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ABSTRAK 
 
Lazuardy Akbar Fauzan, 2012. Pengaruh Latihan Forehand Drive Dengan 
Metode Three Ball Groundstroke dan Forehand Only Terhadap Kemampuan 
Forehand Drive Pada Pemain Tenis Klub Phapros Semarang Tahun 2012. Skripsi 
Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Dosen pembimbing I Soedjatmiko, S.Pd. M.Pd. Dosen Pembimbing II Drs. 
Rubianto Hadi, M.Pd. 
Kata Kunci : Pengaruh Latihan Forehand Drive. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Apakah ada 
pengaruh latihan forehand drive dengan metode three ball groundstroke  terhadap 
kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 
2012?, 2) Apakah ada pengaruh latihan forehand drive  dengan metode forehand 
only  terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros 
Semarang tahun 2012?, 3) Manakah yang lebih baik antara latihan forehand drive 
dengan metode three ball groundstroke dan forehand only terhadap kemampuan 
forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012?. 

Variabel penelitian ini adalah kemampuan forehand drive pemain tenis. 
Variabel bebas penelitian ini adalah latihan forehand dengan metode three ball 
groundstroke dan forehand only. Populasi penelitian ini adalah pemain tenis Klub 
Phapros Semarang tahun 2012. Sempel penelitian ini adalah pemain tenis Klub 
Phapros Semarang tahun 2012 yang berjumlah 16 orang. Penulis menggunakan 
hewitt tennis achievement test untuk mengetahui kemampuan forehand drive. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh latihan forehand drive 
dengan metode three ball grounstroke terhadap kemampuan forehand drive 
dimana diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel 17,28 > 2,365. Ada pengaruh 
latihan forehand drive dengan metode forehand only dimana diperoleh t-hitung 
lebih besar dari t-tabel 8,05 > 2,365. Latihan forehand drive dengan metode three 
ball groundstroke lebih optimal dalam meningkatkan kemampuan forehand drive 
dibanding dengan latihan forehand only, dimana diperoleh diperoleh t-hitung 
lebih besar dari t-tabel yaitu 3.11 > 2.365. 

Saran dalam penelitian ini adalah 1) Latihan dengan metode three ball 
groundstroke dapat dijadikan referensi pelatih dan pembina klub tenis untuk 
menambah variasi dalam melatih kemampuan forehand, 2) Bagi pelatih dan 
pembina klub tenis disarankan menggunakan metode latihan three ball 
groundstroke dalam melatih kemampuan forehand, 3) Bagi peneliti lain yang 
tertarik dengan permasalahan ini disarankan untuk meneliti kembali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa keolahragaan nasional adalah 

keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, 

kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan 

olahraga. Tujuan keolahragaan nasional menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 4 

berbunyi "Keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral, 

dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, ketahanan nasional, serta mengangkat 

harkat, martabat, dan kehormatan bangsa". 

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada 

kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui olahraga, diharapkan dapat 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa di tingkat nasional dan internasional 

sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional (M.Ikhsan,1988,35 ).  

1 
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Menurut  Nixon dan Jewett (1971:5) tujuan kegiatan olahraga sebagai 

kegiatan pendidikan jasmani membantu pembentukan potensi seseorang secara 

optimal dalam setiap fase kehidupannya yaitu dengan menempatkan dirinya 

dalam lingkungan yang membantu tercapainya tujuan hidup. Tujuan ini 

mengandung pengertian bahwa pendikan jasmani atau olahraga memberi bantuan 

maksimal bagi pengembangan potensi seseorang secara optimal selama hidupnya 

dengan jalan menempatkan dirinya dalam lingkungan yang sangat menunjang 

pencapaian tujuannya. 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong  manusia 

dalam kehidupan yaitu untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani 

disertai dengan watak dan kepribadian yang disiplin dan sportif.  Ada empat dasar 

tujuan manusia melakukan kegiatan olahraga  sekarang ini. Pertama, mereka yang 

melakukan kegiatan olahraga hanya untuk rekreasi, yaitu mereka melakukan 

kegiatan olahraga hanya untuk mengisi waktu senggang, dilakukan dengan penuh 

kegembiraan, sehingga segalanya dikerjakan dengan santai dan tidak formal, baik 

tempat, sarana maupun peraturannya. Kedua, mereka yang melakukan kegiatan 

olahraga untuk tujuan pendidikan, seperti anak-anak sekolah yang diasuh oleh 

guru olahraga kegiatan yang dilakukan formal, tujuannnya guna mencapai sasaran 

pendidikan nasional melalui kegiatan olahraga yang telah disusun melalui 

kurikulum. Ketiga, mereka melakukan  kegiatan olahraga dengan tujuan untuk 

mencapai tujuan tingkat kesegaran jasmani tertentu. Keempat mereka yang 

melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu prestasi yang optimal (M. 

Sajoto, 1995:1). 
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Tenis Lapangan merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan oleh 

seorang atau sepasang pemain yang berhadapan dengan dibatasi oleh jaring. 

Untuk memainkannya diperlukan raket dan bola yang terbuat dari karet yang 

berisi angin dan terbungkus dari bulu halus. Abad 16-18 tenis telah mulai banyak 

digandrungi di Prancis terutama oleh kalangan raja-raja dan para bangsawan 

dengan nama ‘Jeu de Palme’ atau olahraga kepalan tangan. Kata tenis sendiri 

dipercaya berasal dari pemain Perancis yang sering menyebut kata ‘Tenez’ yang 

artinya “Main”. Perkembangan selanjutnya permainan tenis modern berasal dari 

Birmingham, Inggris pada akhir abad ke-19 sebagai "tenis rumput". 

Agus Salim (2008:15) menyatakan bahwa organisasi dunia yang menangani 

tenis adalah International Tenis Federation (ITF). Namun patut dicatat bahwa 

dalam olahraga tenis juga ada organisasi dunia yang mengurusi hal-hal yang 

terkait dengan tenis kelompok putri yaitu Womans Tennis Association (WTA). 

Juga ada asosiasi petenis profesional dalam wadah Association Professional 

Tennis (ATP). Di Indonesia, badan tingkat nasional yang menangani olahraga 

tenis adalah PB Pelti (Pengurus Besar Penyelenggara Tenis Lapangan Indonesia). 

Badan ini menangani serta bertanggungjawab terhadap kelangsungan prestasi 

tenis di Indonesia. Program kerja yang dilakukan adalah pencarian dan pembinaan 

bakat serta menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan tenis tingkat nasional. PB Pelti 

juga mempunyai agenda kejuaraan tenis profesional yang disebut dengan 

Indonesia Open yang diikuti oleh beberapa petenis profesional di Indonesia serta 

beberapa petenis profesional lainnya di negara-neggara lain. 
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Menurut Scharff (1981:5) permainan tenis dengan pesat menjadi olahraga 

paling digemari dan paling internasional diantara semua permainan. Sebab-sebab 

populernya tenis dapat difahami dengan bermain tenis dapat membangkitkan 

semangat dan persahabatan yang akrab. Ada empat jenis pukulan dasar dalam 

permainan tenis yaitu service, forehand drive,back hand drive dan volley 

(Scharff,1981:24). Adapun Teknik pukulan dalam tenis menurut Magethi 

(1990:32) dibedakan menjadi 5 macam yaitu : service, forehand drive, volley, dan 

smash. Brown  (1999:31) menyatakan teknik pukulan dasar dalam tenis dibedakan 

menjadi enam yaitu forehand, backhand, servis, volley, lob, dan smash. 

Sedangkan menurut Yudoprasetio (1981:12) teknik dasar permainan tenis yaitu 

memukul bola, groundstroke, jenis pukulan, gerakan kaki, timing, forehand drive, 

backhand drive, servis, dan mengembalikan bola. 

Drive menurut Brown (2001:xi) merupakan groundstroke yang dipukul 

dengan sekuat tenaga dan tajam jatuh di backcourt lawan. Salah satu pukulan 

drive yang perlu dikuasai oleh seorang pemain tenis adalah pukulan forehand. 

Menurut Lardner (2003:31) forehand merupakan pukulan yang paling umum 

dipakai dalam tenis. 

Pemain harus menguasai teknik dasar permainan tenis untuk mencapai 

prestasi. Pengguasaan teknik dasar yang baik dan benar akan memudahkan 

pemain dalam bermain tenis. Selain itu, menjalankan program latihan yang baik 

dan benar melalui penerapan ilmu untuk mendukung terwujudnya prestasi dalam 

olahraga tenis. 



5 
 

 
 

Ada 2 jenis pukulan drive yaitu forehand drive dan backhand drive. 

Forehand drive adalah suatu pukulan yang dilakukan untuk mengenai bola yang 

datang disebelah kanan pemain dan disebelah kiri  pemain kidal (Scharff, 

1981:148). Dalam buku “Tenis Tingkat Pemula” Brown (2001:xi) 

mengungkapkan bahwa forehand drive adalah pukulan yang dilakukan oleh 

pemain tangan kanan pada bola yang berada di sisi kanan tubuhnya atau pukulan 

yang dilakukan oleh pemain kidal pada bola yang berada di sisi kiri tubuhnya. 

Groundstroke adalah pukulan setelah bola memantul ke lapangan 

(Brown,2002,31). Groundstroke forehand merupakan bentuk pukulan tenis yang 

sering digunakan yaitu bola mengarah kesamping tubuh dimana anda memegang 

raket. Forehand merupakan pukulan yang sangat penting karena sedikitnya 

setengah dari seluruh pukulan tenis adalah forehand (Brown,2002,31). Untuk 

melakukan forehand drive yang baik dibutuhkan cara memegang raket yang baik 

dan benar. Menurut Scharff (1981:24) ada tiga macam cara memegang raket yaitu 

eastern, continental, dan western. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pemain 

tenis harus menguasai teknik dasar permainan tenis dengan baik supaya dapat 

bermain tenis dengan baik. Apabila setiap pemain dapat menguasai teknik dasar 

dengan baik dan benar, maka kemungkinan besar pemain dapat berprestasi.  

