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SARI
Akhmad Amir. 2012. “Perbedaan Latihan Forehand Drive Menggunakan
Sasaran Menjauh dan Menyamping Sasaran Terhadap Kemampuan
Forehand Drive pada Petenis Umur 14-16 Tahun Walet Tenis Klub
Kabupaten Kebumen Tahun 2012”.Skripsi. Jurusan Pendidikan Kepelatihan
Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang.,
Soedjatmiko, S. Pd., M. Pd., Drs. H. Margono, M. Kes.
Kata Kunci : Latihan, Sasaran, Menjauh, Menyamping, Forehand Drive.
Permasalahan dalam penelitian ini : 1) apakah ada perbedaan latihan
forehand drive sasaran menjauh dan sasaran menyamping terhadap kemampuan
forehand drive pada petenis umur 14-16 Walet Tenis Klub Kabupaten Kebumen
tahun 2012. 2) Jika ada perbedaan manakah yang lebih baik antara latihan
forehand drive menggunakan sasaran menjauh dan sasaran menyamping.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui perbedaan ada tidaknya hasil latihan
forehand drive menggunakan sasaran menjauh dan sasaran menyamping 2) jika
diketahui ada perbedaan manakah yang lebih baik antara latihan forehand drive
menggunakan sasaran menjauh dan sasaran menyamping terhadap kemampuan
forehand drive.
Metode penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pola M-S atau
macthed subjek desigen. Populasi pada penelitian ini adalah petenis umur 14-16
yang berjumlah 20 petenis. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yaitu
menggunakan Purposive random sampling dan yang menjadi persyaratan dalam
Purposive random sampling adalah petenis yang berumur 14-16 tahun yang
berjumlah 12 orang dan untuk dijadikan sampel. Variabel penelitian ini terdiri dari
dua variabel bebas yaitu latihan sasaran menjauh dan sasaran menyamping serta
satu variabel terikat yaitu kemampuan forehand drive. Instrumen penelitian ini
adalah tes kemampuan drive. Data dianalisis dengan statistik uji t menggunakan
rumus pendek dengan taraf signifikasi 5% dan db n-1.
Hasil penelitian diperoleh : 1) t hitung = 3,370 > 2,571 dengan demikian
terdapat perbedaan antara latihan sasaran menjauh dan sasaran menyamping
terhadap kemampuan forehand drive. 2) Rata-rata hasil post test latihan sasaran
menjauh dari kelompok eksperimen yaitu 24,08 sedangakan latihan sasaran
menyamping dari kelompok kontrol yaitu 21,83. Simpulan penelitian ini latihan
menggunakan sasaran menjauh meningkatkan kemampuan forehand drive lebih
baik dibandingkan latihan sasaran menyamping.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengajukan saran : 1)
meningkatkan kemampuan forehand drive dapat menggunakan latihan dengan
sasaran menjauh, 2) Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis,
dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi sehingga dapat
diperoleh hasil yang sempurna.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Sistem Keolahragaan Nasional, dalam Ketentuan Umum bab I pasal 1 ayat 4
dikatakan bahwa Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk
mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
Dikatakan oleh Scharff (1981:5) “Permaianan tenis dengan pesat telah menjadi
olahraga yang paling digemari dan yang paling internasional diantara semua
permainan”. Tujuan bermain tenis seperti dikatakan oleh Yudoprasetio (1980:1)
“Maksud permainan tenis adalah untuk berolahraga.” Tapi di samping itu masih
ada bermacam-macam tujuan lain.” Ada orang yang bermain tenis hanya untuk
berpeluh, ada orang yang bermain tenis untuk bergaul dengan orang lain, ada yang
bermain tenis untuk bertanding, dan ada yang bermain tenis untuk merebut
kejuaraan atau prestasi di berbagai tingkat.
Walet tenis klub adalah salah satu wadah untuk mengembangkan tenis
lapangan yang memiliki tujuan, khususnya bagi petenis yang berada di daerah
Kebumen. Herianto sebagai Pelatih walet tenis klub memberikan kontribusi yang
sangat banyak dalam kemajuan tenis di daerah Kebumen. Melatih di Kebumen
sejak tahun 2001. Latihan 4 kali dalam satu minggu yaitu pada hari minggu,
selasa, rabu, dan jum’at. Tempat latihan di lapangan SMP N 2 Kebumen.
Diharapkan petenis mampu menguasai teknik secara baik dan benar, dengan
berbagai macam variasi latihan. Tenis lapangan telah mencapai tahap
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perkembangan sangat pesat dan menarik perhatian sebagian orang. Sejak
terbukanya acara-acara pertandingan tingkat dunia, yang ikut serta di dalamnya
telah mendorong meluasnya permainan olahraga ini ke seluruh dunia, banyak
orang mulai pelajaran tenis dengan serius tanpa mempedulikan usia maupun jenis
kelamin. Salah satunya bagi atlet yang berlatih di Walet tenis klub.
Pendapat yang di kemukakan Lardner (1996:7) “tenis merupakan jenis
olahraga yang ideal untuk bermasyarakat, tenis dapat dimainkan oleh berbagai
kelompok usia, pria dan wanita secara tunggal, ganda ataupun ganda campuran.
permainan tenis merupakan latihan yang istimewa, karena latar belakang dan
tradisinya”. Tenis mengajarkan sopan–santun, sikap mental, yang positif serta
penghargaan terhadap aturan-aturan. Agar dapat bermain dengan baik, benar dan
berprestasi di tingkat daerah maupun tingkat nasional, diperlukan latihan yang
teratur, benar, sabar dan banyak mengikuti pertandingan-pertandingan. Untuk itu
peran pelatih sangat diperlukan untuk membimbing dan mengarahkan agar petenis
dapat mencapai prestasi tertinggi.
Tenis seperti dikatakan oleh Magethi (1990:3) ”adalah jenis olahraga yang
mencakup aspek-aspek tertentu. Untuk dapat bermain tenis baik kaum amatir,
lebih-lebih bagi pemain profesional, pemain harus dituntut untuk menguasai
teknik-teknik memukul bola, langkah, serta gerakan tubuh yang sesuai. Agar
dapat bermain dengan baik dan benar serta berprestasi tinggi, khususnya bagi
petenis pemula keterampilan dasar dalam bermain tenis harus dikuasai”.
Teknik pukulan dasar menurut Scharff (1981:24) ”ada empat jenis
pukulan dasar dalam permainan tenis, yaitu:1) service, 2) forehand, 3) backhand,
4) volley”. Sedangkan menurut Magethi (1990:31) ”teknik pukulan dasar
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dibedakan menjadi empat macam yaitu: groundstroke, service, volley dan smash.
Dari berbagai pukulan tersebut, pukulan forehand drive adalah pukulan yang
paling sering dilakukan dalam suatu permainan”. Seseorang petenis yang
memiliki pukulan forehand drive yang baik dimungkinkan dapat memegang
kendali permainan dan juga dapat mempertahankan bola bahkan bisa
memenangkan suatu permainan.
Pelatih harus tahu unsur apa saja yang dapat menunjang tercapainya hasil
pukulan

forehand drive yang baik, akurat dan terkontrol. Unsur-unsur yang

menunjang pukulan forehand drive yang baik yaitu : 1). Mengerti dan menguasai
teknik pegangan, 2). Menguasai teknik dasar, 3). Menguasai teknik pukulan dasar.
Usaha untuk meraih prestasi yang baik diperlukan pembinaan dan pengembangan
yang optimal.
Sesuai pendapat Lardner (1996:31) ”Pukulan forehand merupakan stroke
yang paling aman dipakai dalam tenis.” Sedangkan menurut Katilli (1973:24)
“forehand adalah senjata penyerang utama karena gerak-geriknya tidak begitu
sulit untuk dipelajari, maka pemula pada umumnya dengan sendirinya lebih cepat
mempelajarinya dari pada puk ulan-pukulan lain.” Pendapat lain juga
dikemukakan oleh Yudoprasetio (1981:55) ”Forehand drive adalah pukulan yang
wajar, maka forehand drive harus dipelajari dan dikuasai tekniknya terlebih
dahulu.” Dari berbagai pendapat forehand adalah pukulan yang sering dan utama.
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pukulan
forehand drive merupakan pukulan yang sangat penting. Oleh karena itu tidak
menutup kemungkinan pukulan ini lebih dominan digunakan dalam suatu
pertandingan untuk mendapatkan nilai atau angka. Walaupun pukulan forehand
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drive sangat mudah dipelajari namun dalam penguasaannya tetap harus melalui
latihan yang bertahap dan terus menerus.
Penguasan forehand drive bisa dilakukan dengan berbagai macam variasi
latihan, seperti yang biasa dilakukan diberbagai klub hampir semua pelatih
memberikan variasi latihan untuk meningkatkan penguasaan teknik secara baik,
benar, dan cepat. Tidak sedikit pelatih dalam memberikan variasi latihan
menggunakan sasaran atau memberiakan intruksi kepada petenis untuk
mengarahkan bola kearah tertentu. Sasaran bisa ditempatkan dimanapun sesuai
keinginan pelatih, Oleh karena itu dengan menganalisis berbagai macam bentuk
latihan menggunakan sasaran diperkuliahan IKK tenis tahun 2010, diberbagai
klub yaitu : 1) Tenis Kid Sechool tahun 2012, 2). Walet Tenis Klub tahun 2012,
3). BTC tahun 2012, dan teori latihan yaitu : 1). groundstroke menyusuri tepi, 2).
groundstroke menggunakan target, maka variasi menggunakan sasaran

bisa

dikembangkan yaitu sasaran yang diletakan menjauh dan sasaran yang diletakan
menyamping. Variasi sasaran menjauh adalah forehand drive yang dilakukan
mengarah kesasaran yang berupa kun diletakan dari depan kebelakang satu deret
mulai didalam kotak service sampai baseline. Forehand drive dilakukan
mengarah pada sasaran terdekat dulu kemudian kearah sasaran yang lebih jauh
dan sasaran yang paling jauh.
Variasi kedua adalah latihan menggunakan sasaran menyamping bisa
berupa kun yang diletakan sejajar di belakang lapangan dekat garis baseline.
Pemain melakukan forehand drive sesuai arahan pelatih, namun sasaran harus
kearah samping atau mengarah kesasaran yang ada secara bergantian kearah
samping sasaran yang lain. Kedua Variasi latihan diatas sesuai dengan pernyataan
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Magethi (1990:55) “Gunakan daerah target pada tanah untuk mengubah-ubah
panjang dan arah dari tembakan anda”.
Melihat kedua bentuk latihan di atas maka penulis tertarik untuk
menelitiya. Dengan judul penelitian sebagai berikut :
“Perbedaan Latihan Forehand Drive Sasaran Menjauh dan Sasaran Menyamping
Terhadap Kemampuan Forehand Drive pada Petenis Umur 14-16 Tahun Walet
Tenis Klub Kabupaten Kebumen Tahun 2012”
Berdasarkan apa yang dikemukakan, maka penulis menyampaikan alasan
pemilihan judul sebagai berikut :
1.1.1 Dalam permainan tenis pukulan forehand drive merupakan salah satu
teknik dasar pukulan yang sangat penting karena merupakan pukulan
yang dominan digunakan.
1.1.2 Latihan

menggunakan

variasi

sasaran

menjauh

dan

sasaran

menyamping dapat digunakan untuk menambah variasi latihan
khususnya dalam forehand drive cabang olahraga tenis.

1.2 Permasalahan
Permasalahan penelitian ini adalah :
1.2.1

Apakah ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan sasaran
menjauh dan sasaran menyamping terhadap kemampuan forehand
drive pada petenis umur 14-16 tahun Walet Tenis Klub Kabupaten
Kebumen tahun 2012 ?

1.2.2

Jika ada perbedaan latihan manakah yang lebih baik antara latihan
forehand

drive

menggunakan

sasaran

menjauh

dan

sasaran
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menyamping terhadap kemampuan forehand drive pada petenis umur
14-16 tahun Walet Tenis Klub Kabupaten Kebumen tahun 2012?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1.3.1

Untuk mengetahui perbedaan latihan forehand drive menggunakan
sasaran menjauh dan sasaran menyamping terhadap kemampuan
forehand drive pada petenis umur 14-16 tahun Walet Tenis Klub
Kabupaten Kebumen tahun 2012.

