca 

Penelitian ini dilakukan di lapangan terbuka, maka faktor cuaca terutama 

hujan dapat mengganggu jalannya kegiatan penelitian. Apabila hal ini terjadi, 

maka kegiatan itu diganti dengan hari yang lain sehingga jumlah tatap muka 

dapat dipenuhi sesuai dengan rencana. 

 



 

 

 

46 

4. Faktor Peralatan Sampel 

Peralatan merupakan sarana pendukung utama dalam setiap cabang 

olahraga. Raket yang digunakan sampel saat latihan adalah raket yang biasa 

digunakan saat latihan sebelum diadakan penelitian sehingga sampel sudah 

terbiasa menggunakannya. Bola yang digunakan untuk pro-test dan post-test 

berjumlah 16 buah dan bola yang digunakan untuk latihan ada 30 buah 

sehingga sudah cukup untuk kelancaran kegiatan penelitian. 

5. Faktor Kebosanan 

Faktor kebosanan sangat berpengaruh dalam penelitian ini, karena dari 

hari ke hari hanya melakukan latihan pukulan volley saja, jelas ini 

menimbulkan kebosanan. Untuk mengatasi hal tersebut maka diberikan 

variasi latihan yaitu diberikan teknik bermain tenis dan setelah itu sampel 

bermain tenis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen antara latihan volley  bola 

diumpan dengan metode two ball volley  dan circle volley terhadap kemampuan 

pukulan volley  tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang tahun 2012. 

Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu 

pertama adalah kegiatan pre test untuk mengetahui kemampuan awal sampel dan 

sekaligus digunakan untuk membagi sampel ke dalam 2 kelompok yaitu kelompok 

kontrol / eksperimen 1 yang akan diberikan latihan volley  bola diumpan dengan 

metode circle volley dan kelompok eksperimen 2 yang akan diberikan latihan volley  

bola diumpan dengan metode two ball volley. Adapun data hasil latihan volley  

bola diumpan dengan metode two ball volley  dan circle volley terhadap 

kemampuan pukulan volley  tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang 

Tahun 2012 dan pengujian hipotesis penelitian menggunakan rumus t test dapat 

disajikan sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Hasil deskripsi variabel data latihan volley bola diumpan dengan metode 

two ball volley dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis 

pada petenis putra Klub Phapros Semarang tahun 2012 ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4.1 
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Deskripsi data 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Pretest  Two Ball Volley 8 10.00 35.00 22.5000 9.10259 

Postest  Two Ball Volley 8 31.00 40.00 35.7500 2.86606 

Pretest  Circle Volley 8 9.00 31.00 21.8750 8.07885 

Postest  Circle Volley 8 31.00 38.00 34.2500 2.49285 

Valid N (listwise) 8     

Sumber: Data Primer Diolah, 2012 

Seperti dalam tabel 1 di atas, terlihat bahwa rata-rata sebelum latihan 

volley  bola diumpan dengan metode two ball volley  adalah 22,5 dengan 

latihan volley  bola diumpan dengan metode two ball volley  tertinggi 35 dan 

terendah 10. Rata-rata setelah latihan volley bola diumpan dengan metode two 

ball volley sebesar 35,75 dengan hasil tertinggi 40 dan terendah 31. Rata-rata 

sebelum latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley sebesar 

21,875 dengan data tertinggi sebesar 31 dan terendah 9. Rata-rata setelah 

latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley sebesar 34,25 dengan 

hasil tertinggi 38 dan terendah 31. 

 

4.1.2 Uji Prasyarat Data 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Untuk menguji normalitas data digunakan analisis kolmogorof smirnov, 

yang perhitungannya menggunakan program SPSS. Apabila hasil perhitungan 

diperoleh  probabilitas (p) lebih besar daripada taraf kesalahan (0.05), maka 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  
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Hasil uji normalitas tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest  Two 

Ball Volley 

Postest  Two 

Ball Volley 

Pretest  

Circle Volley 

Postest  Circle 

Volley 

N 8 8 8 8 

Normal Parameters
a
 Mean 22.5000 35.7500 21.8750 34.2500 

Std. Deviation 9.10259 2.86606 8.07885 2.49285 

Most Extreme Differences Absolute .147 .169 .151 .290 

Positive .147 .103 .141 .290 

Negative -.147 -.169 -.151 -.184 

Kolmogorov-Smirnov Z .416 .477 .427 .820 

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 .977 .993 .512 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data Primer diolah, 2012 