Pukulan forehand merupakan pukulan yang paling dominan dilakukan dalam 

permainan tenis. Seorang pemain dapat memenangkan suatu pertandingan apabila 

dapat melakukan pukulan forehand dengan baik sehingga lawan sulit  

mengembalikan pukulan. 
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Kemampuan forehand dapat dilatih dengan berbagai macam metode. 

Metode three ball groundstroke dan forehand only merupakan salah satu metode 

yang digunakan pelatih untuk melatih kemampuan forehand pemain. Menurut 

Brewer dalam buku Profesional Tennis Drills secara garis besar untuk melatih 

forehand dapat dilakukan dengan metode reinforcing fundamentals dan metode 

court movement and conditioning. Metode latihan forehand dengan reinforcing 

fundamentals yaitu forehand crosscourt, down the line groundstrokes, figure eight 

groundstrokes, three ball groundstrokes, water drill, dan forehand volleys 

crosscourt. Metode latihan forehand dengan court movement and conditioning 

yaitu touch drill, ten on the baseline, one ball drill, kamikaze, over and out, 

groundstroke rhythm drill, passing shot drill,forehand only, dan windshield wiper. 

Penulis melakukan observasi lapangan pada bulan februari di Klub Tenis 

Phapros. Klub Tenis Phapros merupakan salah satu klub tenis di Semarang yang 

berperan sabagai sarana penyalur dan pembinaan bakat tenis. Anggota klub ini 

adalah anak-anak usia 5-18 tahun. Klub ini berlokasi di PT. Phapros Semarang. 

Kegiatan pelatihan dilaksanakan setiap hari selasa, kamis, sabtu yang 

dilaksanakan pada sore hari dan minggu dilaksanakan pada pagi hari. Berdasarkan 

hasil observasi di lapangan, klub ini dalam melatih pemainnya cenderung 

menggunakan metode latihan yang kurang bervariasi, atas dasar itu penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian di Klub Tenis Phapros dengan 

menerapkan metode latihan baru yang belum pernah dicoba digunakan dalam klub 

ini. Selain itu juga menambah variasi jenis metode latihan yang ada. 
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Dengan latar belakang yang penulis paparkan diatas mendasari penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Forehand Drive Dengan 

Metode Three Ball Groundstroke dan Forehand Only Terhadap Kemampuan 

Forehand Drive Pada Pemain Tenis Klub Phapros Semarang Tahun 2012” 

Sebagai alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1.1.1 Teknik pukulan forehand merupakan teknik dasar yang harus dikuasai 

pemain tenis. 

1.1.2 Pukulan forehand merupakan pukulan yang paling dominan dilakukan 

 dalam permainan tenis. 

1.1.3 Untuk menghasilkan pukulan forehand yang baik diperlukan latihan yang 

baik dan program latihan yang tepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, maka 

munculah permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut : 

1.2.1  Apakah ada pengaruh latihan forehand drive dengan metode three ball 

groundstroke terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012? 

1.2.2  Apakah ada pengaruh latihan forehand drive dengan metode forehand only  

terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros 

Semarang tahun 2012? 
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1.2.3 Manakah yang lebih baik antara latihan forehand drive dengan metode 

three ball groundstroke dan forehand only terhadap kemampuan forehand 

drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui : 

1.3.1 Ada atau tidaknya pengaruh latihan forehand drive dengan metode three 

ball groundstroke terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis 

Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

1.3.2 Ada atau tidaknya pengaruh latihan forehand drive dengan metode 

forehand only terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis 

Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

1.3.3 Manakah yang lebih baik antara latihan forehand drive dengan metode 

three ball groundstroke dan  forehand only terhadap kemampuan forehand 

drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat : 

1.4.1 Memberikan masukan bagi pelatih atau pembina klub tenis dalam kegiatan 

latihan agar dapat memberikan latihan forehand dengan metode three ball 

groundstroke dan forehand only untuk meningkatkan kemampuan 

forehand drive pemain. 
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1.4.2 Memberikan masukan bagi pelatih atau pembina klub tenis dalam kegiatan 

latihan agar lebih mengacu pada landasan ilmiah. 

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mereka yang ingin 

melakukan penelitian sejenis.  

 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan  tentang arti dan makna judul tersebut. Adapun penegasan istilah dari 

judul tersebut adalah : 

1.5.1 Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang 

(KBBI, 2003). Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

daya yang timbul dari pelaksanaan latihan forehand drive dengan metode 

three ball groundstroke dan forehand only terhadap kemampuan forehand 

drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

1.5.2 Latihan 

Latihan adalah belajar dan membiasakan diri agar mampu (dapat) 

melakukan sesuatu (KBBI,2003:643). Latihan dalam penelitian ini berarti 

suatu usaha yang dilakukan oleh pemain supaya dapat melakukan 

forehand drive. 
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1.5.3 Forehand 

Forehand adalah pukulan yang dilakukan oleh pemain tangan kanan pada 

bola yang berada di sisi kanan tubuhnya atau pukulan yang dikakukan oleh 

pemain kidal pada bola yang berada di sisi kiri tubuhnya (Brown, 2002:xi). 

1.5.4 Metode 

Metode adalah cara kerja yg bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan guna mencapai tujuan yg ditentukan (KBBI,2003:740). 

Metode dalam penelitian ini adalah suatu cara latihan yang digunakan 

supaya pemain dapat melakukan forehand drive. Metode latihan yang 

digunakan dalam latihan ini adalah dengan menggunakan metode three 

ball groundstroke dan  forehand only. 

1.5.5 Three Ball Groundstroke 

Three ball groundstroke merupakan salah satu metode latihan tenis. Cara 

melakukannya yaitu pemain B berdiri di tengah di belakang garis baseline 

(centre mark). Pemain A berdiri di tengah lapangan (center service line). 

Pemain A mengumpan bola ke pemain B, pemain B memukul bola ke arah 

sasaran 1, 2, dan 3 (Lewis Blewer: 10). Dalam penelitian ini metode three 

ball groundstroke digunakan untuk metode latihan untuk melatih pukulan 

forehand drive. 

1.5.6 Forehand Only 

Forehand only merupakan salah satu metode latihan tenis. Posisi awal 

pemain B berada di belakang baseline (center mark). Pemain A berada di 

tengah lapangan di tengah garis service line. Pemain A bertugas sebagai 
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pengumpan bola ke pemain B. Tahap pertama, pemain A mengumpan bola 

ke pamain B pada posisi awal, pemain B kemudian memukul bola (lurus) 

ke arah lapangan lawan, setelah memukul, pemain B berlari ke samping 

kanan menuju ke center service line. Tahap kedua, pemain A mengumpan 

bola lagi setelah pemain B berpindah tempat di center service line, pemain 

B memukul bola  (lurus) ke arah lapangan lawan, setelah memukul, 

pemain B berlari ke samping kiri depan menuju back court. (Blewer, 74). 

Dalam penelitian ini metode forehand only digunakan untuk metode 

latihan untuk melatih pukulan forehand drive. 

1.5.7 Kemampuan 

Kemampuan adalah kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu (KBBI, 

2003:707). Kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kesanggupan atau kecakapan melakukan forehand drive. 

1.5.8 Pemain 

Pemain adalah orang yang melakukan perbuatan yang menyenangkan 

(W.J.S. Poerwadarminta, 1984:620). Jadi pemain yang dimaksud disini 

adalah orang yang berlatih tenis pada pemain tenis Klub Phapros 

Semarang tahun 2012. 

1.5.9 Tenis 

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 (Agus Salim, 

2008:12). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tenis 

Permainan tenis dengan pesat menjadi olahraga paling digemari dan paling 

internasional diantara semua permainan. Sebab-sebab populernya tenis dapat 

difahami dengan bermain tenis dapat membangkitkan semangat dan persahabatan 

yang akrab. Untuk bermain tenis dengan baik, pemain harus menguasai teknik 

dasar permainan tenis. Selain itu, untuk mencapai prestasi maka diperlukan 

program latihan yang baik dan benar melalui penerapan ilmu yang mendukung 

terwujudnya prestasi dalam olahraga tenis. Tenis bukanlah permainan yang tidak 

seimbang atau berat sebelah seperti beberapa permainan lain karena semua otot 

pada badan ikut bergerak. Permainan tenis membuat mata lebih tajam, otak lebih 

awas dan reaksi otot lebih cepat. Permainan tenis membuat kelangsungan 

pinggang dan tekanan darah serta melapangkan rongga dada. Kalau dilakukan 

secara teratur dan rasionil, permainan tenis akan banyak membantu kesehatan dan 

bergairah (Scharff, 1981:5). 

Olahraga tenis mulai digemari masyarakat. Adapun alasan masyarakat 

menggemari olahraga tenis yaitu untuk olahraga prestasi maupun olahraga 

rekreasi. Agus Salim (2008:12) menyatakan bahwa dewasa ini keberadaan 

olahraga tenis semakin digemari oleh masyarakat. Semakin populernya olahraga 

ini disebabkan karena semakin kompetitifnya persaingan prestasi yang terjadi di 

12
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antara para atlet-atlet dalam olahraga ini. Selain itu yang tidak bisa diabaikan 

adalah dukungan mass-media cetak maupun elektronik yang selalu memberitakan 

serta mempublikasikan even-even kejuaraan tenis yang terselenggara, baik di 

tingkat lokal maupun di level dunia. Konsekuensi dari perkembangan ini adalah 

semakin ketatnya persaingan prestasi antar atlet, yang tentunya berimbas dengan 

semakin tingginya nilai hadiah yang diperebutkan dalam suatu kejuaraan yang di 

gelar. 

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. Lapangannya dalam 

bahasa Belanda disebut baan atau court dalam bahasa Inggris. Pada mulanya tenis 

dimainkan diatas lapangan rumput (lawn) sehingga nama tradisionalnya yaitu 

Lawn-tenis. Namun sekarang permukaan lapangan ada yang terbuat dari papan 

kayu, semen, beton, aspal, pasir, tanah liat atau tanah yang dikeraskan. 