1.3.2

Jika ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan sasaran
menjauh dan sasara menyamping terhadap kemampun forehand drive
pelatih atau pembina dapat memilih variasi manakah yang cocok
untuk menunjang peningkatan kemampuan forehand drive pada
atletnya.

1.4 Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :
1.4.1

Memberikan informasi kepada pelatih, pembina maupun petenis
dalam memilih bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan
forehand drive dalam permianan tenis.

1.4.2

Digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain,
pelatih tenis dan pembina olahraga tenis.

1.5 Penegasan Istilah
Untuk menghindari salah penafsiran dalam memberi pengertian yang
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dimaksud dalam judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah
yang dianggap penting, dengan demikian ada kesamaan pendapat dalam
memberikan penafsiran dijelaskan sebagai berikut :
1.5.1 Perbedaan
Perbedaan menurut Peorwadarminta (1984:731) adalah “Beda” yaitu
sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara dua benda (hal dsb).”
Perbedaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membedakan
dua macam latihan forehand drive menggunakan sasaran menjauh dan
sasaran menyamping terhadap kemampuan forehand drive cabang olahraga
tenis.
1.5.2 Latihan
Latihan menurut Poerwadarminta (1984:570) adalah “Pelajaran untuk
membiasakan atau memperoleh kecakapan.”
Dalam hal ini yang dimaksud latihan adalah proses yang dilaksanakan
untuk meningkatkan kemampuan forehand drive yang beban latihannya
semakin lama semakin bertambah atau meningkat.
1.5.3 Forehand Drive
Pendapat dari Katilli (1973:24) Forehand drive adalah pukulan di
sebelah kanan pemain, dan pada pemain kidal dari sebelah kirinya.
Forehand drive dalam penelitian ini adalah suatu stroke yang
dilaksanakan dari sisi kanan tubuh pemain yang tidak kidal (normal) atau sisi
kiri pemain kidal dilaksanakan dengan suatu ayunan menyamping secara
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penuh setelah bola melambung yang dilaksanakan dengan benar untuk
mengembalikan bola drive.
1.5.4 Sasaran menjauh
Pendapat ini dikemukakan Hasan (2007:1001) sasaran adalah sesuatu
yang menjadi tujuan, Pendapat menurut Hasan (2007:462) ”menjauh adalah
pergi (berjalan) kearah yang lebih jauh.” jadi yang dimaksud dengan latihan
sasaran menjauh dalam penelitian ini adalah latihan yang dilakukan petenis
dalam memukul bola dengan sasaran di dalam kotak service menjauh ke arah
sasaran dekat garis baseline.
1.5.5 Sasaran menyamping
Pendapat ini dikemukakan Hasan (2007:1001) sasaran adalah
sesuatu yang menjadi tujuan, sedangkan menyamping menurut Hasan
(2007:991) ”menyamping adalah menyusur pinggir atau menepi”. Jadi yang
dimaksud latihan sasaran menyamping dalam penelitian ini adalah latihan
yang dilakukan petenis dalam memukul bola dengan sasaran yang diletakan
sejajar dengan sasaran yang lain atau menyusuri sasaran satu ke sasaran yang
lain dan diarahkan kesamping secara bergantian.
1.5.6 Kemampuan Forehand Drive
Pendapat Menurut Poerwadarminta, (1984:628). “Kemampuan adalah
Kesanggupan atau kecakapan.”
Kemampuan forehand drive yang dimaksud adalah kesangggupan
atau kecakapan dalam memukul bola dengan forehand drive pada lapangan
tenis yang telah diberi sekor susuai instrumen tes pada saat forehand drive.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tenis
Tenis adalah olahraga yang bisa dimainkan oleh dua orang yang
saling berhadapan dalam permainan tunggal, baik itu tunggal putra maupun
tunggal putri. Bisa juga dimainkan dalam permainan ganda baik itu ganda
putra maupun ganda campuran. Peralatan yang dibutuhkan untuk bisa
memainkan olahraga ini adalah raket dan bola yang khusus.
Hal ini sesuai pendapat Scharff (1981:6) “Tenis adalah olahraga jaring
(net) dan raket, yang dimainkan oleh dua pemain (single = tunggal) satu
dengan yang lain berhadapan, atau empat orang pemain (double = ganda)
yang bermain dua lawan dua. Permainan olahraga yang menggunakan raket
dan bola biasanya dimainkan disebuah lapangan yang dibagi menjadi dua
oleh sebuah jaring. Direktorat Keolahragaan (1995:9) “Olahraga tenis
menggunakan lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran : panjang
23,77 m dan untuk ukuran lebar lapangan tunggal 8,23 m dan untuk lapangan
ganda lebarnya 10,97 m. Lapangan dibagi ditengah oleh sebuah jaring yang
tergantung pada tali atau kabel metal dengan diameter maksimum 0,8 cm,
tinggi dibagian tengah 0,914 m dan pada tiap-tiap tiang net 1,07 m.”
Bermain tenis dengan baik merupakan salah satu keinginan setiap
pemain. Dibutuhkan penguasaan teknik dasar dan teknik pukulan yang baik
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untuk meningkatkan prestasi dalam bermain tenis. Prestasi secara optimal
bagi petenis akan meningkat apabila pemain menguasai teknik dasar dan
teknik pukulan dengan benar dan baik.

2.1.2 Jenis Pukulan Dasar Permainan Tenis
Menguasai jenis-jenis pukulan dasar merupakan penentu bagi
kelanjutan keberhasilan dalam menguasai permainan tenis dengan benar
sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan cara memukul bola dalam
permainan tenis.
Permainan tenis di bagi menjadi empat jenis pukulan dasar yang harus
dikuasai. Menurut Scharff (1981:24) bahwa “Empat pukulan dasar yang harus
dikuasai dalam tenis lapangan yaitu; Service, Forehand Drive, Backhand
Drive, dan Volley.” Seorang petenis akan bermain dengan baik apabila
menguasai jenis pukulan dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
uraian sebagai berikut:
2.1.1.1 Service
Service Menurut Lardner (1996:51) mengatakan “Service adalah
“Pukulan tunggal yang paling penting.” Sedangkan service menurut Scharff
(1981:60) adalah “Satu-satunya pukulan dalam permainan tenis, di mana
pemain seluruhnya menguasai bola.” Service yang keras dapat dipakai
sebagai senjata dalam melancarkan serangan pertama. Sekarang ini service
keras merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Mendapatkan point
tidak harus dengan strokes yang baik tapi dengan service yang keras tepat
pemain bisa mendapatkan point tanpa mengalami rally panjang dahulu.
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2.1.1.2 Forehand Drive
Forehand drive menurut Yudoprasetio (1980;43) “Forehand drive
adalah “Pukulan yang termasuk golongan groundstroke, yaitu pukulan yang
dilakukan terhadap bola yang sudah menyentuh tanah (lapangan) dengan
pukulan datar di atas net.” Dikatakan oleh scharff (1981:24) “bahwa dari
keempat jenis pukulan tiga perempat dari biji kemenangan akan anda capai
dengan forehand. Sedangkan menurut Lardner (1996:31) “Pukulan forehand
merupakan stroke yang paling umum dipakai dalam tenis.” Jadi dari
pernyataan diatas bahwa forehand drive adalah pukulan yang paling banyak
dilakukan oleh setiap pemain dalam pertandingan maupun latihan.
2.1.1.3 Backhand Drive
Pendapat yang di kemukakan Yudoprasetio, (1980:64) “Backhand
Drive adalah Pukulan drive yang dilakukan terhadap bola yang berada di
samping kiri pemain, kalau pemain menggunakan tangan kanan. Sedangkan
pendapat yang di kemukakan Scharff (1981:46) “Backhand drive digunakan
untuk mengembalikan bola yang setelah sekali melambung dari tanah jatuh
ke sisi kiri seseorang, atau kesebelah kanan dari seseorang yang kidal.”
2.1.1.4Volley
Pengertian volley Menurut Ladner (1996:62) “Volley adalah suatu
cara memukul sebelum mental dilapangan, pada umumnya di wilayah dekat
net.” Volley forehand maupun backhand merupakan pukulan pada bola
sebelum bola itu melambung. Sedangkan Menurut Scharff (1981:70) “Volley
baik forehand maupun backhand) merupakan pukulan pada bola sebelum
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bola itu melambung. Sesuai dengan pendapat yang lain volley adalah pukulan
yang dilakukan sebelum bola menyentuh lapangan atau tanah, seperti
pendapat yang dikemukakan oleh Magethi (1990:34) “Volley dimainkan
sebelum bola memantul di lapangan.”

2.1.3 Pengertian Forehand Drive
Pukulan yang dilakukan terhadap bola disamping kanan pemain (yang
menggunakan tangan kanan) atau disamping kiri pemain (yang menggunakan
tangan kiri pemain kidal) disebut forehand drive.
Hal ini dikatakan Yudoprasetio (1980;43) “Forehand drive adalah
“Pukulan yang termasuk golongan groundstroke, yaitu pukulan yang
dilakukan terhadap bola yang sudah menyentuh tanah (lapangan) dengan
pukulan datar di atas net.” Sedangkan menurut Katilli (1973:24) Forehand
drive adalah “Pukulan disebelah kanan pemain, pada pemain kidal disebelah
kirinya.”
Pukulan forehand drive dilakukan dari sisi kanan pemain yang
menggunakan tangan kanan pemain atau dari sisi kiri pemain yang
menggunakan tangan kiri untuk memukul bola. Hal ini sesuai pendapat
Scharff, (1981:24) bahwa “Forehand drive adalah pukulan yang paling
penting bagi seorang pemula.” Tujuannya adalah mengembalikan bola pada
sisi badan sebelah raket (sebelah kanan pada orang dewasa dan sebelah kiri
pada orang kidal), setelah bola itu melantun sekali. Berdasarkan pendapat
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa forehand drive adalah suatu
pukulan dalam permainan tenis lapangan yang dilakukan dalam suatu swing
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atau ayunan kesamping kanan secara penuh, kemudian dengan raket
diayunkan ke samping badan lalu diayunkan ke depan untuk memukul bola
secara datar di atas net setelah memantul sekali di lapangan.

2.1.4 Macam-Macam Pegangan Raket
Secara umum petenis memiliki kenyamanan sendiri dalam memegang
raket, kemudian cara-cara pemain memegang raketnya diperhatikan dan
akhirnya diketahui secara garis besarnya, pendapat menurut Yudoprasetio,
(1980:13) “pada garis besarnya, 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).”
Dikatakan oleh Scharff (1981:24) “Ada tiga macam genggaman yang
disebut: Eastern, Continental, dan Western. Pendapat yang sama juga
dikatakan oleh Katilli (1973:17) ”Ada tiga pegangan “standard” yang jadi
patokan : 1). Pegangan Western (Western grip), 2). Pegangan Eastern
(Eastern grip), 3). Pegangan Continental (Continental grip).
Dalam penelitian ini pegangan yang digunakan untuk melakukan
pukulan Forehand Drive adalah Pegangan Eastern (Eastern Grip), sebab
pegangan tersebut mempunyai keuntungan, sesuai pendapat katilli (1973:21)
“genggaman eastern juga mampu melayani pukulan bola yang mengandung
berbagai macam putaran.”
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2.1.5

Teknik Pegangan Dalam Forehand Drive
Cara memegang raket punya peran penting dalam melakukan

ketepatan dalam melakukan pola pukulan. Begitu juga pegangan untuk
forehand drive. Dikatakan oleh Yudoprasetio (1980:13) “Cara memegang
raket disebut grip. Grip yang sering dipakai adalah eastern grip atau
lazimnya disebut grip seperti berjabat tangan.” Dengan menggunakan
pegangan eastern maka jangkauan pemain panjang dan pukulannya
mempunyai power yang lebih besar, lebih kencang dari pada continental grip
atau western grip. Selain itu dapat memberikan pukulan topspin, slice, flat,
dan chop. Sedangkan menurut Katilli, (1973:21). “Genggaman eastern juga
mampu melayani pukulan bola yang mengandung berbagai putaran.”