Seperti dalam tabel 2 di atas, diperoleh nilai kolmogorof smirnov untuk 

data sebelum latihan volley  bola diumpan dengan metode two ball volley 

sebesar 0,416 dengan probabilitas (0,995) > 0,05, yang berarti bahwa data 

tersebut berdistribusi normal. Untuk data setelah latihan volley bola diumpan 

dengan metode two ball volley diperoleh nilai kolmogorof smirnov sebesar 

0,477 dengan probabilitas (0,977) > 0,05, yang berarti data tersebut 

berdistribusi normal. Besarnya nilai kolmogorof smirnov untuk data sebelum 

latihan volley  bola diumpan dengan metode circle volley sebesar 0,427 

dengan probabilitas (0,993) > 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Untuk data diperoleh nilai kolmogorof smirnov setelah latihan volley  

bola diumpan dengan metode circle volley sebesar 0,820 dengan probabilitas 
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(0,512) > 0,05, yang berarti data tersebut juga berdistribusi normal. 

Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa keempat data tersebut 

berdistribusi normal, maka dapat digunakan statistik parametrik untuk 

pengujian hipotesis selanjutnya. 

4.1.2.1.1 Uji Homogenitas 

Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data. Uji Homogenitas bertujuan untuk menguji apakah 

kelompok sampel mempunyai variansi yang sama. Adapun hasil uji 

homogenitas penelitian menggunakan uji F seperti tercantum pada Tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.3 

Uji Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Eksperimen Two Ball Volley 9.086 1 14 .009 

Kontrol Circle Volley 14.874 1 14 .002 

Sumber: Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat hasil lavene’s statistic latihan 

volley bola diumpan dengan metode two ball volley sebesar 9,086 dengan 

probabilitas 0.009, karena probabilitas kurang dari 0.05 maka disimpulkan 

bahwa hipotesis dapat ditolak atau memiliki varians yang tidak sama. Hal ini 

berarti kelompok eksperimen latihan volley bola diumpan dengan metode two 

ball volley tersebut tidak homogen. 
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Hasil lavene’s statistic latihan volley bola diumpan dengan metode 

circle volley sebesar 14,874 dengan probabilitas 0.002, karena probabilitas 

kurang dari 0.05 maka disimpulkan bahwa hipotesis dapat ditolak atau 

memiliki varians yang tidak sama. Hal ini berarti kelompok sampel latihan 

volley bola diumpan dengan metode circle volley tersebut tidak homogen. 

4.1.2.3 Uji beda t test 

Uji beda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membedakan apakah 

ada pengaruh latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley dan 

circle volley terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada petenis putra 

klub Phapros Semarang Tahun 2012. 

 Dalam hal ini yang dibedakan adalah sebelum dan sesudah latihan 

volley bola diumpan dengan metode two ball volley dan latihan volley bola 

diumpan dengan metode circle volley terhadap kemampuan pukulan volley 

tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012. Berdasarkan 

hasil perhitungan SPSS for windows release 16,00 diperoleh tabel uji t-test 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.4  

Uji t Tes Model Latihan 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest  Two 

Ball Volley - 

Postest  Two 

Ball Volley 

-13.25000 7.99553 2.82685 -19.93443 -6.56557 -4.687 7 .002 

Pair 

2 

Pretest  Circle 

Volley - 

Postest  Circle 

Volley 

-12.37500 8.17553 2.89049 -19.20991 -5.54009 -4.281 7 .004 

Sumber: Data Primer diolah, 2012 

Dari tabel diatas terlihat hasil nilai thitung sebelum latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball volley dan setelah latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball volley sebesar -4,687 dengan probabilitas 