Lapangan tenis untuk permainan tunggal atau single, lapangan berukuran 

panjang 78 kaki, lebar 27 kaki dan di tengah dipisahkan oleh sebuah jaring (net) 

yang di bagian tengahnya setinggi 3 kaki dan pada bagian dekat tiangnya setinggi 

3 kaki 6 inchi. Garis batas sebelah menyebelah pinggir disebut garis pinggir 

sedangkan garis batas lain disebut base line. Pada kedua belah jaring, pada jarak 

21 kaki dan sejajar dengan jaring terdapat garis yang dinamai service line. Garis 

pada bagian tengah bernama half court atau center service line dan membagi 

lapangan menjadi dua bagian sama besar, tiap bagiannya disebut service court. 

Jadi seluruh lapangan untuk permainan single terbagi atas enam bidang yaitu 
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empat service court dan dua back court. Garis pendek yang menandai pertengahan 

dari base line disebut centre-mark (Scharff, 1981:6). 

Lapangan bermain untuk double (ganda) diperluas dengan 4 kaki 6 inchi kiri 

kanan sehingga seluruhnya menjadi 36 kaki. Namun hal ini tidak mempengaruhi 

ruang main atau tidak berpengaruh pada bidang service (Scharff, 1981:6-7). 

 

 

 Gambar 2.1: Lapangan Tenis 

 Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

Suatu hal yang penting dalam bermain tenis adalah mempersiapkan berbagai 

perlengkapan yang digunakan dalam permainan ini. Ada beberapa perlengkapan 

yang perlu dipersiapkan untuk bermain tenis seperti raket, pakaian, sepatu, bola 

dan perlengkapan lainnya (Magethi, 1999:21). 

2.1.1.1 Raket 

Menurut Magethi (1999:21-22) ada beberapa macam raket ditinjau dari 

bahan untuk membuatnya. Ada yang dari kayu, logam, serat kaca (fiber glass), 

aluminium, graphite, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan ukuran kepalanya, 

raket dibedakan menjadi tiga yaitu : normal, medium (sedang) atau mid-size, dan 



15 
 

 
 

ukuran besar atau jumbo. Raket terbagi atas beberapa bagian yaitu : kepala raket 

atau daun pemukul, leher, tangkai dan genggaman atau pangkal raket. Sedangkan 

bagian kepala atau daun pemukul terdiri dari bingkai atau frame dan tali atau 

senar. 

Daun raket

Leher raket

Genggaman

 

Gambar 2.2 : Raket Tenis 

Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

2.1.1.2 Sepatu 

Seperti halnya raket, maka sepatu yang baik juga akan sangat membantu 

pengembangan dan penguasaan teknik permainan untuk bisa menjadi lebih baik. 

Dianjurkan sepatu yang dikhususkan untuk tenis terbuat dari bahan yang nyaman 

dan mendukung gerakan ke arah depan, belakang, dan samping (Agus 

Salim,2008:27). 
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Gambar 2.3 : Sepatu Tenis 

Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

2.1.1.3 Pakaian 

Pakaian olahraga sangat berguna untuk menjaga kehangatan sebelum dan 

sesudah pertandingan. Pilihlah jenis pakaian yang tidak akan menghambat 

gerakan (Agus Salim, 2008:25). 

 

Gambar 2.4 : Pakaian Tenis 

Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

 



17 
 

 
 

2.1.1.4 Bola 

Menurut Magethi (1999:24) ada dua tipe bola tenis yaitu : bola tipe normal 

dan bola yang tak bertekanan. Bola tenis tipe normal biasanya mempunyai udara 

di dalamnya tetapi secara perlahan-lahan udara tersebut akan keluar dari dalam 

bola sehingga bola menjadi empuk (lunak). Jenis bola tenis tak bertekanan keras 

di luar di dalamnya hampa udara. Bola ini tidak akan menjadi lunak tetapi terasa 

lebih keras pada senar  dan lebih sukar untuk dikontrol (dikuasai).  

Bola tenis terbuat dari karet dengan serabut wol menyelimuti di bagian 

luarnya. Bola tenis memiliki kelunakan yang bermacam-macam tergantung dari 

jenis lapangan yang digunakan. 

 

 
  
    

   Gambar 2.5 : Bola Tenis 

   Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

 

2.1.2 Teknik Dasar Tenis 

Untuk bermainan tenis dengan baik diperlukan teknik dasar yang harus 

dikuasai. Adapun menurut Scharff (1981:24) ada empat jenis pukulan dasar dalam 
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permainan tenis yaitu service, forehand drive,backhand drive dan volley. Adapun 

Teknik pukulan dalam tenis menurut Magethi (1990:32) dibedakan menjadi lima 

macam yaitu : service, forehand drive, volley, dan smash. Brown  (1999:31) 

menyatakan teknik pukulan dasar dalam tenis dibedakan menjadi enam yaitu 

forehand, backhand, servis, volley, lob, dan smash. Sedangkat menurut 

Yudoprasetio (1981:12) teknik dasar permainan tenis yaitu memukul bola, 

groundstroke, jenis pukulan, gerakan kaki, timing, forehand drive, backhand 

drive, servis, dan mengembalikan bola. 

Teknik dasar permainan tenis seperti pendapat diatas sangat dianjurkan 

untuk dikuasai. Seorang pemain akan lebih mudah menguasai permainan apabila 

teknik dasar permainan tenis dikuasainya. Pemain tenis yang berprestasi bisa 

dipastikan dia mampu dan ahli dalam menguasai teknik dasar tenis. Apabila 

pemain tidak mampu menguasai teknik dasar permainan tenis maka dapat 

dipastikan pemain tersebut kurang optimal dalam meraih prestasi. 

 

2.1.3 Jenis Pukulan Forehand 

Secara garis besar, dikenal dua macam pukulan spin yaitu : topspin dan slice 

(Magethi,1999:87). Pukulan spin dapat digunakan dalam forehand drive maupun 

backhand drive. Pukulan topspin adalah bola berputar maju dari bawah ke atas 

pada waktu melayang sehingga tekanan udara lebih besar di sebelah atas bola 

yang menyebabkan lintasan bola melengkung ke bawah. Pukulan topspin didapat 

dengan menggesekan permukaan senar raket pada bola dari bawah belakang ke 

atas muka. Sedangkan pukulan sidespin adalah bola berputar ke kanan atau ke kiri 
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waktu melayang melintas melengkung ke kanan atau ke kiri. Pukulan sidespin 

didapat dengan memukul bola dengan menggesekan raket ke muka samping. 

 

2.1.4 Forehand Drive 

Forehand adalah pukulan yang dilakukan oleh pemain tangan kanan pada 

bola yang berada di sisi kanan tubuhnya atau pukulan yang dilakukan oleh pemain 

kidal pada bola yang berada di sisi kiri tubuhnya (Brown, 2002:xi). 

 

2.1.5 Genggaman 

Forehand drive yang baik dibutuhkan cara memegang raket yang baik dan 

benar. Menurut Scharff (1981:24) ada tiga macam cara memegang raket yaitu 

eastern, continental, dan western. 

 

    Gambar 2.6 : Forehand Grip 

    Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 
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2.1.5.1 Genggaman Eastern 

Cara genggaman ini banyak dipakai oleh pemain-pemain Amerika dan 

sangat dianjurkan bagi pemula. Genggaman eastern dilakukan dengan memegang 

leher (throat) raket dengan tangan kiri dan merentangkannya ke depan badan 

dengan pangkal gagang dipegang dengan tangan kanan. Peganglah raket dengan 

tangan kanan sehingga ruas belakang dari ibu jari berada dibagian atas dari raket 

sekitar ⅛  inchi sebelah kiri dari pertengahannya. Ini berarti bahwa bentuk huruf 

V antara telunjuk dan ibu jari berada pada bagian atas dari bidang rata dari 

gagang. Pangkal raket harus enak dudukannya ujung telapak tangan. Ibu jari 

membalut gagang, sedangkan jari-jari lain berada pada gagang. Pegangan ini 

seperti berjabat tangan dengan raket. Untuk pemain kidal juga demikian, hanya 

raket dipegang dengan tangan kanan sedangkan gagangnya digenggam dengan 

tangan kiri. 

Genggaman ini merupakan genggaman yang paling mudah diterapkan oleh 

pemain pemula. Selain itu, genggaman ini sangat cocok dipakai oleh pemain 

depan karena pemain akan lebih mudah untuk melakukan volley. 
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Gambar 2.7 : Genggaman  Eastern 

Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

2.1.5.2 Genggaman Continental 

Pada genggaman continental, gagang diputar sekitar ⅛ putaran (untuk 

pemain biasa arah lawan gerak jarum jam, bagi pemain kidal arah gerak searah 

jarum jam). Cara continental adalah antara eastern dan backhand, bisa dipakai 

untuk pukulan forehand dan backhand tanpa merubah letak genggaman. 

Genggaman continental dilakukan dengan meletakan raket pada sisinya lalu 

memungutnya, dengan demikian telapak tangan berada pada bagian atas raket dan 

ibu jari memanjang pada bagian muka gagang. 

Kelemahan dari genggaman ini adalah susah dipakai untuk menghasilkan 

pukulan top spin. Genggaman ini mudah digunakan untuk menghasilkan pukulan 

mendatar (flat) dan mengiris (slice). 
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    Gambar 2.8 : Genggaman Continental 

     Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

2.1.5.3 Genggaman Western 

Genggaman western baik digunakan untuk bola tinggi dan bola setinggi 

pinggang namun sukar bagi bola yang rendah. Pada genggaman western, 

letakanlah raket terlungkup diatas tanah lalu pungut dengan cara continental. 

Dengan demikian telapak tangan berada dibawah gagang. 

 

 Gambar 2.9 : Genggaman Western 

 Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 
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2.1.6 Teknik Pukulan Forehand 

Dalam permainan tenis, setelah pemain menentukan genggaman selanjutnya 

yaitu berlatih tahapan pukulan. Menurut Scharff (1981:29) cara melakukan 

pukulan forehand dibagi menjadi lima bagian yaitu cara berdiri, ayunan belakang, 

ayunan depan, saat pukulan dan lanjutan (Scharff,1981:29). 

1. Cara Berdiri (Ready atau Posisi Siap) 

Suatu sikap siap yang harus diambil waktu menunggu hendak memukul 

bola. Mengahadaplah ke net sepenuhnya dengan kedua kaki mengangkang santai 

dan dengan berat badan sama berat pada kedua kaki. 