2.1.6 Cara Melakukan Teknik Pegangan Eastern
Pendapat dari Scharff (1981:26) “Eastern grip diperoleh dengan
memegang leher (throat) dari raket dengan tangan kiri dan merentangkannya
kedepan badan dengan pangkal gagang ke jurusan anda. Permukaan raket
harus membentuk sudut siku-siku dengan tanah. Peganglah raket dengan
tangan kanan, sehingga ruas belakang dari ibu jari berada dibagian atas dari
raket. Sekitar satu per delapan inci sebelah kiri dari pertengahannya.Ini
berarti, bahwa bentuk V antara telunjuk dan ibu jari berada pada bagian atas
dari bidang rata dari gagang. Ibu jari membalut gagang, sedangkan jari-jari
lain berada pada gagang. Telapak tangan harus dekat pada bidang yang rata
dari gagang itu. Seumpama kita “berjabat tangan” dengan raket itu. Orang
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yang kidal seperti demikian juga, hanya raket dipegang dengan tangan kanan,
sedangkan gagangnya digenggam dengan tangan kiri.” (Lihat gambar 1).

Gambar 1.
Pegangan Eastern.
(http://prasso.files.wordpress.com)

2.1.7 Macam-macam Pukulan Forehand Drive
Pendapat yang di kemukakan Katilli (1973:30) Ada tiga jenis
forehand drive berkenaan dengan spin atau putaran: a. Forehand flat-drive; b.
Forehand topspin-drive; c. Forehand sliced-drive.
2.1.7.1 Forehand Flat-Drive
Forehand Flat-Drive adalah pukulan forehand drive pada bola yang
mengandung sedikit top spin atau back spin. Bola yang dipukul dengan teknik
forehand flat drive, melayang dengan lurus, cepat serta tajam seolah-olah rata
dengan tanah. Kalau bola dipukul dengan flat betul, permukaan raket sebelum
dan sesudah kontak dengan bola (impact) tetap tegak lurus terhadap tanah
sampai akhir ayun lanjut.
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Cara melakukan forehand flat drive adalah ayunkan raket lurus ke
belakang, kemudian ke muka atau kearah bola tanpa membuat lengkung yang
berarti. Kaki kiri ke depan dan bahu miring kejaring, mata mengawasi kearah
bola. (lihat gambar 2).

Gambar 2.
Forehand Flat- Drive.
(http://tennis.topbuzz.com)
2.1.7.2 Forehand Topspin-Drive
Pada pelaksanaan teknik forehand topspin-drive ini, bola dipukul ke
atas, raketnya mengenai bola dibawah garis tengahnya sehingga akan
menghasilkan putaran bola kedepan (overspin).
Kelebihan bola dipukul dengan menggunakan dengan teknik forehand
topspin-drive ini adalah hasil bola yang dipukul lebih condong untuk jatuh ke
tanah lebih cepat dari bola tanpa spin. Hal ini sesuai Pendapat katilli
(1973:36) “bola yang dipukul dengan forehand backspin atau underspin-drive
cenderung untuk bergantung di udara. Maka forehand topspin–drive
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merupakan “passing shot” yaitu pukulan yang dapat melewati penyerang
jaring. Hal ini disebabkan karena cepatnya bola menukik ke bawah akan
mengakibatkan lawan yang akan melakukan volley terhadap bola terpaksa
memukul bola yang rendah dan volleynya akan naik keatas.”
Agar permukan raket terhadap bola betul-betul menghasilkan putaran
ke depan (overspin), maka forward swing harus dilakukan dari bawah ke atas
terhadap bola. Oleh karena itu, raket memukul bola harus dari “tinggi bola”
(ball level), yaitu titik pantulan tertinggi dari bola setelah memukul di
lapangan. Backswing bisa dilakukan tinggi, tetapi dalam hal ini pemain harus
membiasakan diri dengan swing melingkar sehingga raket akan berada di
bawah tinggi bola tepat sebelum kontak dengan bola. Permukaan raket bisa
terbuka (membentuk sudut 45) atau tegak lurus terhadap tanah (lapangan).
Akan tetapi kalau permukaan raket terlalu tertutup, bola akan terlalu pendek
jatuhnya atau menyentuh net.
Kalau permukaan raket terlalu terbuka, bola yang dihasilkan akan
tinggi dan keluar lapangan maka pemain harus menggunakan ayunan raket
yang cepat untuk menghasilkan topspin yang berlebihan untuk menjaga agar
bola masuk dalam lapangan. (lihat gambar 3).
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Gambar 3.
Forehand Topspin-Drive.
(http://tennis.topbuzz.com).
2.1.6.3Forehand Sliced-Drive
Pada forehand slice- drive ini, senar raket menggesek bola dari
tengahnya kebawah Backswing pada forehand sliced-drive lebih tinggi dari
pada backswing pada forehand topspin-drive atau forehand flat-drive,
permukaan raket terbuka (pinggir atas dimirangkan ke belakang). Dalam
posisi ini, raket diayunkan kemuka pada forward swing dan memukul bola ke
bawah pada belakang bawahnya. Gerak raket ini mengakibatkan putaran
kebelakang dan menyebabkan bola mengambang di udara lebih lama dari
pada forehand topspin flat-drive.
Karena bola melayang di udara lebih lama atau lambat, maka pukulan
forehand sliced-drive mudah divolley oleh lawan. Oleh sebab itu maka kalau
lawan sudah tertarik ke kanan, ke kiri atau dia tidak menduganya, pukulan
forehand sliced-drive kurang membawa hasil passing shot.
Bola yang dipukul dengan teknik forehand sliced drive akan
memantul rendah dan menggelincir. Apabila bola dipukul sebelum
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putarannya berkurang, bola sering sekali meleset dari raket. Oleh sebab itu
lawan akan terpaksa menunda pukulannya sehingga dia akan terganggu.
(Lihat gambar 4).
.

Gambar 4.
Forehand Slice
(http://cdn.tennis.com)
Dari ketiga macam pukulan forehand drive di atas, maka pukulan
yang digunakan oleh atlet dalam penelitian ini adalah forehand flat-drive dan
forehand topspin-drive.

2.1.8 Teknik Dasar Forehand Drive
Untuk mendapatkan teknik dasar forehand drive yang baik diperlukan
teknik-teknik dasar yang benar. Dasar forehand drive Menurut Scharff
(1981:29) “forehand drive taraf pemulan dibagi atas lima bagian : 1). Cara
berdiri, 2). Ayunan kebelakang, 3). Ayunan depan, 4). Saat pukulan dan 5).
Gerakan lanjutan.” Setiap tahap sama pentingnya untuk memperoleh pukulan
yang keras dan berirama. Pukulan dari awal sampai akhir harus lancar dan
merupakan koordinasi dari gerak kaki, gerak-badan, dan gerak tangan,
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disebut koordinasi karena sulit untuk memukul tanpa gerak kaki yang baik,
sedangkan pukulan yang dilakukan dengan tangan saja akan kekurangan
tenaga dan kekuatan yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, maka akan
diuraikan kelima hal tersebut di atas sebagai berikut:
2.1.8.1Cara berdiri
Suatu sikap siap harus dilakukan saat menunggu hendak memukul
bola. Menghadaplah ke net sepenuhnya dengan dua kaki dibuka, berat badan
ditopang oleh kedua kaki. Ayunkan leher raket di tangan kiri dan arahkan
kepalanya ke net. Mata harus tertuju kebola, badan tetap santai, lutut sedikit
ditekukkan dan punggung sebelah atas agak dibungkukkan. Tiap selesai
memukul sikap badan harus segera kembali ke dalam posisi begini. Dari
posisi siaga ini bebas bergerak kearah bola.
2.1.8.2Ayunan belakang
Sambil berdiri dengan berputar, ayunkan raket kebelakang dengan
gerakan rata, lurus kebelakang dan horizontal dari tangan kanan. Pindahkan
berat badan berangsur-angsur kekaki belakang. Gerakan ini serentak dan
bersamaan dengan laju bola yang datang. Kalau masih ada waktu, tariklah
raket sejauh mungkin ke belakang. Lengan kiri juga mempunyai peranan
yang sangat penting dalam ayunan badan untuk keseimbangan dan harus
bergerak bebas.
Ayunan belakang dan gerakan kaki harus segera dimulai, begitu arah
dan kecepatan bola telah dapat dipastikan.Ini berarti, bahwa hal ini harus
dilakukan apabila terjadi service dan pengembalian bola masih di udara.Bola
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lawan tidak boleh dibiarkan melambung ke daerah kita sebelum
mempersipkan ayuanan belakang. Ayunan belakang harus dikuasai penuh,
lancar, dan tepat pada waktunya untuk memberi waktu kepada tubuh kita dan
raket bergerak kedepan untuk memukul bola.
2.1.8.3Ayunan depan
Saat menghentikan ayunan belakang, dan memulai gerakan ke depan
raket tergantung pada kecepatan bola yang datang. Waktu berhentinya
gerakan pada akhir dari rentangan tangan ketika mengayun ke belakang,
haruslah pendek sekali. Jika perkiraan kecepatan itu tepat, dan “timingnya”
cocok. Lutut sedikit ditekuk, dan tangan kiri berada di depan untuk membantu
putaran badan.
Begitu memulai ayunan depan, melangkahkan kaki kiri sambil
memiringkan bola kearah net dan bola yang melayang. Waktu melakukan ini,
mulailah memindahkan berat badan dari kaki kanan yang berada di belakang
kaki kiri yang berada di depan. Ada waktu yang sama tangan kanan dengan
kepala raket vertikal ke tanah dan masih di atas pergelangan tangan harus
direntangkan jauh kedepan sampai gerakan badan raket serentak.
2.1.8.4Saat Benturan
Sewaktu raket bergerak kedepan untuk memukul bola, kepala raket
harus berada pada ketinggian bola dan rata pada saat benturan. Tepat pada
saat itu raket harus dipegang lebih erat dan harus demikian selama pemukulan
itu berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk penguasaan terhadap bola harus
selalu diusahakan agar senar raket mengenai bola tepat pada bagian
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tengahnya dan pada ketinggian pinggang, tekuklah lutut sampai setinggi bola.
Sebaliknya apabila bola itu melambung lebih tinggi, mundurlah sedikit dan
biarkan bola jatuh setinggi pinggang. Sedapat mungkin bola harus dikenakan
pada puncak ketinggiannya dan antara ujung kaki kiri dan pertengahan
pinggang. (lihat gambar 5).

3
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Gambar 5.
Saat Benturan Raket Dengan Bola Pada Teknik Pukulan Forehand Drive.
(Scharff, 1981:32).
Dari gambar 4, dapat dijelaskan bahwa pemukulan bola pada teknik
pukulan forehand drive, dilakukan pada saat setelah bola memantul di
lapangan pada saat setelah bola memantul di lapangan dan mencapai titik
pantulan tertinggi (nomor 3). Untuk teknik pukulan forehand drive, pemain
hendaklah mengambil posisi cukup jauh dari bola untuk memungkinkan
merentangkan lengan, karena bila bola yang akan dipukul terlalu dekat
dengan tubuh, maka pemukul terpaksa akan menekukkan siku. Apabila hal ini
dilakukan maka akan merusak pukulan, karena tekukan lengan ini akan
mengurangi tenaga pukulan dengan arahnya tidak datar seperti yang
diinginkan.