0,002, karena probabilitas <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan latihan volley  bola diumpan dengan metode two ball volley  

terhadap kemampuan pukulan volley  tenis pada petenis putra klub Phapros 

Semarang Tahun 2012. Nilai thitung sebelum latihan volley bola diumpan dengan 

metode circle volley dan setelah latihan volley bola diumpan dengan metode 

circle volley sebesar -4,281 dengan probabilitas 0,004, karena probabilitas < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan 
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volley bola diumpan dengan metode circle volley terhadap kemampuan pukulan 

volley  tenis pada petenis putra Klub Phapros Semarang tahun 2012. Selisih 

rata-rata sebelum dan setelah latihan volley  bola diumpan dengan metode two 

ball volley  terhadap kemampuan pukulan volley  tenis pada petenis putra klub 

Phapros Semarang tahun 2012 sebesar 13,25. Rata-rata sebelum dan setelah 

latihan volley  bola diumpan dengan metode circle volley terhadap kemampuan 

pukulan volley  tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012 

sebesar 12,375. Hal ini berati latihan volley  bola diumpan dengan metode two 

ball volley  lebih baik daripada latihan  volley  bola diumpan dengan metode 

circle volley terhadap kemampuan pukulan volley  tenis pada petenis putra klub 

Phapros Semarang Tahun 2012. 

 

4.2 Pembahasan 

Pukulan volley adalah merupakan pukulan terhadap bola yang masih di 

udara atau bola yang belum memantul ke lapangan tenis. Pukulan ini dipakai 

terutama jika ingin bermain net, tujuan pertama dari seseorang pemain yang 

menyerang. Volley biasa disebut pula dengan finishing shot atau pukulan penentu, 

yaitu memenangkan angka dan mengakhiri suatu rally. Untuk memperoleh hasil 

yang baik pada pukulan volley maka harus memperhatikan teknik-teknik dasar 

yang meliputi cara memegang raket, posisi badan pada saat memukul, gerak 

ayunan lengan dan raket serta posisi raket pada saat mengenai bola. 
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Pengembangan teknik dengan latihan volley bola diumpan dengan metode 

two ball volley ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknik, fisik 

dan taktik. Two ball volley adalah setiap anak mempunyai kesempatan melakukan 

pukulan volley sebanyak dua kali yaitu pukulan pertama forehand volley 

kemudian dilanjut dengan pukulan backhand volley. Circle volley adalah anak 

melakukan pukulan volley secara bergantian sesuai dengan barisan dan setelah 

anak selesai memukul bola baik (forehand maupun backhand) anak berlari 

memutaer kebelakang membentuk barisan lagi. Berdasarkan dari deskripsi data 

menunjukkan bahwa rata-rata sebelum latihan volley  bola diumpan dengan 

metode two ball volley adalah 22,5 dengan latihan volley  bola diumpan dengan 

metode two ball volley  tertinggi 35 dan terendah 10. Rata-rata setelah latihan 

volley bola diumpan dengan metode two ball volley sebesar 35,75 dengan hasil 

tertinggi 40 dan terendah 31. Rata-rata sebelum latihan volley bola diumpan 

dengan metode circle volley sebesar 21,875 dengan data tertinggi sebesar 31 dan 

terendah 9. Rata-rata setelah latihan volley bola diumpan dengan metode circle 

volley sebesar 34,25 dengan hasil tertinggi 38 dan terendah 31. Latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball volley lebih baik daripada latihan volley  bola 

diumpan dengan metode circle volley. Hal ini terlihat bahwa rata-rata latihan 

volley bola diumpan dengan metode two ball volley (35,75) lebih tinggi dari 

latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley (34,25) terhadap 

terhadap kemampuan pukulan volley  tenis pada petenis putra Klub Phapros 

Semarang Tahun 2012. 
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Kelebihan latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley 

adalah, bola mudah dikontrol sehingga mempermudah anak untuk melakukan 

pukulan volley sedangkan latihan volley bola diumpan circle volley adalah model 

latihan tersebut adalah lebih mudah dipelajari oleh anak karena latihannya 

sederhana. Latihan ini tidak membutuhkan pola gerak yang kompleks, model 

latihan ini cepat dalam penguasaan latihan dan penempatan bola. Kebutuhan akan 

daya ingat atau memori tidak banyak diperlukan sehingga latihan dapat terfokus 

pada tujuan yaitu kemampuan pukulan volley tenis.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil nilai thitung sebelum latihan 

volley bola diumpan dengan metode two ball volley dan setelah latihan volley bola 

diumpan dengan metode two ball volley sebesar -4,687 dengan probabilitas 0,002, 

karena probabilitas <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan latihan volley  bola diumpan dengan metode two ball volley  terhadap 

kemampuan pukulan volley tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang 