 

Gambar 2.10 : Posisi Ready/Posisi Siap Tampak Depan 

   Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 
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Gambar 2.11 : Posisi Ready/Posisi Siap Tampak Samping 

Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

2. Ayunan Belakang (Backswing ) 

Ayunan belakang disebut juga dengan backswing. Backswing dilakukan 

dengan cara memutar badan ke arah kanan (bagi yang kidal ke arah kiri),  

mengayunkan raket ke belakang dalam arah paralel garis lurus ke lapangan ke 

posisi dimana raket berada di bawah pinggang. Posisi kepala gagang raket ke arah 

net. Pindahkan berat badan berangsur-angsur ke kaki belakang. Gerakan ini harus 

serentak dan bersamaan dengan laju bola yang datang. Tariklah raket sejauh 

mungkin ke belakang. Lengan harus tetap lurus dan hampir sejajar dengan tanah 

sampai raket mengenai bola. Gunakan lengan kiri untuk keseimbangan. 

3. Ayunan depan 

Saat menghentikan ayunan belakang dan memulai gerakan ke depan dengan 

raket tergantung pada kecepatan bola yang datang. Saat timing-nya cocok, kepala 

raket harus sedikit diatas pergelangan dan sedikit di bawah tinggi bola. Lutut 

sedikit ditekuk dan tangan kiri berada di depan tubuh untuk membantu putaran 
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badan. Ketika memulai ayunan depan, langkahkanlah kaki kiri ke depan sambil 

memiringkan sisi badan ke arah net dan bola yang melayang. Ketika melakukan 

tahapan ini, mulailah memindahkan berat badan dari kaki kanan ke kaki kiri (di 

depan). Pada waktu yang bersamaan, tangan dengan kepala raket vertikal ke tanah 

dan  masih di atas pergelangan harus di rentangkan jauh ke depan sampai gerakan 

badan dan raket serentak. 

4. Saat Benturan (Impact) 

Saat raket mengayun ke depan menemui bola, kepala raket harus berada di 

ketinggian bola dan rata-datar pada saat benturan. Tepat pada saat benturan 

dengan bola, raket harus digenggam dengan lebih kuat dan terus demikian selama 

pukulan berlangsung. Usahakan bola mengenai di bagian tengah raket dan pada 

ketinggian pinggang. Tetapi, kalau bola berada di bawah pinggang, tekuklah lutut 

sampai setinggi bola. Jika bola melambung tinggi, mundurlah sedikit dan biarkan 

bola jatuh setinggi pinggang. 

5. Lanjutan (Followtrought) 

Gerak lanjutan atau disebut juga dengan nama followtrought. Gerakan ini 

dilakukan setelah raket mengenai bola. Dalam gerakan lanjutan ini, berat badan ke 

depan atau ke arah bola. Kaki harus selalu menginjak tanah. Keseimbangan dapat 

dijaga dengan kaki kanan, lengan kiri dan dengan mengangkat tumit sedikit dari 

tanah. Gerakan lanjutan ini berakhir jika kepala raket terhenti dengan sendirinya 

di hadapan bahu sebelah kiri. Kepala raket berakhir setinggi antara pinggang dan 

bahu tergantung pada tinggi dan kecepatan bola yang dipukul.  Pada bola yang 

melambung rendah, perlu gerak lanjut yang lebih tinggi agar bola dapat melewati 
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net. Pada akhir pukulan badan kembali pada posisi awal (ready) dan tangan kiri 

berada pada leher raket. 

 

Gambar 2.12 : Langkah Melakukan Forehand 

Sumber : www.google.com/tenis (diakses 16/02/12) 

 

2.1.7 Latihan 

Untuk menguasai teknik permainan maka pemain harus melakukan latihan 

yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang diberikan. Latihan adalah 

proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-

ulang dengan kian hari kian menambah beban latihan atau pekerjaannya 

(Harsono,1988). 

Menurut Rubianto Hadi (2007:51) tujuan melakukan latihan olahraga adalah 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik atau kesegaran jasmani. 

Kesegaran jasmani memegang peran penting dalam pencapaian suatu prestasi. 

Dengan kesegaran jasmani yang baik maka akan : 1. Terjadi peningkatan 
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kemampuan sistem sirkulasi darah dan kerja jantung; 2. Terjadi peningkatan  

kekuatan, kelentukan, daya tahan, koordinasi keseimbangan, ketepatan 

kelincahan, dan kecepatan; 3. Terjadi peningkatan kemampuan gerak secara 

efisien; 4. Terjadi peningkatan kemampuan pemulihan organ-organ tubuh setelah 

latihan; dan 5. Terjadi peningkatan kemampuan merespon dengan cepat. 

Proses latihan merupakan proses yang harus menganut hukum dan prinsip 

latihan. Latihan yang dilakukan apabila tidak menganut hukum dan prinsip latihan 

maka hasilnya tidak positif dan optimal. Menurut  Rubianto Hadi (2007:53) ada 

tiga hukum latihan yaitu hukum overload, hukum reliabilitas, dan hukum 

kekususan. 

William Freeman dalam Yaya (2007) membagi prinsip latihan kedalam tiga 

tipe yang berhubungan dengan aspek fisiologi, psikologi, dan paedagogik, yaitu 1. 

Prinsip fisiologis yaitu prinsip latihan yang dapat mempengaruhi perubahan yang 

akan terjadi pada diri atlet secara fisiologis; 2. Prinsip psikologis yaitu prinsip 

latihan yang dapat mempengaruhi mental atlet atau psikologinya; 3. Prinsip 

paedagogis yaitu prinsip latihan yang berhubungan dengan bagaimana latihan itu 

dirancang dan diterapkan, bagaimana keterampilan diajarkan dengan pengaruh 

fisiologisnya. 

Selanjutnya Harsono (1998) membagi prinsip latihan ke dalam sepuluh 

prinsip latihan yaitu 1. Prinsip beban lebih (overload principle); 2. Prinsip 

perkembangan menyeluruh (multilateral development); 3. Prinsip spesialisasi; 4. 

Prinsip individualisasi; 5. Intensitas latihan; 6. Kualitas latihan; 7. Variasi dalam 

latihan; 8. Lama latihan; 9. Latihan relaksasi; dan 10. Uji coba. 
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Sedangkan menurut  Rubianto Hadi (2007:57), berdasarkan pendapat 

beberapa pakar, prinsip latihan yang dapat dijadikan pegangan yaitu prinsip 

individualisasi, prinsip variasi latihan, prinsip paedagogig, prinsip keterlibatan 

aktif, prinsip recovery, prinsip pulih asal (reversibility), prinsip pemanasan 

(warming up), dan pendinginan (cooling down). 

Seorang atlet untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi maka ada 

empat aspek latihan yang harus dipenuhi yaitu latihan fisik, latihan teknik, latihan 

taktik, dan latihan mental (Harsono,1988:100). 

1. Latihan Fisik (Physical Training) 

Tanpa kondisi fisik yang baik atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-

latihan dengan sempurna. Beberapa komponen kondisi fisik yang perlu 

diperhatikan untuk dikembangkan adalah daya tahan kardiovaskular, daya tahan 

kekuatan, kekuatan otot (strength), kelentukan (flexibility), kecepatan, stamina, 

kelincahan (agility), power. Komponen-komponen tersebut adalah yang utama 

harus dilatih dan dikembangkan oleh atlet. 

2. Latihan Teknik (Technical Training) 

Latihan teknik yag dimaksud di sini adalah latihan untuk memahirkan 

teknik-teknik gerakan yang diperlukan untuk mampu melakukan cabang olahraga 

yang dilakukan oleh atlet, misalnya teknik menendang bola, melempar lembing, 

membendung smash, dan sebagainya. Latihan teknik adalah latihan khusus yang 

dimaksudkan guna membentuk dan memperkembangkan kebiasaan-kebiasaan 

motorik atau perkembangan neuromuscular. Kesempurnaan teknik-teknik dasar 

dari setiap gerakan adalah penting oleh karena akan menentukan gerak 
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keseluruhan. Oleh karena itu gerak-gerak dasar setiap bentuk teknik yang 

diperlukan dalam setiap cabang olahraga haruslah dilatih dan dikuasai dengan 

sempurna. 

3. Latihan Taktik (Tactikal Training) 

Tujuan latihan taktik adalah untuk menumbuhkan perkembangan 

interpretive atau daya tafsir pada atlet. Teknik-teknik gerakan yang telah dikuasai 

dengan baik kini haruslah dituangkan dan diorganisir dalam pola-pola permainan, 

bentuk-bentuk formasi permainan, serta strategi-strategi taktik-taktik pertahanan 

dan penyerangan sehingga berkembang menjadi suatu gerak yang sempurna. 

4. Latihan Mental (Psikological Training) 

Perkembangan mental atlet tidak kalah pentingnya dari perkembangan 

ketiga faktor di atas, sebab betapa sempurnanya perkembangan fisik, teknik, dan 

taktik atlet apabila mentalnya tidak turut berkembang, prestasi tinggi tidak 

mungkin akan dapat dicapai. Latihan-latihan mental adalah latihan-latihan yang 

lebih menekankan pada perkembangan kedewasaan (maturitas) atlet serta 

perkembangan emosional dan impulsif. Misalnya semangat bertanding, sikap 

pentang menyerah, keseimbangan emosi meskipun berada dalam situasi stress, 

sportifitas, percaya diri, kejujuran, dan sebagainya. 

Pemain dituntut untuk menguasai teknik dasar permainan yang baik dan 

benar sehingga menghasilkan prestasi yang optimal. Untuk menguasai teknik 

dasar permainan, pemain harus diberikan program latihan yang sesuai. Ada 4 

komponen yang harus dikuasai oleh pemain untuk mendapatkan prestasi yaitu 1) 
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menguasai teknik dasar permainan, 2) fisik yang fit 3) taktik permainan, 3) mental 

bertanding. 

Untuk mempermudah memahami metode latihan yang digunakan dalam 

penulisan ini, berikut penulis sertakan gambar metode latihan yang digunakan. 