23

2.1.8.5Gerakan Lanjutan
Waktu melakukan forehand drive berat badan berpindah dari kaki
kanan ke kaki kiri dan raket bergerak menuju bola dan lalu membentur bola,
sampai gerakan lanjutannya. Gerakan lanjutan ini sangat penting karena,
gerakan inilah yang menentukan laju bola. Dalam gerakan lanjutan ini sangat
penting karena gerakan lanjutan inilah yang menentukan laju bola. Dalam
gerakan lanjutan ini berat badan ke depan atau ke arah bola, dan selama ini
kedua kaki harus selalu berada di tanah. Keseimbangan harus selalu dijaga
dengan kaki kanan, lengan kiri dan dengan mengangkat tumit sedikit dari
tanah. Satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengangkat kaki yang di
belakang selama memukul bola atau sebelum gerak lanjut selesai.
Menekukkan lutut sewaktu memindahkan berat badan menyebabkan
pukulan menjadi rata dan dengan demikian tidak bisa menyodok atau
mengangkat bola. Jika meluruskan lutut, bidang pukulan akan berubah dan
saat baik akan terbuang. Gerakan ini akan mengakibatkan seorang petenis
lapangan tidak bisa mengenai bola pada bagian tengah dari raket. Gerak
lanjut berakhir jika kepala raket itu terhenti dengan sendirinya di depan bahu
sebelah kiri dan kaki kiri. Kepala raket berakhir setinggi antara pinggang dan
bahu, tergantung pada tinggi dan kecepatan bola yang dipukul. Pergelangan
tangan harus tegak pada waktu bola itu kena dan lambat laun berubah pada
gerak lanjutan, sehingga pada akhirnya telapak tangan menghadap ke bawah,
(kalau menggunakan tenik pegangan bola Eastern). Pada bola yang
melambung rendah, perlu gerak lanjutan yang lebih tinggi agar bola yang
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dipukul melampaui net. Pada akhir pukulan, berat badan harus tetap karena
lengan dan raketnya menarik badan sebelah kanan kembali ke posisi siap
(ready) dan tangan kiri berada pada raket lagi. Hal ini dimaksud untuk
mempersiapkan terhadap pukulan lawan selanjutnya. (lihat gambar 6).
1

2

3

4

Gambar 6.
Dasar Pukulan Forehand Drive Dari Posisi Bersikap Sampai Gerak Lanjut.
(Scharff, 1981:30).
Dari gambar di atas, diterangkan bahwa semua gerakan dalam
melakukan teknik pukulan forehand drive dari posisi siap (1) ayunan
belakang, (2) ayunan depan (3) saat pukulan dan (4) lanjutannya harus
terlaksana dengan gerakan yang harmonis.

2.1.9 Gerak Kaki ( Footwork) pada Forehand Drive
Gerak kaki (footwork) dalam teknik pukulan forehand drive
memegang peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan pukulan
tersebut. Kemampuan untuk bergerakan cepat memang sangat penting tapi
sebagian nilai mutunya akan berkurang apabila gerakan tata kakinya
dilakukan dengan ceroboh atau dalam bentuk yang sangat buruk. Seorang
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petenis lapangan tidak harus mampu bergerak dengan cepat untuk tiba pada
daerah pukulan, tetapi setelah tiba disana harus dapat melakukan gerakan kaki
yang memungkinkan semua pukulan yang dilakukannya terlaksana dengan
pengaruh yang paling menyulitkan pihak lawan.
Pendapat Soediharso (1991:68) “Hampir semua pemain profesional
sependapat, bahwa hampir 50 sampai 70 persen keberhasilan seorang pemain
memperoleh kemenangan sangat ditentukan oleh kaki yang baik.”
Dari pendapat tersebut di atas dapat dijadikan pedoman bahwa
pukulan-pukulan yang sempurna dalam perminan tenis lapangan akan tidak
berarti dalam pertandingan apabila pergerakan kaki pemin tidak baik. Bagi
petenis lapangan yang pergerakan kakinya jelek akan mengalami kesulitan
dalam usahanya mengatur jarak antara badan dan bola.
Gerakan kaki atau footwork dalam melakukan teknik pukulan
forehand drive yaitu menempatkan kaki kiri di depan dan kaki kanan di
belakang pada pemain yang tidak kidal. sedangkan pada pemain ynag kidal,
untuk melakukkan pukulan forehand drive penempatan kaki kanan di depan
sedangkan kaki kiri harus di belakang.
Untuk menempatkan kaki seperti yang dimaksud di atas, perlu
gerakan kaki yang baik. Pergerakan kaki yang baik sangat penting untuk
membantu ayunan dari lengan untuk menghasilkan pukulan yang keras,
menjaga keseimbangan badan dan dalam menentukan arah.
Pendapat di kemukakan Yudoprasetio (1980:33) “Seperti halnya
semua gerakan yang dibutuhkan dalam perminan tenis lapangan, footwork
juga terdiri dari beberapa perbuatan atau bagian yang harus dilaksanakan
menjadi rangkaian gerakan yang serasi (harmonis).
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Jadi footwork harus diakui oleh seorang petenis lapangan, karena
footwork yang baik akan memungkinkan dia dapat melakukan semua pukulan
dengan tenaga yang efisien dengan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan
karena posisi badan dan gerakan pemain terhadap bola akan teratur dengan
rapi. Disamping itu dengan melakukan gerakan kaki yang baik akan
memungkinkan seorang petenis lapangan dapat melakukan pukulan pada bola
dengan lebih keras.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalam latihan
forehand drive pengaturan gerak kaki sangat berpengaruh terhadap arah
pukulan bola maka seorang petenis sebelum melakukan pukulan harus dapat
menata gerak kaki terlebih dahulu agar arah pukulannya tepat sesuai dengan
arah yang dituju.

2.1.10 Latihan Forehand Drive Sasaran menjauh
Latihan forehand drive sasaran menjauh salah satu variasi latihan
yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan forehand drive. Latihan
sasaran menjauh adalah latihan yang ditambah variasi latihannya dari latihan
menggunakan target lurus. Pendapat yang di kemukakan oleh Magethi
(1990:55) “Gunakan daerah target pada tanah untuk mengubah-ubah panjang
dan arah dari tembakan anda”. Dalam latihan sasaran menjauh pemain
memukul bola lurus ke sasaran yang diletakan dari di dalam garis service
kebelakang dekat garis baseline. Pendapat yang dikemukakan Brown,
(2002:39) Pukul bola pada jarak aman di atas net dan cobalah memukulnya
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hingga sejauh mungkin di belakang lapangan lawan. Sehingga sasaran yang
terjauh mendekati garis baseline.
Di dalam latihan sasaran menjauh pemain harus menempatkan bola
jatuh di sasaran yang terdekat dahulu kemudian baru kearah sasaran yang
lebih jauh. Dikemukakan oleh Yudoprasetio (1980:2) “Bahwa pukulan
(stroke) yang baik dapat member arah kepada bola dan dapat menempatkan
bola dengan cermat di suatu tempat yang di kehendaki.” Jadi dalam sasaran
menjauh dilakukan pertama untuk sasaran paling dekat (no 1), kedua (no 2)
untuk sasaran yang lebih menjauh dan ketiga (no 3) untuk sasaran yang
paling jauh. (Lebih jelasnya lihat gambar 8).

1
2
3

Gambar 8.
Sasaran menjauh
(Brewer 1981:157 )
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2.1.11 Latihan Forehand Drive Sasaran menyamping
Forehand drive adalah pukulan yang penting dalam permainan tenis
dan yang paling sering dilakukan. Sebagian besar kemenangan dalam
permainan tenis ditentukan melalui forehand drive yang baik. Hal ini sesuai
pendapat Scharff (1981:24) “dari keempat jenis pukulan, tiga perempat dari
biji kemenangan akan anda capai dengan forehand.”
Latihan forehand drive menggunakan sasaran menyamping adalah
variasi latihan yang di tambah variasi dalam latihan dari salah satu latihan
yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan forehand drive. Pendapat
yang di kemukakan oleh Magethi (1990:56) “cobalah untuk memukul bola
sehingga melewati garis service tapi masih dalam arah diagonal lapangan.”
Hampir sama dengan pendapat Brown (2002:48) “Bergantianlah memukul
lurus dan menyilang atau diagonal terhadap lapangan.” Variasi latihan
forehand drive menggunakan sasaran menyamping pemain melakukan
pukulan dengan forehand drive mengarah pada sasaran yang diletakan
berderet dari no 1,2 dan no 3 yaitu dari kiri, lurus atau ketengah, dan kanan.
Lebih jelasnya sasaran menyamping tidak ada perubahan pajang maupun
pendek hasil pukulan hanya terjadi perubahan arah saja.
Pendapat diatas sesuai pernyataan Yudoprasetio (1980:41) “bola yang
di-drive, mengandung maksud-maksud : 1) dijuruskan atau diarahkan, 2)
dipukul

dengan

keras.”

Di

pertegas

dengan

pernyataan

Brown

(2002:48)“gunakanlah pukulan groundstroke menyusuri garis tepi (down the
line groundstroke).” (Lebih jelasnya lihat gambar 7).

29

1

2

3

Gambar 7.
Sasaran menyamping
(Brewer 1981:43)

2.1.12 Kerangka Berpikir
Latihan forehand drive sasaran menjauh dan menyamping diharapkan
ada peningkatan terhadap kemampuan forehand drive dapat dilihat dari bagan
dibawah ini :

Latihan Sasaran
Menjauh (X1)
Metode
latihan

Kemampuan Forehand Drive
(Y)
Latihan Sasaran
Menyamping (X2)
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2.1.12.1Perbedaan Latihan Forehand Drive Sasaran menjauh
Latihan forehand drive menggunakan sasaran menjauh pemain
memukul bola seolah-olah sasaran begerak menjauh dalam arah yang sama.
sehingga di butuhkan perubahan power tetapi tidak merubah arah. Dengan
latihan ini akan mampu meningkatkan kemampuan forehand drive. Kelebihan
latihan forehand drive sasaran menjauh pemain akan terbiasa untuk memukul
bola kearah yang sama dengan power yang baik, sehingga akan meningkatkan
akurasi secara baik meskipun jarak sasaran lebih jauh, ada tahap latihan
karena tidak dituntut untuk memukul bola dengan keras pada awal latihan.
tidak ada perubahan gerak kaki yang cepat (footwork). Kelemahan latihan
forehand drive sasaran menjauh pemain harus mampu mengatur power saat
memukul untuk mengarah pada tiap sasaran, arah pukulan selalu tetap
sehingga terlihat monoton arah pukulannya.
2.1.12.2 Perbedaan Latihan Forehand Drive Sasaran menyamping
Latihan forehand drive menggunakan sasaran menyamping pemain
mengarahkan bola pada sasaran yang diletakan antara sasaran satu berada di
samping sasaran yang lain dalam satu tahap dengan jarak sasaran yang telah
ditentukan atau seolah-olah sasaran bergerak kearah samping, sehingga
pemain harus menyesuaikan pukulan dengan arah sasaran yang berbeda di
butuhkan gerak lanjutan yang menyesuaikan sasaran.
Kelebihan dalam latihan forehand drive sasaran menyamping pemain
mendapatkan variasi pukulan ke berbagai arah baik dari kanan, tengah
maupun kiri lapangan dalam satu tahap. Pemain tidak perlu mengatur power
atau power selalu tetap dalam setiap latihan. Kelemahan latihan forehand
drive sasaran menyamping pemain akan lebih sulit mengarahkan bola kearah
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sasaran karena ada penyesuaian gerak yang berbeda kesetiap sasaran. Tidak
ada tahap saat awal memukul bola sehingga ada kesulitan dalam mengatur
power untuk memukul bola langsung di belakang lapangan. Lebih jelasnya
dapat dilihat dari matrik dibawah ini :
Tabel 1
Kelebihan dan kelemahan sasaran menjauh dan sasaran menyamping
Kelebihan sasaran menjauh

Kelebihan sasaran menyamping

1. Pemain akan terbiasa untuk 1. pemain
mendapatkan
variasi
memukul bola kearah yang sama
pukulan ke berbagai arah baik dari
dengan power yang baik
kanan, tengah maupun kiri
2. Akurasi pukulan akan baik
lapangan dalam satu tahap
3. Ada tahap latihan, memukul bola 2. Pemain tidak perlu mengatur
tidak dituntut keras dulu
power atau power selalu tetap
dalam setiap latihan
Kelemahan sasaran menjauh

Kelemahan sasaran menyamping

1. Pemain harus mampu mengatur 1. Pemain lebih sulit mengarahkan
power saat memukul untuk
bola kearah sasaran karena ada
mengarah pada tiap sasaran,
penyesuaian gerak yang berbeda
2. Arah
pukulan selalu
tetap
kesetiap sasaran
sehingga terlihat monoton arah 2. Ada kesulitan dalam mengatur
pukulannya.
power untuk memukul bola
langsung di belakang lapangan

Melihat analisis dari kelebihan dan kelemahan kedua bentuk variasi
latihan diatas maka dapat dikatakan latihan forehand drive sasaran menjauh
lebih baik dari pada latihan forehand drive sasaran menyamping.
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2.2 Hipotesis
Hipotesis menurut Suharsimi (2006:71) “adalah suatu jawaban yang
bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui
data yang terkumpul.”
Dengan landasan teori pada analisis pukulan forehand drive.
Perbedaan latihan forehand drive menggunakan sasaran menjauh dan sasaran
menyamping. Dengan segala kelebihan dan kelemahan pada masing-masing
bentuk latihan, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut :
2.3.1 Ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan sasaran menjauh
dan sasaran menyamping pada petenis umur 14-16 tahun Walet Tenis
Klub Kabupaten Kebumen tahun 2012.
2.3.2 Latihan forehand drive menggunakan sasaran menjauh lebih baik dari
pada latihan forehand drive menggunakan sasaran menyamping pada
petenis umur 14-16 tahun Walet Tenis Klub Kabupaten Kebumen
tahun 2012.

BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan syarat mutlak di dalam suatu penelitian
ilmiah. Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggungjawaban
metode penelitiannya. Penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah
pada tujuan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Menurut Suharsimi (2006:1) “Karena hanya dengan penelitianlah ilmu
dapat dikembangkan secara ilmiah. Metode penelitian yang seperti kita kenal
sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang
benar, untuk menjaga agar penelitian yang dicapai dari suatu penelitian memiliki
harga ilmiah yang setinggi-tingginya. Dalam bab ini yang akan dibahas adalah
hal-hal sebagai berikut:

3.1 Populasi Penelitian
Populasi merupakan keseluruhan peserta yang akan di teliti, hal ini
sesuai pendapat Suharsimi (2006:130) “populasi adalah keseluruhan subjek
penelitian.” Populasi dalam penelitian ini adalah atlet Walet Tenis Klub tahun
2012, Umur 14-16, sebagai atlet walet tenis klub, maka memenuhi syarat
untuk diteliti, jumlah keseluruhan atlet 20 orang.

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Sampel menurut Suharsimi (2006:131) “Sebagian atau wakil populasi
yang diteliti.” Jika kita meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian
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tersebut adalah penelitian sampel.
Penelitian ini merupakan penelitian sampel yaitu sebagian populasi
digunakan sebagai anak coba. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive random sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas
tujuan tertentu yaitu sampel yang digunakan adalah 12 dari populasi 20. Di
ambil 12 sampel karena 6 sampel masih kurang dari 14 tahun dan 2 sampel
lebih dari 16 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk diteliti. Pendapat
dikemukakan Suharsimi (2006:134) Dalam penelitian bisa menentukan
sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat –syarat yang harus
dipenuhi.
3.2.1 Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau
karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
3.2.2 Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan
subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi
(key subjects).
3.2.3 Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam
studi pendahuluan. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan cara memilih
sampel berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel yang sudah berumur 14-16
tahun. Berlatih di klub yang sama dan dilatih tahun 2012 Untuk itu sampel
yang digunakan sesuai dengan alasan yang sudah disampaikan di atas.
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3.3 Variabel Penelitian
Variabel menurut Suharsimi (2006:118) “adalah objek penelitian, atau
yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.” Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
3.3.1 Variabel Bebas
Variabel bebas adalah penyebab atau yang mempengaruhi.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :
3.3.1.1 Latihan forehand drive dengan sasaran menjauh
3.3.1.2 Latihan forehand drive dengan sasaran menyamping
3.3.2 Variabel Terikat
Variabel terikat adalah akibat (variabel yang dipegaruhi). Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan forehand drive.

3.4 Metode Pengambilan Data
Metode penelitian ini menggunakan eksperimen untuk memperoleh
data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik eksperimen adalah metode
yang memberikan dan menggunakan suatu gejala yang disebut latihan atau
percobaan. Dengan adanya latihan tersebut akan terikat adanya hubungan
sebab akibat sebagai pengaruh dari pelaksanaan latihan. Pendapat menurut
Sutrisno (2004:89) “Salah satu tugas yang penting dalam riset ilmiah adalah
penetapan ada tidaknya hubungan sebab akibat antar fenomena dan membuat
hukum tentang hubungan sebab akibat. Metode eksperimen adalah metode
yang paling jitu untuk meneliti hubungan sebab akibat itu.”
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3.5 Desain atau Pola Penelitian
Desain atau pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah Matched
Subject Design atau pola M-S, dengan pengertian: “Matched Subject Design,
yaitu eksperimen yang menggunakan kelompok yang sudah disamakan
subjek demi subjek sebelum eksperimen dilaksanakan. Menurut Sutrisno
(2004:225) “bahwa Yang disamakan adalah satu variabel atau lebih yang
telah diketahui pengaruh terhadap hasil eksperimen yaitu variabel diluar atau
faktor yang dieksperimenkan.”
Untuk menyamakan atau menyeimbangkan kedua grup tersebut
dengan cara subject matching ordinal pairing yaitu subjek yang hasilnya
sama atau hampir sama dengan tes awal kemudian dipasangkan dengan
rumus AB BA maka terbentuk 2 kelompok, maka kedua kelompok tersebut
mempunyai tingkat kemampuan yang seimbang. Hal ini dapat dilihat dari
mean dari kedua kelompok tersebut yang sama atau hampir sama untuk
menentukan kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.
Kedua kelompok yang memiliki tingkat kemampuan yang seimbang
diundi. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama pada kedua
kelompok untuk menjadi kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol,
sehingga subjektifitas dari peneliti tidak akan masuk didalamnya. Sehingga
akan dapat ditentukan kelompok mana yang menjadi kelompok eksperimen
maupun kelompok kontrol.
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3.5.1 Tahap Persiapan
Beberapa tahap persiapan sebelum peneliti melakukan pengambilan
data antara lain :
3.5.1.1 Persiapan pengambilan sampel
Sebelum mendapatkan sampel peneliti melakukan observasi terlebih
dahulu untuk mengetahui jumlah atlet Walet tenis klub yang bisa dijadikan
sampel sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan dan jadwal latihan. Peneliti
mengajukan surat ijin penelitian sebagai syarat mengadakan penelitian.
3.5.1.2 Alat-alat dan perlengkapan penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 buah lapangan
tenis, bola tenis sebanyak 16 butir, raket tenis, tali, kranjang bola, blangko
penelitian, kapur berwarna, meteran.
3.5.1.3 Tenaga pelaksana
Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh rekan mahasiswa FIK
UNNES Semarang dengan jumlah 3 orang. Adapun nama-nama petugas
pelaksana penelitian dapat dilihat pada lampiran halaman 57.

3.6 Instrumen Penelitian
Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hewitt’s
achievement test dari Hewitt. Tes pukulan drive dari Hewitt ini dirancang
untuk digunakan sebagai alat dan penentuan tingkat kemampuan petenis.
Menurut Bosco dan Gustafson, mengacu pada hewitt (1983:350) Tes ini
mempunyai koefisien validitas 0,63 dan reliabilitas 0,75 (lihat gambar 9).
Validitas adalah data hasil penelitian sesuai dengan data yang sudah ada.
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Sedangkan reliabilitas adalah data yang diperoleh sesuai dengan data yang
sebenarnya.

Gambar 9.
Instrumen test kemampuan forehand drive
(James S. Bosco dan William F. Gustafson, 1983:310).
Pelaksanaan tes penempatan forehand drive pemain mengembalikan
bola dengan forehand drive sehingga bola melewati diatas net. Pada masingmasing tiang net, ujungnya diikatkan tali setinggi 7 kaki atau 2,13 m dari
permukaan lapangan sejajar dengan bagian atas dari net. Pemain berdiri pada
perpotongan baseline (garis belakang) dan center service mark. Pengumpanan
berada pada perpotongan garis pusat service dan garis service. Pengumpan
memukul bola tenis kepada pemain sebanyak 2 bola sebagai percobaan tepat
di seberang daerah service. Pemain bergerak pada posisi yang benar untuk
melakukan forehand drive memukul bola melewati net dan di bawah tali ke
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dalam daerah lapangan untuk memperoleh angka sebanyak mungkin. Pemain
memilih 10 bola untuk dikembalikan dengan forehand drive. Bola-bola yang
dipukul di atas tali dan masuk kedalam daerah penilaian. Nilainya setengah
dari nilai umum.Semua bola yang menyentuh net dan tali diulang. Nilai
pemain adalah jumlah dari nilai yang diperoleh dari 10 pukulan forehand
yang dilakukannya.
3.6.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dimulai tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 8 Agustus 2012
dengan keterangan sebagai berikut :
3.6.1.1 Tes Awal
Tes awal dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2012 dilapangan Tenis
SMPN 2 Kebumen mulai pukul 15.00 sampai dengan selesai. Tes awal ini
menggunakan tes menempetan forehand drive dari Hewitt.
Pelaksanaannya adalah sampel melakukan forehand drive sebanyak
10 kali yang sebelumnya diberi kesempatan melakukan 2 kali forehand drive
sebagai percobaan.
Sebelum tes awal dimulai diadakan persiapan terlebih dahulu yaitu
membuat batas garis yaitu untuk penempatan forehand drive, menyiapkan
petugas pelaksana dan formulir tes serta menyiapkan alat-alat yang
diperlukan lainnya. Setelah itu sampel diberikan penjelasan tentang petunjuk
pelaksanaan tes forehand drive serta melakukan pemanasan secukupnya.
Adapun langkah pelaksanaan tes awal adalah sebagai berikut : 1) Sampel
dipanggil satu per satu menurut nomor tes yang telah disusun. 2) Sampel yang
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telah dipanggil memasuki lapangan dan siap untuk melakukan tes
penempatan forehand drive. 3) Setelah pencatat skore dan pengawas sasaran
siap, maka sampel melakukan tes penempatan forehand drive sebanyak 10
kali, 2 kali percobaan sebelum 10 kali pukulan forehand drive dinilai.
3.6.1.2 Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan
pemberian latihan atau perlakuan. Dalam pelaksanaan latihan menurut Sajoto
(1996:47) yang mengutip pendapat Brooks dan Fahey menerangkan “bahwa
latihan hendaknya dengan frekuensi antara 3-5 kali perminggu, dengan waktu
latihan antara 20-60 menit dalam intensitas tidak terlalu tinggi. Sedang untuk
cabang-cabang olahraga yang banyak dilakukan dengan lari, seperti cabang
sepak bola, tenis dan lainya, maka lama latihan sekurang-kurangnya 45
menit.” Maka peneliti memberikan latihan 4 kali perminggu dengan lama
latihan inti 60 menit guna menunjang tercapainya hasil yang maksimal.
3.6.1.3 Tes Akhir
Tes akhir ini merupakan tahap akhir dari penelitian. Fungsi dari tes
akhir ini adalah untuk mendapatkan data hasil dari masing-masing kelompok
dengan alat tes yang sama. Tes akhir ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus
2012. Hasil tes akhir antara dua kelompok dianalisis dengan metode statistik.