Yahun 2012.  Nilai thitung sebelum latihan volley bola diumpan dengan metode 

circle volley dan setelah latihan volley bola diumpan dengan metode circle volley 

sebesar -4,281 dengan probabilitas 0,004, karena probabilitas < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan volley  bola diumpan 

dengan metode circle volley terhadap kemampuan pukulan volley  tenis pada 

petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

5.1.1 Ada pengaruh yang signifikan antara latihan volley  bola diumpan dengan      

metode two ball dan circle volley terhadap kemampuan pukulan volley 

tenis pada petenis putra klub Phapros Semarang Tahun 2012. 

5.1.2 Latihan volley bola diumpan dengan metode two ball volley lebih baik 

daripada latihan volley  bola diumpan dengan metode circle volley. Hal ini 

terlihat bahwa rata-rata latihan volley  bola diumpan dengan metode two 

ball volley (35,75) lebih tinggi dari latihan volley bola diumpan dengan 

metode circle volley (34,25) terhadap terhadap kemampuan pukulan volley  

tenis pada petenis putra Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

5.2  Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran dalam latihan volley  bola 

diumpan terhadap kemampuan pukulan volley tenis pada petenis putra Klub 

Phapros Semarang sebagai berikut : 
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5.2.1 Bagi pemain tenis lapangan, khususnya petenis klub Phapros Semarang 

untuk memperoleh hasil pukulan volley yang baik dapat mengunakan bola 

diumpan dengan metode two ball volley dari pada latihan volley bola 

diumpan dengan metode circle volley, hal ini terbukti karena latihan volley  

bola diumpan dengan metode two ball volley lebih baik daripada latihan 

volley  bola diumpan dengan metode circle volley. 

5.2.2 Bagi pelatih tenis hendaknya memberikan program secara serimbang 

antara teknik dan latihan fisik dalam meningkatkan kemampuan pukulan 

volley tenis. 
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 DAFTAR NAMA  

PETENIS PUTRA KLUB PHAPROS SEMARANG TAHUN 2012 

 

NO. TEST NAMA 

1.  AGUNG 

2.  ADITYA WIYONO 

3.  BRAMANTYA 

4.  CAHYA PERBAWAJI 

5.  EGA KURNIAWAN 

6.  ERIK 

7.  HANSEL 

8.  JEVON 

9.  PETRUS 

10.  TAN,ADIT 

11.  YOSSI 

12.  DIKI M 

13.  NAZA RIANO 

14.  DANI PRASETYO 

15.  GARDING 

16.  WIDI KRISTIANTO 

Lampiran 1  
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HASIL TES AWAL KEMAMPUAN PUKULAN VOLLEY  

PETENIS PUTRA KLUB PHAPROS SEMARANGTAHUN 2012 

 

No. 

Test 
NAMA 

NILAI / SKOR 
Jmlh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Agung 0 5 3 2 3 2 3 4 5 1 28 

2.  Aditya wiyono 4 0 3 3 1 4 5 2 2 1 25 

3.  Bramantiya 4 1 2 0 4 1 2 3 1 1 19 

4.  Cahya perbawaji 4 5 5 4 2 3 1 3 3 5 35 

5.  Ega kurniawan 2 0 5 4 5 3 5 2 4 0 30 

6.  Erik 4 3 0 2 5 5 3 2 5 2 31 

7.  Hansel 1 5 0 4 1 5 0 5 2 0 23 

8.  Jevon 0 1 5 2 4 0 1 1 0 3 17 

9.  Petrus 2 1 1 5 2 0 2 1 0 2 16 

10.  Tan,adit 5 0 0 3 5 2 5 4 0 4 29 

11.  Yossi 2 0 0 1 4 3 2 1 1 2 16 

12.  Diki M 4 2 0 4 2 3 3 4 1 1 25 

13.  Naza riano 0 0 1 1 2 1 0 3 0 2 10 

14.  Dani prasetyo 3 5 4 4 5 1 3 2 2 3 31 

15.  Garding 1 1 0 0 2 3 1 0 1 0 9 

16.  Widi kristianto 2 0 1 1 1 3 0 2 0 1 11 
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RANKING HASIL TES AWAL (PRETEST) VOLLEY TENIS PADA 