1. Latihan Metode Three Ball Groundstroke 

 

Gambar 2.13 : Latihan Metode Three Ball Groundstroke 

Sumber : Buku Profesional Tennis Drills 

 

B. Cara melakukan metode latihan three ball groundstroke 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengembangkan pukulan forehand 

menjadi tembakan yang lebih akurat. Three ball groundstroke merupakan salah 

satu metode latihan tenis. Cara melakukannya yaitu pemain B berdiri di tengah di 

belakang garis baseline (centre mark). Pemain A berada di tengah lapangan di 
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tengah garis service line. Pemain A mengumpan bola ke pemain B, pemain B 

memukul bola ke arah sasaran 1, 2, dan 3 (Blewer, 10). Dalam penelitian ini 

metode three ball groundstroke digunakan untuk metode latihan untuk melatih 

kemampuan pukulan forehand. 

2. Latihan Metode Forehand Only 

 

          Gambar 2.14 : Latihan Metode Forehand Only 

          Sumber : Buku Profesional Tennis Drills 

 

C. Cara melakukan metode latihan forehand only 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengembangkan pukulan forehand 

menjadi tembakan yang lebih akurat. Forehand only merupakan salah satu metode 

latihan tenis. Posisi awal pemain B berada di belakang baseline (center mark). 

Pemain A berada di tengah lapangan di tengah garis service line. Pemain A 
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bertugas sebagai pengumpan bola ke pemain B. Tahap pertama, pemain A 

mengumpan bola ke pamain B pada posisi awal, pemain B kemudian memukul 

bola (lurus) ke arah lapangan lawan, setelah memukul, pemain B berlari ke 

samping kanan menuju ke center service line. Tahap kedua, pemain A 

mengumpan bola lagi setelah pemain B berpindah tempat di center service line, 

pemain B memukul bola  (lurus) ke arah lapangan lawan, setelah memukul, 

pemain B berlari ke samping kiri depan menuju back court. (Blewer, 74). Dalam 

penelitian ini metode forehand only digunakan untuk metode latihan untuk 

melatih pukulan forehand drive. 

 

2.2 Kerangka Berfikir 
 

Forehand merupakan pukulan dasar yang harus dikuasai oleh pemain 

sehingga perlu adanya metode latihan supaya pemain dapat menguasai pukulan 

forehand. Menurut Lardner (2003:31) forehand merupakan pukulan yang paling 

umum dipakai dalam tenis. Dalam penelitian ini ada dua jenis latihan yang 

digunakan untuk melatih forehand yaitu dengan menggunakan metode latihan 

three ball groundstroke dan forehand only. 

2.2.1 Three Ball Groundstroke 

Three ball groundstoke merupakan salah satu metode latihan tenis. Cara 

melakukannya yaitu pemain B berdiri di tengah di belakang garis baseline (centre 

mark). Pemain A berdiri di tengah lapangan di tengah garis service line. Pemain A 

mengumpan bola ke pemain B, pemain B memukul bola ke arah sasaran 1, 2, dan 

3 (Blewer, 10). 
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Kelebihan latihan three ball groundstroke adalah pemain dapat melakukan 

latihan forehand dengan mudah karena pemain berada di posisi tetap (tidak 

berpindah tempat) sehingga pemain dapat dengan mudah mengontrol bola dan 

mengarahkan bola sesuai dengan sasarannya. Kekurangan latihan three ball 

groundstroke adalah metode latihan ini cenderung monoton karena dalam 

pelaksanaannya sangat sederhana dan kurang dapat melatih footwork pemain. 

2.2.2 Forehand Only  

Forehand only merupakan salah satu metode latihan tenis. Cara 

melakukannya yaitu  Posisi awal pemain B berada di belakang baseline di pojok 

garis lapangan tunggal. Pemain A bertugas sebagai pengumpan bola ke pemain B. 

Pemain A mengumpan bola ke pamain B pada posisi awal, pemain B kemudian 

memukul bola (lurus) ke arah lapangan lawan, kemudian setelah memukul, 

pemain B berlari ke samping depan (dekat dengan pojok service line dan garis 

lapangan tunggal), pemain A mengumpan bola lagi setelah pemain B berpindah 

tempat. Pemain B memukul bola  (lurus) ke arah lapangan lawan. (Blewer, 74). 

Kelebihan dalam metode latihan forehand only adalah untuk melatih 

ketepatan pukulan forehand karena selain pemain memukul bola di tempat, 

pemain juga dituntut untuk melakukan pindah posisi. Latihan ini juga lebih 

bervariasi karena pemain melakukan forehand di belakang garis baseline dan di 

area baseline. Kekurangan dalam metode latihan forehand only adalah metode 

latihan ini diganakan untuk latihan lanjut sehingga pemain pemula sering 

kesulitan dalam melakukan latihan ini. 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah sebenarnya dan masih perlu 

dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 2004:257). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

2.3.1 Ada pengaruh latihan forehand drive dengan metode three ball 

groundstroke terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012. 

2.3.2 Ada pengaruh latihan forehand drive dengan metode forehand only terhadap 

kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang 

tahun 2012. 

2.3.3 Latihan forehand drive dengan metode three ball groundstroke lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan latihan metode forehand only terhadap 

kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang 

tahun 2012. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Sutrisno Hadi (2004:14) berpendapat bahwa metode penelitian sebagaimana 

yang dikenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan memajukan yang 

benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang telah dicapai dari 

suatu penelitian dapat mempunyai nilai karya ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Matode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu karya ilmiah sehingga 

penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan serta 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan eksperimen. Metode latihan yang digunakan 

adalah metode three ball groundstroke dan forehand only. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui : 1. Perbedaan pengaruh latihan forehand drive dengan metode 

three ball groundstroke dan forehand only  terhadap kemampuan forehand drive 

pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012, 2. Perbedaan pengaruh 

latihan forehand drive dengan metode forehand only  terhadap kemampuan 

forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012, 3. 

Manakah yang lebih baik antara latihan forehand drive dengan three ball 

grounstroke dan metode forehand only terhadap kemampuan forehand drive pada 

pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen. 

35 
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Menurut Suharsimi Arikunto (2002:73) eksperimen adalah salah satu 

pendekatan dalam suatu penelitian dengan menggunakan kegiatan latihan dan atau 

percobaan-percobaan. Pembahasan ini akan menguraikan tentang metode-metode 

penentuan dalam penelitian. 

3.2 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto,2006:130). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2004:182) populasi 

adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diteliti. Populasi dibatasi sebagai 

jumlah penduduk atau areal individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang 

sama.  Sifat dan karakteristik dari populasi penelitian ini adalah 1. Populasi adalah 

pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012, 2. Sama-sama berlatih di Klub 

Phapros Semarang tahun 2012, 3. Mendapatkan latihan dari pelatih yang sama. 

Dengan penjelasan diatas maka pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012 

yang berjumlah 16 anak sudah memenuhi syarat populasi.  

 

3.3 Sampel 

Menurut Sutrisno Hadi (2000:219) yang dimaksud sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi. Sempel dalam penelitian ini adalah pemain tenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012 yang berjumlah 16 orang. Jika penelitian hanya 

meneliti sebagian dari populasi maka penelitian tersebut penelitian sampel. 

Penelitian ini menggunakan penelitian populasi dan teknik sampling yang 

digunakan adalah total sempling. Apabila subyeknya kurang dari 100, sempel 

diambil dari seluruh jumlah populasi tersebut (Suharsimi Aarikunto:134). 
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3.4 Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas atau X ada dua yaitu 

1.1 Variabel bebas 1 (X1) : latihan forehand dengan metode three ball 

groundstroke 

1.2 Variabel bebas 2 (X2) : latihan forehand dengan metode forehand only 

2. Variabel terikat (Y) : Kemampuan forehand drive 

 

3.5 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 

penelitian “Pre test-Post test Control-Group Design”. Adapun gambar rancangan 

penelitian sebagai berikut : 

 

   
 
  Model  1 
  
  
  Model  2 

 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini maka 

digunakan metode eksperimen dengan teknik pengambilan data menggunakan tes. 

 Post test 

   Post test Kelompok Kontrol

Kelompok 

Pre test 
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Di bawah ini penulis mencoba memberi gambaran tentang teknik pengambilan 

data dalam penelitian ini. 

1. Tes Awal (Pre test) 

Tes awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal forehand pemain 

sebelum dilakukannya eksperimen. Tes awal ini menggunakan model test “Hewitt 

Tennis Achievment Test”. Sampel melakukan tes awal forehand drive sebanyak 

13 kali pukulan. Hasil dari tes awal dirangking dari tertinggi sampai terendah. 

Dari hasil tes awal ini dijadikan pedoman untuk melakukan matching dan  

digunakan sebagai pembagian kelompok  eksperimen dan kelompok kontrol. 

2. Perlakuan (Treatment) 

Setelah pemain dibagi kelompok menjadi dua, selanjutnya yaitu melakukan 

perlakuan. Dalam penelitian ini, perlakuaan yang digunakan yaitu latihan 

forehand drive dengan metode three ball groundstroke untuk kelompok 

eksperimen dan latihan forehand drive dengan metode forehand only untuk  

kelompok kontrol. 

Latihan dilakukan 3 kali seminggu selama 1,5 bulan. Frekuensi latihan 3 

kali dalam seminggu sesuai dengan anjuran bahwa latihan dengan frekuensi 3 

sampai 5 kali per minggu lebih berpengaruh dari pada dilakukan satu kali dalam 

seminggu atau 6 sampai 7 kali per minggu. 

Sebelum melakukan latihan inti, sampel melakukan pemanasan terlebih 

dahulu supaya kondisi fisik dari sampel siap menerima latihan inti. Pemanasan 

yang digunakan yaitu lari mengelilingi lapangan tenis sebanyak 4-6 kali putaran 

dan dilanjut dengan peregangan (streching). 
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3. Tes Akhir (Post Test) 

Setelah dilaksanakannya treatment terhadap kedua kelompok, selanjutnya 

dilaksanakan tes akhir untuk melihat hasil akhir setelah adanya perlakuan. Tes 

akhir yang dilakukan sama dengat tes awal yaitu menggunakan model tes  Hewitt 

Tennis Achievment Test. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cepat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2006:160). Untuk mengetahui kemampuan forehand drive, 

penulis menggunakan hewitt tennis achievement test di tulis kembali oleh James 

S. Bosco dan Wiliam F. Gustafson (1983:218). Tes untuk mengukur drive ini 

memiliki tingkat validasinya 0,63 dan untuk tingkat reliabilitasnya 0,75. Tampak 

seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.1 : Hewitt Tennis Achievement Test 

Sumber : Buku Measurement and evaluation in phsical education fitnes  

  and sport 

Tujuan dilakukannya tes yaitu untuk mengetahui perkembangan kemampuan 

forehand drive setelah ada perlakuan. 