3.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian
Dalam penelitian ini untuk menghindari adanya kemungkinankemungkinan

kesalahan

selama

penelitian,

maka

penulis

akan

mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian
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dan usaha-usaha untuk menghindarinya. Adapun Faktor-faktor yang
mempengaruhi penelitaian ini adalah:
3.7.1 Faktor kesungguhan hati
Faktor kesungguhan hati dalam pelaksanaan penelitian dari masingmasing sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan latihan dan
tes selalu memotivasi, mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas yang
dilakukan dengan melibatkan pembimbing untuk mengarahkan kegiatan
sampel pada tujuan yang akan dicapai.
3.7.2 Faktor penggunaan alat
Dalam penelitian ini, baik dalam test maupun dalam pemberian materi
latihan sebelum dimulai diupayakan semua alat yang berhubungan dengan
penelitian sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga latihan dapat berjalan
dengan lancar.
3.7.3 Faktor pemberian materi
Materi latihan mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha
mencapai tujuan, jelas hal ini akan menimbulkan kebosanan pada sampel
sehingga untuk menghindarinya perlu diberikan latihan dalam bentuk
permainan sebagai pembangkit gairah (motivasi) dengan cara bermain tenis.
3.7.4 Faktor Kemampuan Sampel
Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda,
baik dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam
penggunaan alat tes. Untuk iti penulis selain memberikan informasi secara
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klasikal, secara individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang
digunakan benar-benar baik.
3.7.5 Faktor Kegiatan Sampel di Luar penelitian.
Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data
seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel di luar
penelitian yang bisa menghambat proses latihan dan pengambilan data
penelitian, penulis berusaha mengatasi dengan memilih waktu penelitian
bersamaan dengan jadwal latihan rutin.
Salah satu masalah penting dalam setiap eksperimaen adalah
bagaimana mengendalikan dan memperhitungkan pengaruh-pengaruh yang
ditimbulkan oleh faktor-faktor di luar variabel. Untuk menjaga agar tidak
terpengaruh

oleh

faktor

luar,

perlu

dilakukan

usaha-usaha

untuk

mengantisipasinya. Faktor-faktor di luar penelitian yang perlu dikendalikan
antara lain:
3.7.5.1 Faktor Kemauan dan Kesungguhan Hati
Faktor kemauan besar pengaruhnya terhadap hasil yang dicapai oleh
masing-masing anak coba. Oleh karena itu peneliti bersama pelatih Walet
tenis klub berusaha memberi motivasi pada anak coba.
3.7.5.2 Faktor Kemampuan Anak Coba.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan anak coba berbeda-beda.
Tetapi hal ini dapat diusahakan untuk mengurangi tingkat perbedaan mereka,
caranya dengan memasangkan sampel dengan cara rumus AB BA adalah
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rumus yang digunakan untuk membagi kelompok setelah di rengking dahulu
dari hasil tes awal.
3.7.5.3 Faktor Pemberian Motivasi Latihan.
Selama penelitian, subjek harus selalu diberikan motivasi agar
kemauan dan kesungguhan dalam melakukakan latihan dapat ditingkatkan.
Cara memotivasi mereka dilakukkan dengan mengunakan pendekatan
individu misalnya dengan cara memuji mereka yang berhasil dan memberi
dorongan bagi yang kurang berhasil.
3.7.5.4 Faktor Kedisiplinan Anak Coba.
Kedisiplinan disini lebih ditekankan pada kehadiran dan kesungguhan
anak coba dalam melakukan setiap latihan.Kehadiran perlu dikontrol karena
keterlambatan dapat mengganggu jalannya latihan. Sedang program yang
diberikan harus dilakukan pemain dengan sebaik-baiknya
3.7.5.5 Faktor Kegiatan Anak Coba Di luar Penelitian.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak coba di luar penelitian dapat
mempengaruhi hasil penelitian, misalnya menambah porsi latihan sendiri
diluar penelitian.peneliti bersama dengan

pelatih

walet

tenis

klub

menghimbau kepada semua anak coba agar tidak melakukkan kegiatankegiatan di luar penelitian yang dapat mempengaruihi hasil penelitian.
3.7.5.6 Faktor Sarana dan Prasarana.
Penggunaan sarana dan prasarana diusahakan seimbang antara
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sarana dan prasarana seperti
lapangan (lapangan yang digunakan secara bergatian oleh kedua kelompok
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cukup baik), bola (merk Tens dan masih baru sekitar 140 butir), raket (yang
dipergunakan oleh kedua kelompok cukup baik), dan peralatan lain harus
diseimbangkan.
3.7.5.7 Faktor Ketelitian Petugas.
Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh
pembantu peneliti, sebelum penelitian dilaksanakan peneliti mengadakan
pengarahan terhadap petugas pembantu agar melaksanakan tugas penelitian
dan sebaik-baiknya.
3.7.5.8 Faktor Cuaca.
Pelaksanaan latihan dilaksanakan pada situasi yang memungkinkan,
artinya dilaksanakan pada situasi yang sama antara tes awal, waktu latihan,
dan tes akhir. Tujuan penyamaan tersebut agar subjek tidak mengalami
kesulitan dalam menghadapi cuaca, sehingga diharapkan tidak mengganggu
jalannya penelitian.
3.7.5.9 Faktor Pelatih.
Pelatih memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu latihan.
Perlakuan yang diberikan oleh pelatih akan membawa pengaruh yang
berlainan terhadap kondisi psikis pemain. Oleh karena itu setiap pelatih
setelah dua lima kali pertemuan berpindah dari kelompok eksperimen ke
kelompok kontrol dan sebagainya.

3.8 Metode Analisis Data
Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah yang
penting dalam suatu penelitian, karena merupakan upaya dalam mencari dan
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menata data-data hasil penelitian secara sistematis dengan analisis data maka
dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan.
Setelah diperoleh hasil test akhir forehand drive yang terdapat pada
lampiran, maka perlu diuji signifikansinya dengan menggunakan rumus t-test
rumus pendek. Pendapat yang dikemukan oleh Sutrisno (2004:486) Analisa
terhadap hasil eksperimen didasarkan atas subjek matching selalu
menggunakan rumus t-test pada correlated sample. Untuk menyelesaikan ini
ada dua rumus yang tersedia.
Kedua rumus itu adalah rumus panjang (long method) dan rumus
pendek (short method). Dengan rumus panjang maupun rumus pendek akan
memperoleh hasil sama (memperoleh nilai t yang sama), maka penulis
memilih rumus pendek untuk mengolah data, sebab lebih efisien
penggunaannya. Untuk menjabarkan data tes akhir ke dalam rumus
diperlukan tabel persiapan perhitungan pola M-S, seperti di bawah ini :
Tabel 2.
Tabel persiapan penghitungan statistic
No

Pasangan
Subjek

K

E

Total

ΣK

ΣE

B

B

b2

ΣB

Σb

Σb2

1.
2.
3.
4.
s.d
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Keterangan :
Xe
Xk
B
b
b2

:Nilai kelompok eksperimen
: Nilai kelompok kontrol
: Perbedaan dari tiap-tiap pasangan
: Deviasi perbedaan dari tiap-tiap pasangan
: Kuadrat perbedaan dari tiap-tiap pasangan
Langkah-langkah dalam mengerjakan penelitian ini sebagai berikut
1. Tiap-tiap pasangan subjek dimasukkan dalam kolom kedua, sesuai dengan
nomor urut.
2. Nilai tes akhir dari kelompok eksperimen dimasukkan dalam kolom Xe.
3. Nilai tes akhir dari kelompok kontrol dimasukkan dalam kolom Xk.
4. Untuk mengisi kolom B berasal dari nilai kelompok ekperimen dikurangi
nilai dari kelompok kontrol (X -X ).
k

e

5. Untuk mengisi b diperoleh dari nilai B-MB dan MB berasal dari ΣB/N,
harus dicek B = (Xe- Xk) dan b = 0,0 Perlu diperhatikan tanda – dan tanda
+ harus dipertahankan.
6. Kemudian setiap kolom dicari jumlah dan rekapitulasi dicatat nilai-nilai
2

MB, Σb dan N.
Rumus pendek yang digunakan :

t =

M

k

− Me

∑

b2

N ( N − 1)
( Sutrisno Hadi, 2004:226 )
Keterangan :
Mk
Me

: Mean kelompok kontrol
: Mean kelompok eksperimen
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2

b
N

: Deviasi mean perbedaan
: Jumlah pasangan subjek
Hipotesis nihil akan diuji kebenarannya berdasarkan taraf kesalahan 5%

dengan d.b = N-1 = 5, artinya bahwa dari 95% dari keputusan adalah benar dan
akan menolak hipotesis yang salah adalah 5 diantara 100 kemungkinan.
Menolak hipotesis atas dasar taraf kepercayaan 95%, yang berarti kita
mengambil resiko kesalahan dalam mengambil keputusan sedikitnya 5%.
Dengan melakukan perhitungan kemungkinan hasil yang diperoleh sebagai
berikut:
1. Apabila nilai t

hitung

dari nilai t

yang diperoleh dari perhitungan statistik itu lebih kecil

, maka hipotesis nihil diterima atau Ho diterima.

tabel

2. Apabila nilai t

hitung

dalam tabel lebih besar dari nilai t

nihil ditolak atau Ho ditolak.

tabel

maka hipotesis

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal Kemampuan Forehand Drive
Rata-rata data awal kemampuan forehand drive pada taraf kesalahan α =
5% dengan derajat kebebasan d.b = 6-1 = 5, diperoleh t

tabel

t

hitung

t

tabel

= 0,349< t

tabel

sebesar 2,571. Karena

= 2,571, dilihat dari hasil tes menunjukan t

hitung

lebih kecil dari

, maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti tidak ada

perbedaan kemampuan forehand drive pada kondisi awal dari kedua kelompok.
Lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini.
Tabel 3.
Uji hasil Pre tes kelompok eksperimen dan kontrol
Nama kelompok

Jumlah

Rata-rata

Kelompok eksperimen

104,5

17,416

t-hitung

0,349
Kelompok kontrol

102,5

17,08

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kedua kelompok sebelum
mendapatkan perlakuan memiliki kemampuan awal yang sama.

4.1.2 Uji Perbedaan Rata-rata Data Akhir Kemampuan Forehand Drive
Pada tahap selanjutnya, kedua kelompok melakukan latihan yang berbeda.
Pada kelompok eksperimen dilatih forehand drive menggunakan sasaran menjauh,
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sedangkan kelompok kontrol dilatih melakukan forehand drive dengan sasaran
menyamping.Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil latihan tersebut,
diambil data tes akhir yang hasilnya bisa dilihat pada lampiran 9.
Pada taraf kesalahan α = 5% dengan derajat kebebasan d.b = 6-1 = 5,
diperoleh t

tabel

sebesar 2,571. Karena t

hitung

tes menunjukan t

hitung

lebih besar dari t

= 3,370 > t

tabel

tabel

= 2,571, dilihat dari hasil

, maka dapat disimpulkan bahwa Ho

ditolak yang berarti ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan sasaran
menjauh dengan latihan forehand drive menggunakan sasaran menyamping
terhadap kemampuan forehand drive tenis pada petenis Walet Tenis Klub
Kabupaten Kebumen 2012 atau Ha diterima.
Tabel 4.
Uji hasil post test kelomok kontrol dan eksperimen
Nama kelompok

Jumlah

Rata-rata

Kelompok eksperimen

144,5

24,08

Kelompok kontrol

131

21,83

t-hitung

3,370

Rata-rata skor post test kemampuan forehand drive kelompok eksperimen
yang dilatih menggunakan sasaran menjauh sebesar 24,08 sedangkan kelompok
kontrol yang dilatih forehand drive menggunakan sasaran menyamping sebesar
21,83. Dilihat dari perolehan rata-rata kemampuan forehand drive dari kedua
kelompok tersebut menunjukkan bahwa kemampuan melakukan forehand drive
yang dilatih dengan menggunakan sasaran menjauh lebih baik dari pada
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kemampuan forehand drive yang dilatih dengan menggunakan sasaran
menyamping.
Sebelum dilakukan latihan, pada kelompok eksperimen rata-rata
kemampuan forehand drivenya sebesar 17,416, sedangkan kelompok kontrol
sebesar 17,08. Secara kuantitas menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang
dilatih forehand drive dengan sasaran menjauh dapat meningkatkan kemampuan
forehand drivenya menjadi 24,08 atau dalam persentase meningkat sebesar
0,3828. Sedangkan pada kelompok kontrolyang dilatih dengan sasaran
menyamping terhadap kemampuan melakukan forehand drivenya meningkat
menjadi 21,83 atau dalam persentase meningkat sebesar 0,2780. Tampak bahwa
kedua latihan forehand drive tersebut mampu meningkatkan kemampuan
forehand drive, namun latihan forehand drive menggunakan sasaran menjauh
lebih baik daripada latihan forehand drive dengan sasaran menyamping.