PETENIS PUTRA KLUB PHAPROS 

TAHUN 2012  

 

NO. NO. TEST NAMA NILAI 

1.  4 Cahya Perbawaji 35 

2.  14 Dani Prasetyo 31 

3.  6 Erik 31 

4.  5 Ega Kurniawan 30 

5.  10 Tan,Adit 29 

6.  1 Agung 28 

7.  2 Aditya Wiyono 25 

8.  12 Diki M 25 

9.  7 Hansel 23 

10.  3 Bramantiya 19 

11.  8 Jevon 17 

12.  9 Petrus 16 

13.  11 Yossi 16 

14.  16 Widi Kristianto 11 

15.  13 Naza Riano 10 

16.  15 Garding 9 
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HASIL TES AWAL (PRE TEST) SETELAH DIURUTKAN  

UNTUK DIPASANG – PASANGKAN (DIMATCHKAN) 

 

NO. 
NO. 

TEST 
NILAI RUMUS MATC 

PASANGAN 

NILAI 

1 4 35 A 
A – B 35 – 31 

2 14 31 B 

3 6 31 B 
A – B 30 – 31 

4 5 30 A 

5 10 29 A 
A – B 29 – 28 

6 1 28 B 

7 2 25 B 
A – B 25 – 25 

8 12 25 A 

9 7 23 A 
A – B 23 – 19 

10 3 19 B 

11 8 17 A 
A – B 17 – 16 

12 9 16 B 

13 11 16 B 
A – B 11 – 16 

14 16 11 A 

15 13 10 A 
A – B 10 – 9 

16 15 9 B 
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TABEL HASIL TEST AKHIR (POST TEST) KEMAMPUAN PUKULAN 

VOLLEY  

KELOMPOK EKSPERIMEN (TWO BALL VOLLEY) 

 

 

No. 

Test 
NAMA 

KELOMPOK EKSPERIMEN 
Jmlh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Cahya perbawaji 5 3 4 5 2 5 4 4 3 5 40 

5 Ega kurniawan 2 3 5 4 5 3 3 3 5 4 37 

10 Tan,adit 2 4 5 2 3 2 5 3 5 4 35 

12 Diki M 3 5 4 3 5 4 2 4 3 4 37 

7 Hansel 5 3 3 5 4 5 3 3 1 3 35 

8 Jevon 4 2 3 2 4 2 4 3 5 2 31 

16 Widi kristianto 5 3 4 2 5 4 5 4 3 3 38 

13 Naza riano 1 5 4 5 4 3 1 2 5 3 33 

Jumlah 286 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL HASIL TEST AKHIR (POST TEST) KEMAMPUAN 

PUKULAN VOLLEY  

KELOMPOK KONTROL (CIRCLE VOLLEY) 

 

No. 

Test 
NAMA 

KELOMPOK KONTROL 
Jmlh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Dani prasetyo 2 1 5 4 3 4 4 3 2 5 33 

6 Erik 4 4 3 5 5 3 4 3 4 3 38 

1 Agung 1 5 1 2 4 4 5 4 3 2 31 

2 Aditya wiyono 5 4 5 0 3 4 3 4 5 1 34 

3 Bramantiya 5 1 4 3 5 5 3 5 5 2 38 

9 Petrus 5 1 5 2 4 5 4 1 3 4 34 

11 Yossi 5 5 4 1 0 4 3 5 2 4 33 

15 Garding 1 0 4 1 4 3 4 5 5 5 33 

Jumlah 274 
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HASIL ANALISA DATA 

 

Deskripsi data 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest  Two Ball Volley 8 10.00 35.00 22.5000 9.10259 

Postest  Two Ball Volley 8 31.00 40.00 35.7500 2.86606 

Pretest  Circle Volley 8 9.00 31.00 21.8750 8.07885 

Postest  Circle Volley 8 31.00 38.00 34.2500 2.49285 

Valid N (listwise) 8     

 
Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest  Two 

Ball Volley 

Postest  Two 

Ball Volley 

Pretest  Circle 

Volley 

Postest  

Circle Volley 

N 8 8 8 8 

Normal Parameters
a
 Mean 22.5000 35.7500 21.8750 34.2500 

Std. Deviation 9.10259 2.86606 8.07885 2.49285 

Most Extreme Differences Absolute .147 .169 .151 .290 

Positive .147 .103 .141 .290 

Negative -.147 -.169 -.151 -.184 

Kolmogorov-Smirnov Z .416 .477 .427 .820 

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 .977 .993 .512 

a. Test distribution is Normal.     