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan tes yaitu :  

4. Bola tenis. Dalam hal ini penulis menggunakan bola baru sebanyak 16 

 buah. 

5. Meteran. Meteran yang digunakan penulis panjangnya 10 meter. 

6. Tali rafia. Tali rafia digunakan untuk membatasi bola yang melambung yang 

diikatkan diatas net dengan ukuran tertentu. 

7. Lakban. Digunakan untuk menempelkan skor sasaran di lapangan. 
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8. Kamera untuk dokumentasi penelitian. 

9. Daftar presensi dan format penelitian. 

10. Lapangan tenis. 

11. Raket tenis. 

Sedangkan tim yang dibutuhkan oleh penulis dalam melaksanakan tes  yaitu : 

pengumpan, pencatat hasil pukulan (skor), pengambil bola, petugas absensi dan 

pengawas sasaran (poin masuk), . 

 

3.8 Pelaksanaan Tes dan Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

3.8.1 Pelaksanaan Tes 

Penulis menjelaskan aturan pelaksanaan tes kepada sampel. Sempel berdiri 

di tengah garis baseline. Pengumpan berdiri di sisi lapangan sebelah diantara 

potongan servis line dan center line. Total bola yang dipukul adalah 13 bola 

dimana 3 bola sebagai pukulan percobaan dan 10 bola sebagai tes. 

Sampel dipanggil satu persatu sesuai daftar yang ada. Setelah pengumpan, 

pencatat skor dan pengawas siap maka sempel menempatkan diri di seberang net 

di tengah baseline untuk memulai melakukan tes forehand drive. 

Sampel harus memukul bola diatas net dibawah tali pembatas ketinggian 

supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila bola yang di umpan 

menyangkut net atau mengarah ke arah lebar (jauh) dari sampel maka umpan bola 

diulangi lagi. 

Apabila pukulan sampel menyangkut di net atau keluar lapangan sesuai 

dengan peraturan  maka mendapatkan nilai 0.  Sedangkan bola yang masuk di 
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lapangan lawan maka mendapatkan nilai sesuai dengan yang sudah tertera di 

lapangan. Sedangkan bola yang masuk namun melewati di atas tali pembatas 

ketinggian maka mendapatkan nilai setengah dari nilai yang didapat. Ketika 

sampel sudah melakukan tes maka jumlah poin yang diperoleh dari 10 kali 

pukulan forehand drive diakumulasikan menjadi skor akhir. 

 

3.8.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penelitian. Faktor-faktor itu yaitu : 

1. Faktor Kesungguhan 

 Kesungguhan dalam melakukan tes akan mempengaruhi hasil tes. Peneliti 

memberikan pengarahan tentang maksud dan tujuan penelitian ini kepada sampel 

dan memberikan pengawasan pada saat jalannya penelitian. 

2. Faktor Kemampuan  

Setiap sampel memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Agar sampel dapat mencapai hasil yang maksimal, peneliti memberikan 

pengarahan kepada peserta tes untuk melaksanakan tes secara baik dan benar. 

3. Faktor Penguji  

Kemampuan penguji sangat menentukan penilaian dalam melakukan 

penelitian, sehingga penguji harus benar-benar mengetahui dan memahami 

pelaksanaan tes ini. 
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3.9 Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang penting karena dengan analisis data 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam 

penelitian, ada dua jenis analisis data yaitu analisis statistik dan analisis non 

statistik. Analisis statistik adalah cara-cara ilmiah yang diterapkan untuk 

menganalisis, mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data yang berbentuk 

angka (Sutrisno Hadi, 2004:221). Setelah diperoleh hasil tes akhir, perlu diuji 

signifikannya dengan rumus t-test. Analisis terhadap hasil eksperimen didasarkan 

atas subjek matching (M-S) selalu menggunakan t-test pada corelated sample 

(Sutrisno Hadi, 2004:26). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh latihan 

forehand drive dengan metode three ball groundstroke dan forehand only 

terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang 

tahun 2012 maka menggunakan rumus t-tabel Suharsimi Arikunto (2006:306). 

Sedangkan untuk mengetahui hasil latihan yang lebih baik antara latihan forehand 

drive dengan metode three ball groundstroke dan  forehand only terhadap 

kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 

2012 maka menggunakan t-tabel Sutrisno Hadi (2004:278). 

Tabel 3.1 : Persiapan Penghitungan Statistik 

Nomor Pasangan 

subyek 

Xk Xe D 

(Xk-Xe) 

D 

(D-MD) 

d2 

1       

2       

3       
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4       

Dst       

  ∑Xk ∑Xe ∑D ∑d ∑d2

Keterangan 

Xk : Nilai kelompok kontrol 

Xe : Nilai kelompok eksperimen 

D : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

d2 : Kuadrat dari deviasi mean perbedaan 

∑ : Sigma atau jumlah 

Sebagai langkah untuk menganalisis data digunakan rumus  

t-test (Suharsimi Arikunto,2006:306) yaitu : 

∑  

1

 

Keterangan : 

Md  = mean dari perbedaan pre test dengan post test 

Xd  = deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

∑X2d  = jumlah kuadrat deviasi 

N = subjek pada sampel 

t-test (Sutrisno Hadi,2004:278) yaitu : 

 

Keterangan : 

MD = Mean Defereances 

1)-N(N
d

|MD| 
2∑

=t
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d2 = Devisiasi Individual Dari MD 

N = Jumlah Subyek 

(Sutrisno Hadi, 2004:445) 

Sedangkan mean perbedaan (MD), dapat dicari dengan rumus: 

 
Keterangan: 

∑D = Jumlah Perbedaan Masing-Masing Subyek 

N = Jumlah Subyek 

(Sutrisno Hadi, 2004:490) 

 

Adapun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah perhitungan adalah : 

Pada pre test apabila nilai t yang diperoleh dari perhitungan statistik sama atau 

lebih besar dari t-tabel maka hipotesis ini nihil ditolak. Apabila nilai t-hitung lebih 

kecil dari nilai t-tabel maka hipotesis nihil diterima. Sebaliknya apabila hasil pre 

test pada waktu post test apabila nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka 

hipotesis nihil diterima. Apabila nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka 

hipotesis nihil ditolak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
D

|MD| ∑=
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Dari tabel 4.1 dapat dipahami sebagai berikut : 1) N kelompok eksperimen 

yaitu 8, Nilai maksimum yaitu 33, nilai minimum yaitu 10. 2) N kelompok kontrol 

yaitu 8, Nilai maksimum yaitu 29, 3) Nilai minimum yaitu 11. 

 

4.1.2 Uji Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis penelitian dengan menggunakan t-tes untuk mengetahui 

pengaruh hasil latihan forehand drive dengan metode three ball groundstroke dan 

forehand only terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012. Hasil analisis data dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.2 

Uji Hasil Pre Test dan Pos test Kelompok Eksperimen 

Variabel Penelitian t-hitung t-tabel Keterangan 

Metode Three Ball 

Groundstroke 
17.28 2.365 

17.28 > 2.365 

Signifikan 

Sumber : Data Penelitian tahun 2012 

17,282,365
 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 

17.28 > 2.365 yang berarti ada pengaruh hasil latihan forehand drive dengan 

metode three ball groundstroke terhadap kemampuan forehand drive pada pemain 

tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 
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Tabel 4.3 

Uji Hasil Pre Test dan Pos test Kelompok Kontrol 

Variabel Penelitian t-hitung t-tabel Keterangan 

Metode Forehand 

Only 
8.05 2.365 

8.05 > 2.365 

Signifikan 

Sumber : Data Penelitian tahun 2012 

 

8,052,365
 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 8.05 

> 2.365 yang berarti ada pengaruh hasil latihan forehand drive dengan metode 

forehand only terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Data 

Variabel Penelitian T-hitung t-tabel Keterangan 

Metode Three Ball 

Groundstroke dan 

metode Forehand Only 

3.11 2.365 
3.11 > 2.365 

Signifikan 

Sumber : Data Penelitian Tahun 2012 
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3,112,365
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 3.11 

> 2.365 yang berarti ada perbedaan pengaruh hasil latihan forehand drive dengan 

metode three ball groundstroke dan forehand only terhadap kemampuan forehand 

drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

Hipotesis menyatakan ada pengaruh hasil latihan forehand drive dengan 

metode three ball groundstroke dan forehand only terhadap kemampuan forehand 

drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012, kemudian perlu 

dilakukan uji lanjut dengan uji perbandingan mean untuk mengetahui metode 

latihan mana yang paling berpengaruh lebih baik terhadap kemampuan forehand 

drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. Uji perbandingan 

mean dilakukan dengan cara membandingakan kedua mean variabel yang diteliti. 

Tabel 4.5 

Perbandingan Mean 

Variabel Penelitian Mean Keterangan 

Kelompok eksperimen 20.38 
20.38 > 19.38 

Kelompok kontrol 19.38 

 

Berdasarkan hasil uji perbandingan mean dalam tabel 4.5 di atas, hasilnya 

Me > Mk yaitu 20.38 > 19.38. Dari tabel di atas artinya latihan forehand drive 
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dengan metode three ball groundstroke lebih baik dibanding dengan latihan 

dengan forehand only terhadap kemampuan melakukan forehand drive pada 

pemain tenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

 

4.2  Pembahasan 

Yudoprasetio (1981:61) menyatakan "percayalah bahwa orang yang dapat 

melakukan forehand drive dengan baik tidak akan mengalami kesulitan dalam 

melakukan backhand drive dan pukulan-pukulan yang lain. Sebenarnya forehand 

drive lebih penting dari backhand drive, sebab forehand drive digunakan dan 

harus digunakan sebanyak mungkin. Metode untuk meningkatkan kemampuan 

forehand drive sangat banyak antara lain dengan menggunakan metode three ball 

groundstroke dan forehand only. 