4.2

Pembahasan
Forehand drive adalah salah satu bentuk pukulan dalam permainan tenis

lapangan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kecepatan, ketepatan dan
kelincahan. Dalam melaksanakan latihan pukulan forehand drive dapat
menggunakan sasaran menjauh atau sasaran menyamping. Dari hasil kedua
metode latihan yang digunakan dalam penelitian yaitu latihan pukulan forehand
drive menggunakan sasaran menjauh dan menggunakan sasaran menyamping ini
ternyata mampu meningkatkan kemampuan forehand drive.
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Berdasarkan hasil analisis data ternyata diperoleh t

hitung

t

tabel

lebih besar dari

dan mean akhir kelompok eksperimen lebih besar dari mean akhir kelompok

kontrol. Dengan demikian latihan pukulan forehand drive menggunakan sasaran
menjauh ternyata dapat meningkatkan kemampuan forehand drive secara optimal.
Latihan pukulan forehand drive dengan sasaran menjauh yang di merupakan suatu
bentuk peningkatan variasi latihan. Dengan variasi sasaran dekat net kemudian
menjauh dekat baseline secara bertahap.
Keuntungan latihan forehand drive dengan sasaran menjauh yaitu arah
bola selalu tepat sehinggga mudah untuk dipukul, posisi pemain tidak terlalu
bergeser, mempunyai motivasi yang kuat karena secara teknis dapat
meningkatkan mutu pukulan forehand drive, karena arahnya sasaran tidak
berubah hanya dituntut menambah power, kedalamannya dan kejauhannya. Power
adalah kekuatan yang cepat harus ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang lebih
jauh. Kedalaman adalah memukul bola jatuh di dalam lapangan. Kejauhan adalah
memukul bola dapat mencapai baseline. Waktu penguasaan forehand relatif lebih
cepat, faktor kesulitannya relatif lebih sedikit, frekuensi pukulan tetap dalam
setiap tahap dan pemain tidak cepat lelah karena tidak merubah arah pukulan.
Berbeda halnya dengan latihan forehand drive dengan sasaran
menyamping. Pada latihan ini relatif sulit karena ada gerakan kaki dan badan
yang memposisikan sesuai sasaran yang berbeda arah.Sehingga forehand tidak
selalu tepat sasaran, faktor kesulitan dalam melakukan latihan ini lebih banyak,
pemain mengalami kesulitan merubah gerak secara tepat pukulan menjadi kurang
optimal.
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Secara nyata perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata kemampuan
forehand drive dari kedua kelompok. Pada kelompok eksperimen yang dilatih
dengan sasaran menjauh kemampuan forehand drivenya dapat meningkat sebesar
0,3828

sedangkan

pada

kelompok

kontrol

yang

mendapatkan

latihan

menggunakan sasaran menyamping terhadap kemampuan forehand drivenya
meningkat sebesar 0,2780.
Walaupun metode latihan forehand drive dengan sasaran menjauhlebih
efektif untuk meningkatkan kemampuan forehand drive, akan tetapi metode
latihan ini juga memiliki kelemahan yang harus mendapat perhatian serius dari
para peserta latihan maupun para pelatih itu sendiri. Dalam latihan dengan metode
ini untuk pemain yang sudah mahir akan merasa mudah, tidak ada perubahan arah
yang cepat. Oleh karena itu dalam latihan dengan sasaran menjauh hendaknya
tidak dilakukan secara monoton, perlu dilakukan variasi-variasi dalam latihan

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil
beberapa simpulan antara lain:
1. Ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan sasaran menjauh dengan
latihan forehand drive menggunakan sasaran menyaming terhadap kemampuan
forehand drive pada petenis umur 14-16 tahun 2012.
2. Latihan forehand drive dengan menggunakan sasaran menjauh lebih baik dari
pada latihan dengan menggunakan sasaran menyamping terhadap kemampuan
forehand drive pada petenis umur 14-16 tahun 2012.

5.2 Saran
Saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :
1. Meningkatkan kemampuan forehand drive dapat menggunakan latihan
dengan sasaran menjauh. Latihan ini dapat digunakan di klub-klub tenis
khususnya Walet Tenis Klub Kebumen, sebagai variasi latihan untuk
menghindari kejenuhan pemain saat melakukan latihan forehand drive
2. Bagi penelitian lain yang hendak melakukan penelitian sejenis, hendaknya
menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi sehingga dapat
memperoleh hasil yang sempurna.
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Lampiran 1

DAFTAR NAMA SAMPEL

No

Nama

Klub

Umur

1

Agus

Walet Tenis Klub

07-01-1996

2

Putri

Walet Tenis Klub

11-02-1996

3

Amalia

Walet Tenis Klub

18-02 -1997

4

Vena

Walet Tenis Klub

05-03-1997

5

Ilyas

Walet Tenis Klub

25-06-1998

6

Rifki

Walet Tenis Klub

16-08-1997

7

Edi

Walet Tenis Klub

12-12-1996

8

Imam

Walet Tenis Klub

09-11-1998

9

Rijal

Walet Tenis Klub

08-02-1998

10

Dewi

Walet Tenis Klub

22-07-1998

11

Putra

Walet Tenis Klub

12-01-1997

12

Adi

Walet Tenis Klub

14-08-1997
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Lampiran 2

DAFTAR PETUGAS PENELITI

Nama

Tugas

Mudiono Khajat Herianto

Pelatih/ pengontrol

Akhmad Amir

Peneliti

Benianto

Pencatat

Edi Suwarto

Dokumentasi
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Lampiran 3

PETUNJUK PELAKSANAAN TES

Instrumen tes kemampuan forehand drive
(James S. Bosco dan William F. Gustafson, 1983:310)
Pelaksanaan tes penempatan forehand drive pemain mengembalikan
bola dengan forehand drive sehingga bola melewati diatas net. Pada masingmasing tiang net, ujungnya diikatkan tali setinggi 7 kaki atau 2,13 m dari
permukaan lapangan sejajar dengan bagian atas dari net. Pemain berdiri pada
perpotongan baseline (garis belakang) dan center service mark. Pengumpanan
berada pada perpotongan garis pusat service dan garis service. Pengumpan
memukul bola tenis kepada pemain sebanyak 2 bola sebagai percobaan tepat
di seberang daerah service. Pemain bergerak pada posisi yang benar untuk
melakukan forehand drive memukul bola melewati net dan di bawah tali ke
dalam daerah lapangan untuk memperoleh angka sebanyak mungkin. Pemain
memilih 10 bola untuk dikembalikan dengan forehand drive. Bola-bola yang
dipukul di atas tali dan masuk kedalam daerah penilaian. Nilainya setengah
dari nilai umum.Semua bola yang menyentuh net dan tali diulang. Nilai
pemain adalah jumlah dari nilai yang diperoleh dari 10 pukulan forehand
yang dilakukannya.
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Lampiran 4

DAFTAR HASIL PRE-TESTFOREHAND DRIVE

No

Nama

Kode

1

Agus

2

Nilai

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T-01

0

3

0

0

3

2

5

0

1

5

19

Putri

T-02

4

3

0

2

2

3

4

3

4

5

30

3

Amalia

T-03

2

3

1

3

4

5

3

3

3

0

27

4

Vena

T-04

1

0

1,5

0

0

2

1

2,5

0

2,5

10,5

5

Ilyas

T-05

0

0

1

1

4

4

2

0

2

0

14

6

Rifki

T-06

1

1

3

0

2

0

1,5

1

1

3

13,5

7

Edi

T-07

3

0

1

1,5

2

0

1

3

0

4

15,5

8

Imam

T-08

0

0

2

3

0

1

1

1

1,5

2

11,5

9

Rijal

T-09

1

1

1

1,5

2

2

3

3

0

0

14,5

10

Dewi

T-10

2

3

0

1

1

2

2

1

0

1

13

11

Putra

T-11

5

0

3

1

1

0

4

3

3

2,5

22,5

12

Adi

T-12

0

3

2,5

1,5

1,5

2,5

3

2,5

0

1

17,5
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Lampiran 5

DAFTAR HASIL RANGKING DARI SAMPEL

No

Kode test

Nama

Hasil Test

1

T-02

Putri

30

2

T-03

Amalia

27

3

T-11

Putra

22,5

4

T-01

Agus

19

5

T-12

Adi

17,5

6

T-07

Edi

15,5

7

T-09

Rijal

14,5

8

T-05

Ilyas

14

9

T-06

Rifki

13,5

10

T-10

Dewi

12

11

T-08

Imam

11

12

T-04

Vena

10,5
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Lampiran 6

DAFTAR RANKING PRE TEST FOREHAND DRIVE DARI HASIL
TERTINGGI SAMPAI HASIL TERENDAH UNTUK DI MATCHKAN

Rumus

Kode

Nama

Hasil

T-02

Putri

30

A

T-03

Amalia

27

B

T-11

Putra

22,5

B

T-01

Agus

19

A

T-12

Adi

17,5

A

T-07

Edi

15,5

B

T-09

Rijal

14,5

B

T-05

Ilyas

14

A

T-06

Rifki

13,5

A

T-10

Dewi

12

B

T-08

Imam

11

B

10,5

A

T-04

Vena

Pasangan

Nilai

Rumus

dipasangkan

Pasangkan

A-B

30-27

T-02–T-03

A-B

19-22,5

T-01–T-11

A-B

17,5-15,5

T-12–T-07

A-B

14-14,5

T-05–T-09

A-B

13,5-12

T-06–T-10

A-B

10,5-11

T-04–T-08

Dipasangkan
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Lampiran 7

DAFTAR HASIL MATCHING
UNTUK KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL
KELOMPOK EKSPERIMEN
NO
1
2
3
4
5
6

KODE

NAMA

TEST

KELOMPOK KONTROL
JUM

NO

KODE

NAMA

JUM

T-03

Amalia

27

T-11

Putra

22,5

T-07

Edi

15,5

T-09

Rijal

14,5

T-10

Dewi

12

T-08

Imam

11

TEST

T-02

Putri

30

7

T-01

Agus

19

8

T-12

Adi

17,5

9

T-05

Ilyas

14

10

T-06

Rifki

13,5

11

T-04

Vena

10,5

12

Jumlah

104,5

Jumlah

102,5

Rata-Rata

17,41

Rata-Rata

17,08

Minimal

10,5

Minimal

11

Maksimal

30

Maksimal

27

SD

6,87

SD

6,31

Program Latihan

Tes Awal

Peserta dibariskan 4 saft
Peneliti memberi pengarahan

Sasaran Menjauh

Lampiran 8

Tahap Latihan

PROGRAM LATIHAN TENIS LAPANGAN
SASARAN MENJAUH DAN SASARAN MENYAMPING
Rep Set Seri Sasaran Menyamping

Pemanasan 15 menit
- Lari 3 kali putaran lapangan tenis
- Peregangan otot menit
Pelaksanaan test 60 menit
- Melakukan test forehand drive
secara urut.
Penutup 15 menit
- Peserta dibariskan 4 saft
- Memberi pengarahan
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Pertemuan
1,2,3 dan 4
45 x 2 menit

pertemuan 1,2,3 dan 4

Pendahuluan 15 menit
- Berbaris 4 saft
- Pengarahan
- Doa
- Pemanasan
Pelaksanaan program 60 menit
- Melakukan forehand bagi
kelompok sasaran menyamping
Pertemuan 1 kanan
Pertemuan 2 tengah
Pertemuan 3 kiri
Pertemuan 4 kanan tengah kiri
- Melakukan forehand bagi
kelompok sasaran menjauh ke
sasaran yang paling dekat atau
ditengah garis service,
mengusahakan bola masuk telebih
dahulu tidak harus jauh dulu.