      

 
Uji Homogenitas Data 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Eksperimen Two Ball Volley 9.086 1 14 .009 

Kontrol Circle Volley 14.874 1 14 .002 
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Uji T test 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest  Two Ball Volley 22.5000 8 9.10259 3.21825 

Postest  Two Ball Volley 35.7500 8 2.86606 1.01330 

Pair 2 Pretest  Circle Volley 21.8750 8 8.07885 2.85631 

Postest  Circle Volley 34.2500 8 2.49285 .88135 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest  Two Ball Volley & 

Postest  Two Ball Volley 
8 .520 .186 

Pair 2 Pretest  Circle Volley & Postest  

Circle Volley 
8 .115 .786 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest  Two Ball 

Volley - Postest  

Two Ball Volley 

-13.25000 7.99553 2.82685 -19.93443 -6.56557 -4.687 7 .002 

Pair 2 Pretest  Circle 

Volley - Postest  

Circle Volley 

-12.37500 8.17553 2.89049 -19.20991 -5.54009 -4.281 7 .004 
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PETUNJUK PELAKSANAAN TES PUKULAN VOLLEY 

A. Tujuan 

Untuk mengukur kemampuan pukulan volley 

B. Validitas dan Reliabilitas Tes 

Validitas tes diperoleh dengan tingkat validitas 0,86 dan tingkat reliabilitas 

0,98. 

C. Alat dan Perlengkapan 

1. Lapangan Tenis 

2. Bola Tens Super baru sebanyak 16 buah digunakan untuk Pre-test dan 

Post-test.  

3. Meteran, dan lakban untuk mengukur dan membuat garis batas skor 

sasaran.  

4. Keranjang bola 1 buah. 

5. Alat tulis dan form pencatat hasil penelitian.  

D. Petugas 

Petugas tes terdiri dari: 1 orang pengumpan bola, 1 orang pengawas bola, 

1 orang pencatat hasil, 1 orang pemberi bola, dan 2 orang pengambil bola.  

E. Pelaksanaan Tes 

1. Persiapan 

a. Anak dibariskan 4 saf 

b. Informasi tentang latihan yang akan dilakukan 

c. Lari 3 kali lapangan tenis dengan variasi ke depan, menyilang dan 

menyamping. 

Lampiran 8 
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d. Peregangan  

2. Pelaksanaan 

a. Anak dipanggil satu per satu menurut daftar nomor yang telah disusun. 

b. Setelah pencatat skor, pengumpan dan pengawas sasaran siap, maka 

sampel menempatkan diri di belakang net dengan jarak 1 sampai 1 ½ 

meter dari net untuk memulai melakukan kemampuan pukulan volley.  

c. Apabila umpan menyangkut di net, bola umpan melebar jauh dari anak 

maka diulang.  

d. Setiap kesalahan melakukan pukulan volley dengan peraturan nilainya 

adalah 0 atau bila bola keluar lapangan tungal dan bola jatuh di 

lapangan sendiri, sedangkan bola yang masuk mendapatkan nilai 

sesuai yang sudah tertera di lapangan.  

e. Skor akhir adalah jumlah poin yang diperoleh dari 10 kali pukulan 

dengan 2 kali percobaan.  