Mottram (1986:98) menyatakan terdapat sejumlah latihan rutin yang telah 

dibuktikan efektif dalam upaya untuk memperbaiki pola pukulan para pemain 

serta keterampilan gerakan. Hasil dari penelitian ini, kedua metode latihan yaitu 

metode three ball groundstroke dan forehand only dapat meningkatkan 

kemampuan melakukan forehand drive. Metode latihan three ball groundstroke 

sangat signifikan dalam meningkatkan kemampuan pemain dalam melakukan 

forehand drive. 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini diperoleh t-hitung lebih besar 

dari t-tabel dan mean akhir kelompok eksperimen lebih besar dari mean akhir 

kelompok kontrol. Dengan demikian latihan forehand drive dengan metode three 
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ball groundstroke dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan forehand 

drive lebih signifikan dibanding dengan latihan forehand only. 

Latihan forehand drive dengan metode three ball groundstroke dapat 

meningkatkan kemampuan melakukan forehand drive lebih signifikan karena 

pemain dapat lebih fokus mengamati arah bola datang sehingga pemain dapat 

lebih mudah untuk melakukan pukulan dengan baik. Metode three ball 

groundstroke juga memiliki kelemahan yaitu pemain akan kesulitan mengarahkan 

bola ke arah sasaran yang telah ditentukan. 

Latihan forehand drive dengan metode forehand only mempunyai pengaruh 

kurang optimal dalam meningkatkan kemampuan forehand drive dibanding 

dengan three ball groundstroke karena tingkat kesulitan lebih tinggi. Pemain 

dituntut untuk bergerak berpindah tempat untuk menjangkau bola sehingga fokus 

terhadap bola kurang optimal dan akhirnya menghasilkan pukulan yang kurang 

optimal. Metode three ball groundstroke juga memiliki kelebihan yaitu pemain 

selain melatih kemampuan forehand drive juga dapat melatih kemampuan 

footwork. Latihan dengan metode forehand only sangat cocok diterapkan pada 

pemain profesional untuk meningkatkan kemampuan bermain tenis. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Adapun simpulan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

5.1.1 Ada pengaruh latihan forehand drive dengan metode three ball 

groundstroke terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012. 

5.1.2 Ada pengaruh latihan forehand drive dengan metode forehand only terhadap 

kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub Phapros Semarang 

tahun 2012. 

5.1.3 Dari hasil penelitian ini, latihan forehand drive dengan metode three ball 

groundstroke memberikan pengaruh yg lebih baik daripada menggunakan  

forehand only terhadap kemampuan forehand drive pada pemain tenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dalam penelitian ini adalah: 

5.2.1 Latihan forehand drive dengan metode three ball groundstroke dapat 

dijadikan referensi pelatih dan pembina klub tenis untuk menambah variasi 

dalam melatih kemampuan forehand drive. 

52 
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5.2.2 Bagi pelatih dan pembina klub tenis disarankan menggunakan metode 

latihan three ball groundstroke dalam melatih kemampuan forehand drive 

untuk meningkatkan kemampuan forehand drive pemain. 

5.2.3 Bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan ini disarankan untuk  

 meneliti kembali dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada. 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 4. Program Latihan 
 
NO. Tahap 

Pertemuan 
Tujuan Latihan Materi Latihan Rep/Set Latihan Three Ball 

Groundstroke
Latihan Forehand Only 

1 Pre Test Untuk mengetahui 
kemampuan awal 
forehand drive 

Pemain melakukan tes  
forehand drive dengan 
mneggunakan hewitt 
tennis achievement 
test.  Melakukan 
pukulan 13 kali, 
percobaan 3 kali dan 
10 kali tes  
 

  

. . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3
4
5

4' 6"
atau 1, 37 meter

Tali
t:7'/2,13 meter

 

 

2 Tahap 1, 
pertemuan 
1-4 
 

Pemain dapat 
melakukan forehand 
drive dengan teknik 
yang benar dan 
mempraktikkan 
latihan Three ball 
groundstroke dan  
latihan Forehand 
only 
 

a. Latihan 
pendahuluan 

1. Anak di bariskan 4 
bersaf 

2. Informasi tentang 
latihan yang akan 
dilaksanakan 

3. Lari 3 kali putar 
mengelilingi 
lapangan tenis 

b. Peregangan 
c. Latihan inti 
1. Melakukan latihan 

7/5 
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Three ball 
groundstoke dan 
latihan Forehand 
only 

2. Anak latihan 
forehand drive, 
anak berdiri di 
tengah garis 
baseline dengan 
melakukan 
forehand drive  

d. Penutup 
1. Peregangan dan 

pendinginan 
2. Evaluasi 
 

 
3 Tahap II, 

pertemuan  
5-8 
 

Anak dapat 
melakukan forehand 
drive dengan teknik 
yang benar dan 
mempraktikkan 
latihan Three ball 
groundstroke dan  
latihan Forehand 
only 
 

a. Latihan 
pendahuluan 

1. Anak di bariskan 4 
bersaf 

2. Informasi tentang 
latihan yang akan 
dilaksanakan 

3. Lari 3 kali putar 
mengelilingi 
lapangan tenis 

b. Peregangan 

8/6 
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1. Latihan inti 
2. Melakukan latihan 

Three ball 
groundstoke dan 
latihan Forehand 
only 

3. Anak latihan 
forehand drive, 
anak berdiri di 
tengah garis 
baseline dengan 
melakukan 
forehand drive  
 

c. Penutup 
1. Peregangan dan 

pendinginan 
2. Evaluasi 
 

  

4 Tahap III 
pertemuan  
9-12 
 

Anak dapat 
melakukan forehand 
drive dengan teknik 
yang  benar serta 
dapat mengarahkan 
bola kesasaran yang 
telah ditentukan 
 

a. Latihan 
pendahuluan 

1. Anak di bariskan 4 
bersaf 

2. Informasi tentang 
latihan yang akan 
dilaksanakan 

3. Lari 3 kali putar 
mengelilingi 

9/7 
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lapangan tenis dan 
melakukan ABC 
running 

b. Peregangan 
1. Peregangan umum 
2. Pemain 

melakukan 
forehand 
berpasangan 
dengan temannya 

c. Latihan inti 
1. Pemain berdiri di 

tengah garis 
baseline dengan 
melakukan Three 
ball groundstroke 
dan latihan 
Forehan only 
dengan repitisi 
yang telah 
ditentukan dalam 
satu set 

d. Penutup 
1. Peregangan dan 

pendinginan 
2. Evaluasi latihan 
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5 Tahap IV, 
pertemuan 
13-16 
 

Anak dapat 
melakukan forehand 
drive dengan teknik 
yang benar serta 
dapat mengarahkan 
bola kesasaran yang 
telah ditentukan 
 

a. Latihan 
pendahuluan 

1. Anak di bariskan 4 
bersaf 

2. Informasi tentang 
latihan yang akan 
dilaksanakan 

3. Lari 3 kali putar 
mengelilingi 
lapangan tenis dan 
ABC running 

b. Peregangan 
1. Peregangan umum 
2. Pemain 

melakukan 
forehand 
berpasangan 
dengan temannya 

c. Latihan inti 
1. Pemain berdiri di 

tengah garis 
baseline dengan 
melakukan Three 
ball groundstroke 
dan latihan 
Forehan only 
dengan repitisi 
yang telah 

9/7 
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ditentukan dalam 
satu set 

d. Penutup 
1. Peregangan dan 

pendinginan 
2. Evaluasi latihan 
 

6 Post Test Untuk mengetahui 
kemampuan 
forehand drive 
setelah diberikan 
perlakuan sebanyak 
16 kali pertemuan 

Anak melakukan tes 
forehand drive 
sebanyak 10 kali 
dengan percobaan 3 
kali, sesuai dengan 
kelompok masing-
masing 

  
. . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3
4
5

4' 6"
atau 1, 37 meter

Tali
t:7'/2,13 meter
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Lampiran 5. Nama Sampel 
 
 
No. Nama Jenis Kelamin Umur 

1. Adi kurniawan Laki-laki 13 tahun 

2. Anas nur ilham Laki-laki 9 tahun 

3. Dhani Laki-laki 17 tahun 

4. Dika wahyu Laki-laki 18 tahun 

5. Diki bintang Laki-laki 9 tahun 

6. Hendra Laki-laki 12 tahun 

7. Irsa prima Laki-laki 19 tahun 

8. Iqbal dwi darmawan Laki-laki 14 tahun 

9. Miftakhul huda Laki-laki 17 tahun 

10. Muhammad irfan Laki-laki 14 tahun 

11. Oscar Laki-laki 20 tahun 

12. Prima putra Laki-laki 17 tahun 

13. Putra Dwi Laki-laki 13 tahun 

14. Rian wahyudi Laki-laki 13 tahun 

15. Isnaeni Laki-laki 16 tahun 

16. Widi Laki-laki 9 tahun 
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Lampiran 6. Data Hasil Pre Test 
 
 

Tabel 1 

Data hasil pre test forehand drive pada pemain tenis klub Phapros Semarang 

No No. 
Test Nama 

Test Forehand Drive 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 T-01 Adi kurniawan 1 0 2 3 2 2 1 2.5 0 2 15.5 

2 T-02 Anas nur ilham 2.5 0 3 0 5 0 3 2 0 4 19.5 

3 T-03 Dhani 0 5 3 1 2.
5 2 0 2 1 3 19.5 

4 T-04 Dika wahyu 4 0 1 2 3 2 5 0 2 3 22 

5 T-05 Diki bintang 1 3 0 2 0 3 0 2 0 0 11 

6 T-06 Hendra 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 9 

7 T-07 Irsa prima 2 4 0 2.5 2 1 3 3 2 4 23.5 

8 T-08 Iqbal dwi 
darmawan 3 3 2 0 3 0 5 2 0 4 22 

9 T-09 Miftakhul huda 2 0 3 1 3 1 5 4 3 1 23 

10 T-10 Muhammad 
irfan 1 3 0 0 4 2 1 1.5 0 1 13.5 

11 T-11 Oscar 3 3 2 3 1 5 1 4 2 3 27 

12 T-12 Prima putra 2 0 3 1 3 0 0 0 3 2 14 

13 T-13 Putra Dwi 1 1 0 1 2 0 2 0 2 0 9 

14 T-14 Rian wahyudi 2 2 0 3 2 1 3 2 0 1 16 

15 T-15 Isnaeni  3 3 4 3 2 5 2 4 3 3 32 

16 T-16 Widi 2 3 0 2 0 0 1 0 1 2 11 
 
Sember : Data Penelitian 2012 
 

Dari tabel 4.1 dapat dipahami sebagai berikut : 1) N dalam penelitian ini 
adalah 16, 2) Nilai maksimum 32, 3) Nilai minumum 9.  
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Lampiran 7. Rangking dan Pengelompokan 
 