6

4

3

6

4

3

x
x

pertemuan 1,23 dan 4

x
x

Penutup 15 menit
- Pendinginan
- Berbaris 4 saft
- Doa
waktu = 1 bola = 8 detik
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Pertemuan
5,6,7 dan 8
45 x 2

pertemuan 5,6,7 dan 8

Pemanasan 15 menit
- Lari 3 kali putaran lapangan tenis
Menghadap lapangan,
membelakangi lapangan
- Peregangan otot
- Melakukan stroke
Inti 60 menit
- Melakukan forehand ke sasaran
menyamping
seri 1 untuk sasaran di kanan, seri 2
untuk di tengah seri 3 untuk di kiri.
-

melakukan forehand melakukan
sasaran menjauh kea rah yang lebih
jauh atau sasaran ke dua, mencoba
untuk jatuh di backcourt, latihan
menambah power dan panjang
pukulan.

6

5

3

6

5

3

x

pertemuan 5,6, 7 dan 8

x
x

Penutup 15 menit
- Pendinginan
waktu (1 bola = 6 detik)
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Pertemuan
9,10,11 dan 12
45 x 2

pertemuan 9,10,11 dan 12

Pemanasan 15 menit
- lari 4 kali putaran lapangan tenis
- melakukan volli
- grounstroke
inti 60 menit
- melakukan pukulan forehand drive
sasaran Menyamping
untuk set pertama di kanan, set 2 di
tengah, set 3 di kiri, set 4 di tengah,
set 5 di kanan.
- melakukan forehand sasaran
menjauh kearah sasaran yang paling
jauh yang berada di dekat garis
baseline atau sasaran yang ke tiga.
Penambahan power saat memukul di
usahakan jatuh dekat baseline sesuai
tempat sasaran.
Mencoba dari dekat, lebih jauh da
paling jauh, untuk mengubah ubah
panjang pikulan.
Penutup 15 menit
- pendinginan
- evaluasi

6

6

3

6

6

3

x
x

pertemuan 9,10,11 dan 12

x
x

waktu (1 bola = 5 detik)
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Pertemuan 13,
14,15 dan 16
45 x 2

pertemuan 13,14,15 dan 16

Pemanasan 15 menit
- Lari 4 kali putaran lapangan tenis
- Peregangan
- Melakukan pukulan volley
- Stroke
inti 60 menit
- melakukan pukulan forehand drive
sasaran Menyamping
repetisi set 1 dari kanan tengah dan
kiri,
- melakukan forehand sasaran
menjauh kearah sasaran dari sasaran
yang paling dekat, lebih jauh dan
sasaran yang paling jauh.

9

5

3

9

5

3

x

pertemuan 13,14,15 dan 16

x

penutup 15 menit
- pendinginan
- evaluasi
waktu (1 bola = 4 detik)
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Tes Akhir

Peserta dibariskan 4 saft
Peneliti member pengarahan
Pemanasan
- lari 3 kali putaran lapangan tenis
- peregangan
inti
- melakukan tes pukulan forehand
drive secara urut
Penutup
- pendinginan
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Lampiran 9

HASIL POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

No

Nama Kode

1

Putri

2

Agus

3

Adi

4

Ilyas

5

Rifki

6

Vena

Nilai

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T-02

5

2

1

2,5

3

4

4

3

4

5

33,5

T-01

2

2

2

3

4

3

3

3

3

0

25

T-12

4

3

2,5

2

1,5

2

2

2

0

5

24

T-05

3

0

4

2,5

5

3

0

2

0

2

21,5

T-06

2

2

0

2,5

4

4

2,5

0

2

2

21

T-04

1

4

3

2

1,5

0

3

1

1,5

2,5

19,5
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Lampiran 10

HASIL POST TEST KELOMPOK KONTROL

No

Nama

Kode

1

Amalia

2

Nilai

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T-03

1

3

4

5

2,5

0

5

3

1,5

5

30

Putra

T-11

2,5

2

2

3

2

4

3

4

3

0

25,5

3

Edi

T-07

2

2,5

0

1,5

1,5

3

2,5

3

0

4

20

4

Rijal

T-09

2

2

2

0

5

4

2

3

0

0

20

5

Dewi

T-10

2

2,5

3

3

2

1,5

2,5

0

2,5

0

19

6

Imam

T-08

1,5

0

2,5

3

2,5

0

2,5

0

2

2,5

16,5
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Lampiran 11

DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL
BERDASARKAN POST TEST
KLOMPOK EKSPERIMEN
NO
1
2

KODE

NAMA

TEST
T-02
T-01

KLOMPOK KONTROL
JUM

NO

Putri

33,5

9

Amalia

Agus

25

10

T-11

Putra

24

11

T-07

Edi

20

T-09

Rijal

20

T-10

Dewi

19

T-08

Imam

16,5

Adi

4

T-05

Ilyas

21,5

12

Rifki

21

13

Vena

19,5

14

6

T-04

JUM

T-03

T-12

T-06

NAMA

TEST

3

5

KODE

Jumlah
Rata-Rata

144,5
24,08

30
25,5

Jumlah

131

Rata-Rata

21,83

Minimal

19,5

Minimal

16,5

Maksimal

33,5

Maksimal

30

SD

5,03

SD

4,97
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Lampiran 12
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Lampiran 13
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Lampiran 14
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Lampiran 15
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Lampiran 16

UJI PERBEDAAN DALAM PERSEN HASIL PRE TEST
FOREHAND DRIVE
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL
Nama
Putri
Agus
Adi
Ilyas
Rifki
Vena
Jumlah
Persen

EKSPERIMEN
Pre test
Post tes
Nama
30
33,5
Amalia
19
25
Putra
17,5
24
Edi
14
21,5
Rijal
13,5
21
Dewi
10,5
19,5
Imam
104,5
144,5
Jumlah
38,28
Persen

Pada kelompok eksperimen
P = Post tes – Pre tes
Pre tes
P = 144,5 – 104,5
104,5

x 100

x 100

P = 38,28 %
Atau = 0,3828
Pada kelompok kontrol
P = Post tes – Pre tes
Pre tes
P = 131 – 102,5
102,5
P = 27.80 %
Atau = 0,2780

x 100

x 100

KONTROL
Pre tes
Post tes
27
30
22,5
25,5
15,5
20
14,5
20
12
19
11
16,5
17,08
21,83
27,80
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Lampiran 17
UJI PERBEDAAN HASIL PRE TEST FOREHAND DRIVE
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL
Untuk Menguji Hipotesis Tersebut Digunakan Rumus :

M

t =

k

− Me

∑

b2

N ( N − 1)
No
1
2
3
4
5
6

B
( K- E)

b
(B-MB)

b2

No Pasaangan

K

E

T-02 - T-03

27

30

-3

-2.6667

7.11111

T-01 - T-11

22,5

19

3.5

3.83333

14.6944

T-12 – T-07

15,5

17,5

-2

-1.6667

2.77778

T-05 – T-09

14,5

14

0.5

0.83333

0.69444

T-06 – T-10

12

13,5

-1.5

-1.1667

1.36111

T-04 – T-08

11

10,5

0.5

0.83333

0.69444

-2

0

27.3333

Jumlah
Rata rata

MB

=∑

N

B

=

102,5

104,5

17,08

17,41

-2
= − 0 . 3333
6

t

− 0 . 3333
27 .3333
6 ( 6 − 1)

0.349

t table = 2,571 t hitung = 0,349
Jadi t hitung < t tabel, berarti Ho diterima maka tidak ada perbedaan hasil pree
test antara kelompok kontrol dan Eksperimen
Menurut Soepeno (2002:137) Tanda atau min untuk keperluan tes signifikansi
diabaikan.
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Lampiran 18
UJI BEDA HASIL POST TEST FOREHAND DRIVE KELOMPOK
EKSPERIMEN DAN KONTROL
Uji Hipotesis
Untuk Menguji Hipotesis Tersebut Digunakan Rumus :
t =

M

k

− M e

∑

b

2

N ( N − 1)

b
(B-MB)

b2

No Pasangan

1

T-02 - T-03

30

33.5

-3.5

-1.25

1.5625

T-01 - T-11

25.5

25

0.5

2.75

7.5625

T-12 – T-07

20

24

-4

-1.75

3.0625

T-05 – T-09

20

21.5

-1.5

0.75

0.5625

T-06 – T-10

19

21

-2

0.25

0.0625

T-04 – T-08

16.5

19.5

-3

-0.75

0.5625

131

144.5

-13.5

0

13.375

21.83

24.08

2
3
4
5
6

K

B
( K- E)

No

Jumlah
Rata-rata

MB

=

E

∑ B = - 13.5
6

N

= − 2 .25

t

2 . 25
13 . 375
6 ( 6 − 1)

3.370

t table = 2,571 t hitung = 3,370
Jadi t hitung < t table, berarti Ha diterima maka ada perbedaan Post test
antara kelompok kontrol dan Eksperimen
Menurut Soepeno, (2002:137) Tanda atau min untuk keperluan tes
signifikansi diabaikan.
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Lampiran 19
TABEL NILAI -t
Db
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120

0,500
1,000
0,186
0,765
0,741
0,727
0,718
0,711
0,706
0,703
0,700
0,697
0,695
0,694
0,692
0'691
0,690
0,639
0,688
0,688
0,687
0,686
0,686
0,686
0,685
0,684
0,684
0,684
0,683
0,683
0,683
0,681
0,679
0,677
0,674

0,400
1,376
1,061
0,978
0,941
0,920
0,906
0,896
0,889
0,883
0,879
0,876
0,873
0,870
0,868
0,866
0,865
0,863
0,862
0,861
0,860
0,859
0,858
0,858
0,857
0,856
0,856
0,855
0,855
0,854
0,854
0,851
0,848
0,845
0,842

Taraf Signifikan
0,200 0,100
0,050
0,020
3,078 6,314
12,706
31,821
1,886 2,920
4,304
6,965
1,638 2,853
3,182
4,541
1,533 2,132
2,776
3,747
1,476 2,015
3,365
2,571
1,440 1,943
2,447
3,142
1,415 1,895
2,365
2,998
1,397 1,860
2,306
2,896
1,383 1,833
2,262
2,821
1,372 1,812
2,228
2,764
1,363 1,796
2,201
2,718
1,356 1,782
2,179
2,681
1,350 1,771
2,160
2,650
1,345 1,761
2,145
2,624
1,341 1,753
2,131
2,602
1,337 1,746
2,120
2,583
1,333 1,740
2,110
2,567
1,330 1,734
2,101
2,552
1,328 1,729
2,092
2,539
1,325 1,725
2,086
2,528
1,323 1,721
2,080
2,518
1,321 1,717
2,074
2,508
1,319 1,714
2,069
2,500
1,318 1,711
2,064
2,492
1,316 1,708
2,060
2,485
1,315 1,706
2,065
2,479
1,314 1,703
2,052
2,473
1,313 1,701
2,048
2,467
1,311 1,699
2,045
2,462
1,310 1,697
2,042
2,457
1,303 1,694
2,021
2,423
1,296 1,671
2,000
2,390
1,289 1,658
1,980
2,358
1,282 1,645
1,960
2,326
(Sutrisno Hadi, 2004:287)

0,010
63,576
9,925
5,841
4,604
4,032
3,707
3,499
3,355
3,250
3,169
3,106
3,005
3,012
2,977
2,947
3,921
2,898
2,878
2,861
2,845
2,831
2,819
2,807
2,797
2,287
2,779
2,771
2,763
2,756
2,750
2,704
2,660
2,617
2,576

0,1%
636,619
31,598
12,941
8,610
6,859
5,959
5,405
5,041
4,781
4,587
4,587
4,437
4,318
4,221
4,140
4,073
4,015
3,965
3,922
3,883
3,850
3,819
3,792
3,767
3,725
3,707
3,690
3,674
3,659
3,646
3,551
3,460
3,373
3,291
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Lampiran 20
Dokumentasi

Lapangan yang digunakan untuk penelitian

Alat yang digunakan
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Sampel Penelitian

82

Peserta saat melakukan pre test

Peserta diberi perlakuan

83

Lapangan Sasaran Menjauh

Lapangan sasaran menyamping