3. Setelah Pelaksanaan 

a. Peregangan dan pendinginan 

b. Evaluasi latihan  

F. Penilaian 

Setiap pukulan dari 10 bola yang dipukul oleh peserta akan dilihat skornya 

0 sampai 5, tergantung jatuhnya bola di lapangan. Skor akhir adalah dengan 

menjumlah nilai-nilai dari 10 kali melakukan pukulan volley yang dilakukan 

oleh peserta tes. 
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G. Lapangan Tes kemampuan pukulan Volley 
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PROGRAM LATIHAN VOLLEY  BOLA DIUMPAN DENGAN METODE TWO BALL VOLLEY DAN CIRCLE VOLLEY TERHADAP 

KEMAMPUAN PUKULAN VOLLEY TENIS PADA PETENIS PUTRA KLUB PHAPROS SEMARANG TAHUN 2012 

NO 
TAHAP 

PERTEMUAN 

 

MATERI LATIHAN 

 WAKTU 

 

TWO BALL VOLLEY 

 

CIRCLE VOLLEY 

 Pre Test Anak  atau sampel melakukan tes kemampuan pukulan volley dengan percobaan 3 buah bola. Tes 

forehand volley 10 bola dan backhand volley 10 bola 

 

 

 

 

 

 

2 Pertemuan ke 1 – 4 a. Pemanasan 

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti 

- Melakukan latihan memukul volley dengan 

bola diumpan: Melakukan pukulan forehand 

dan backhand volley bola diumpan secara 

bergantian dengan metode (TWO BALL 

VOLLEY) sebanyak 10 set. 

 

c. Penutup  

-    Cooling down 

-    Evaluasi latihan 

 

 

 

 

 

 

a. Pemanasan  

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti  

- Melakukan latihan memukul volley dengan 

bola diumpan: Melakukan pukulan volley 

baik forehand maupun backhand volley bola 

diumpan dengan metode (CIRCLE 

VOLLEY) selama 35 menit dan terus-

menerus sampai sempurna. 

c. Penutup  

-   Cooling down 

-   Evaluasi latihan 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

70 menit 

 

 

 

 

 

10 menit 
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3 Pertemuan ke 5 – 8 a. Pemanasan 

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti 

- Melakukan latihan memukul volley bola 

diumpan: Melakukan latihan memukul volley 

bola diumpan dengan metode (TWO BALL 

VOLLEY) dengan pukulan forehand dan 

backhan 30x secara bergantian sebanyak  2 

set. 

 

c. Penutup   

-    Cooling down 

-    Evaluasi latihan 

 

a. Pemanasan  

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti  

- Melakukan latihan memukul volley bola 

diumpan :Melakukan latihan pukulan 

forehand maupun backhand volley dengan 

metode (CIRCLE VOLLEY) dan terus 

menerus sampai sempurna selama 2x  

35menit. 

 

c. Penutup  

-   Cooling down  

-   Evaluasi latihan 

 

 

 

15 menit 

 

 

70 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

4 Pertemuan ke 9 – 12 a. Pemanasan 

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti 

- Melakukan latihan memukul volley bola 

diumpan : Melakukan latihan memukul 

forehand dan backhand volley dengan metode  

(TWO BALL VOLLEY) 10x sebanyak 3 set. 

 

 

c. Penutup  

-    Cooling down 

-    Evaluasi latihan 

 

 

a. Pemanasan  

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti  

- Melakukan latihan memukul volly bola 

diumpan: Melakukan latihan memukul 

forehand maupen backhand volley dengan 

metode (CIRCLE VOLLEY) dan dilakukan 

terus menerus selama 2 kali 40 menit. 

 

c. Penutup  

-   Cooling down  

-   Evaluasi latihan 

 

15 menit 

 

 

80 menit 

 

 

 

 

 

10 menit 
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5 Pertemuan ke 13 – 16 a. Pemanasan 

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti 

- Melakukan latihan memukul volley bola 

diumpan : Melakukan latihan memukul 

forehand dan backhand volley dengan metode 

(TWO BALL VOLLEY) dan terus menerus 

10x sebanyak 5 set. 

 

c. Penutup  

-    Cooling down 

-    Evaluasi latihan 

a. Pemanasan  

- Lari keliling lapangan 3x 

- Stretching 

b. Latihan inti  

- Melakukan latihan memukul volley  bola 

diumpan : Melakukan latihan pukulan 

forehand volley maupun backhand volley 

dengan metode (CIRCLE VOLLEY) dan 

dilakukan secara terus menerus selama 2 

kali 40 menit. 

c. Penutup  

-   Cooling down 

-   Evaluasi latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

80 menit 

 

 

 

 

 

10 menit 
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6 Post Test Anak  atau sampel melakukan tes kemampuan pukulan volley bola diumpan dengan metode TWO 

BALL VOLLEY DAN CIRCLE VOLLEY  dengan percobaan 3 buah bola. Tes pukulan volley 10 bola. 

 

 

  

SKEMA LATIHAN 

 

a.  

 

 

 

 

 

\ 

 

 

a. Metode Two Ball Volley pukulan  Forehand 

volley dan backhand olley.  

   

b. 

 

 

 

 

b. Metode Circle Volley pukulan Forehand 

maupun backhand volley.  

 

b.  Metode Circle Volley pukulan Forehand 

maupun backhand volley. 

 

     

 

 

                                                                                                 

 

A 

B 
 A 

A 
 A 

B 
 A 
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2 Drs. Hermawan, M. Pd Dosen Pembimbing 2 

3 Purwandono Peneliti 

4 Hamdan Binantoro Perlengkapan 

5 Didit yanuarko Pencatat Hasil Test 

6 Yuliardi Beta Pembantu Umum 

7 Fajar Kurniawan Dokumentasi 
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FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telp/Fak (024) 8508007 

Laman: http//www.fik.unnes.ac.id Email : fik_unnes@telkom.net 
 

 

Nomor  : 5140/UN37.1.6/PL/2012  Semarang, 04 September 2012 

Lampiran : - 

Hal  :  Ijin Penelitian 

 

 

Yth:  Pimpinan KLUB PHAPROS Semarang  

 di- Semarang 

 

 

Dengan hormat,  

Bersama mi, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan 

Skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut: 

 

Nama  :  PURWANDONO 

NIM  :  6301406563 

Prodi  :  S1 

Judul  :  “PENGARUH LATIHAN VOLLEY BOLA DIUMPAN 

DENGAN METODE TWO BALL VOLLEY DAN CIRCLE 

VOLLEY TERHADAP KEMAMPUAN PUKULAN 

VOLLEY TENIS PADA PETENIS PUTRA KLUB 

PHAPROS SEMARANG TAHUN 2012” 

 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Dekan 

2. Ketua Jurusan PKLO FIK UNNES 

3. Kepala 
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PERSATUAN TENNIS LAPANGAN 
  PT.PHAPROS Tbk SEMARANG 

                                 Jl. Simongan No.131 TeIp. 024-607330 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: III / TENIS / 2012 

 

 

Klub Tennis Lapangan PT. Phapros Tbk Semarang menerangkan bahwa: 

Nama  :  PURWANDONO 

NIM  :  6401406563 

Program Studi  :  Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKLO), S1 

Fakultas  :  Ilmu Keolahragaan 

Perguruan Tinggi  : Universitas Negeri Semarang 

 

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pelatihan di Klub Tennis 

Lapangan PT. Phapros Tbk Semarang, mulai tanggal 4 September 2012 sampai 

dengan 20 September 2012 dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul 

“PENGARUH LATIHAN VOLLEY BOLA DIUMPAN DENGAN METODE 

TWO BALL VOLLEY DAN CIRCLE VOLLEY TERHADAP KEMAMPUAN 

PUKULAN VOLLEY TENIS PADA PETENIS PUTRA KLUB PHAPROS 

SEMARANG TAHUN 2012” 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat dan kepada yang bersangkutan untuk 

dijadikan maklum. 

 

 Semarang, 20 September 2012 

Mengetahui, 

 

 

 

DJOKO RAGOWO WINARSO 

Ketua Bapros Ketua Tennis Lap. PT. Phapros Tbk 
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Gambar: 1 

 Alat Melakukan Test Pukulan Volley 

 

 

 

Gambar: 2 

 Bersama Murid Petenis Putra Klub Phapros Semarang 
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Gambar: 3 

 Posisi Siap Melakukan Latian Pukulan Volley 

 

 

 
 

Gambar: 4 

Metode Latihan Two Ball Volley 
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Gambar: 5 

Metode Latihan Circle Volley 

 

 

 

Gambar: 6 

 Lapangan Saat Tes Pukulan Volley 
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Gambar: 7 

Bola Tenis Lapangan 

 

 

Gambar: 8 

 Raket Tenis Lapangan 