 
 

Tabel 2 

Rangking dan Pengelompokan 

No No. 
Test Nama Jumlah 

Poin Pasangan Dipasangkan Pasangan 
Nilai 

1 T-15 Isnaeni 32 A 
A - B 32 – 27 

2 T-11 Oscar 27 B 

3 T-7 Irsa Prima 23.5 B 
A - B 23 - 23.5 

4 T-9 Miftakhul Huda 23 A 

5 T-8 Iqbal Dwi 
Darmawan 22 A 

A - B 22 – 22 
6 T-4 Dika Wahyu 22 B 

7 T-3 Dhani 19.5 B 
A - B 19.5 - 19.5 

8 T-2 Anas Nur Ilham 19.5 A 

9 T-14 Rian Wahyudi 16 A 
A - B 16 - 15.5 

10 T-1 Adi Kurniawan 15.5 B 

11 T-12 Prima Putra 14 B 
A - B 13.5 – 14 

12 T-10 Muhammad 
Irfan 13.5 A 

13 T-16 Widi 11 A 
A - B 11 – 11 

14 T-5 Diki Bintang 11 B 

15 T-6 Hendra  9 B 
A - B 9 – 9 

16 T-13 Putra Dwi 9 A 
 
Sember : Data Penelitian 2012 
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Lampiran 8. Daftar Kelompok Eksperimen 
 
 

Tabel 3 

Daftar kelompok eksperimen berdasarkan hasil pre test forehand drive 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

No. Kode 
Res. Nama Nilai X =(Xi - ) X2 

1 T-15 Isnaeni  32 13.75 189.06 

2 T-09 Miftakhul huda 23 4.75 22.56 

3 T-04 Dika wahyu 22 3.75 14.06 

4 T-03 Dhani 19.5 1.25 1.56 

5 T-14 Rian wahyudi 16 -2.25 5.06 

6 T-10 Muhammad irfan 13.5 -4.75 22.56 

7 T-05 Diki bintang 11 -7.25 52.56 

8 T-13 Putra Dwi  9 -9.25 85.56 

Jumlah 146 0 392.98 

Rata-rata ( ) 18.25   

Minimal 9.0   

Maksimal 32.0   

Standar Deviasi 7.01   
 
Sember : Data Penelitian 2012 
 

 
 

 
 

SD = 7.01 
 

X

X

N
x

SD ∑=
2

8
98.392

=SD

12.49=SD
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Dari tabel 4.3 dapat dipahami sebagai berikut : 1) N kelompok eksperimen 

yaitu 8, 2) Nilai maksimum yaitu 32, 3) Nilai minimum yaitu 9, 4) Nilai mean 

yaitu 18.25, 5) Nilai standar deviasi yaitu 7.01. 
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Lampiran 9. Daftar Kelompok Kontrol 

 

Tabel 4 

Daftar kelompok kontrol berdasarkan hasil pre test forehand drive 

KELOMPOK KONTROL 

No. Kode 
Res. Nama Nilai X =(Xi - ) X2 

1 T-11 Oscar 27 9.31 86.68 

2 T-07 Irsa prima 23.5 5.81 33.76 

3 T-08 Iqbal dwi 
darmawan 22 4.31 18.58 

4 T-02 Anas nur ilham 19.5 1.81 3.28 

5 T-1 Adi kurniawan 15.5 -2.19 4.8 

6 T-12 Prima putra 14 -3.69 13.62 

7 T-16 Widi 11 -6.69 44.76 

8 T-06 Hendra 9 -8.69 75.52 

Jumlah 141.5 -0.02 281 

Rata-rata ( ) 17.69   

Minimal 9.0   

Maksimal 27.0   

Standar Deviasi 5.93   
 
Sember : Data Penelitian 2012 
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Dari tabel 4.4 dapat dipahami sebagai berikut : 1) N kelompok eksperimen 

yaitu 8, 2) Nilai maksimum yaitu 27, 3) Nilai minimum yaitu 9, 4) Nilai mean 

yaitu 17.69, 5) Nilai standar deviasi yaitu 5.93. 
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Lampiran 10. Data Hasil Post Test 

 

Tabel 5 

Data hasil post test forehand drive pada pemain tenis klub Phapros Semarang 

Kelompok Eksperimen 

No No. 
Test Nama 

Test Forehand Drive 
Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 T-15 Isnaeni  2 3 4 3 2 5 2 4 5 3 33 

2 T-09 Miftakhul huda 2 2 3 1 3 3 5 2 3 3 27 

3 T-04 Dika wahyu 3 3 2 2 3 1 3 4 0 3 24 

4 T-03 Dhani 2.5 0 3 0 2.5 3 3 2 2 4 22 

5 T-14 Rian wahyudi 1 0 2 3 2 2 4 2.5 1 2 19.5 

6 T-10 Muhammad 
irfan 3 3 0 2 3 1 1 1.5 2 1 17.5 

7 T-05 Diki bintang 2 3 0 2 1 0 1 2 1 2 14 

8 T-13 Putra Dwi 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 10 
 
Kelompok Kontrol 

No No. 
Test Nama 

Test Forehand Drive 
Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 T-11 Oscar 3 1 2 3 3 5 3 4 2 3 29 

2 T-07 Irsa prima 2 4 0 2.5 2 1 5 3 2 4 25.5 

3 T-08 Iqbal dwi 
darmawan 4 3 3 2 1 2 3 0 2 3 23 

4 T-02 Anas nur ilham 2 3 1 1 2.5 2 0 2 4 3 20.5 

5 T-1 Adi kurniawan 2 2 0 3 2 1 3 0 2 3 18 

6 T-12 Prima putra 3 0 3 1 1 0 3 0 3 2 16 

7 T-16 Widi 1 3 0 2 0 1 1 3 0 1 12 

8 T-06 Hilda 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 11 
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Lampiran 11. Daftar Kelompok Post Test 
 
 

Tabel 6 

Daftar kelompok berdasarkan post test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol 

No. No. 
Test Nama Nilai No. No. 

Test Nama Nilai 

1 T-15 Isnaeni  33 1 T-11 Oscar 29 
2 T-09 Miftakhul huda 27 2 T-07 Irsa prima 25.5 

3 T-04 Dika wahyu 24 3 T-08 Iqbal dwi 
darmawan 23 

4 T-03 Dhani 22 4 T-02 Anas nur ilham 20.5 
5 T-14 Rian wahyudi 19.5 5 T-1 Adi kurniawan 18 
6 T-10 Muhammad irfan 17.5 6 T-12 Prima putra 16 
7 T-05 Diki bintang 14 7 T-16 Widi 12 
8 T-13 Putra Dwi 10 8 T-06 Hendra 11 

Rata-rata 20.88 Rata-rata 19.38 

Minimal 10 Minimal 11 

Maksimal 33 Maksimal 29 

Standar Deviasi 6.87 Standar Deviasi 5.94 
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Lampiran 12. Uji Perbedaan Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok  
Eksperimen 

 
 
A. Uji perbedaan hasil pre test dan post test kelompok eksperimen 

Hipotesis 
Ho  :  μ1  ≤  μ2  

Ha  :  μ1  >  μ2 

 
Uji Hipotesis menggunakan rumus : 

 

 
Ho diterima apabila t < t (1-α)(n-1) 

 
Tabel 7 

Uji perbedaan hasil pre test dan post test kelompok eksperimen 

No Kode 
Res. Nama Xe1 Xe2 D d d2 

1 T-15 Isnaeni  32 33 1 -1.63 2.66 

2 T-09 Miftakhul huda 23 27 4 1.37 1.88 

3 T-04 Dika wahyu 22 24 2 -0.63 0.40 

4 T-03 Dhani 19.5 22 2.5 -0.13 0.02 

5 T-14 Rian wahyudi 16 19.5 3.5 0.88 0.77 
6 T-10 Muhammad irfan 13.5 17.5 4 1.37 1.88 

7 T-05 Diki bintang 11 14 3 0.37 0.14 

8 T-13 Putra Dwi 9 10 1 -1.63 2.66 

Jumlah  146 167 21 -0.01 10.39 

Rata-rata  18.25 20.88 2.63   
 

 

1)-N(N
d

|MD| 
2∑

=t

63.2
8
21|MD| === ∑

N
D
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Pada α = 5% dengan db = 8-1 = 7 diperoleh t(0.95)(7) = 2.365 

 

17,282,365
 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan antara hasil pre test dengan post test kelompok eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.17
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Lampiran 13. Uji Perbedaan Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok  
Kontrol 

 

B. Uji perbedaan hasil pre test dan post test kelompok kontrol 

Hipotesis 
Ho  :  μ1  ≤  μ2  

Ha  :  μ1  >  μ2 
 
Uji Hipotesis menggunakan rumus : 
 

 
 
Ho diterima apabila t < t (1-α)(n-1) 

Tabel 8 

Uji perbedaan hasil pre test dan post test kelompok kontrol 

No Kode 
Res. Nama Xk1 Xk2 D D d2 

1 T-11 Oscar 27 29 2 0.31 0.10 

2 T-07 Irsa prima 23.5 25.5 2 0.31 0.10 
3 T-08 Iqbal dwi darmawan 22 23 1 -0.69 0.48 

4 T-02 Anas nur ilham 19.5 20.5 1 -0.69 0.48 

5 T-1 Adi kurniawan 15.5 18 2.5 0.81 0.66 

6 T-12 Prima putra 14 16 2 0.31 0.10 

7 T-16 Widi 11 12 1 -0.69 0.48 

8 T-06 Hendra 9 11 2 0.31 0.10 
Jumlah 142 155 13.5 0.00 2.5 

Rata-rata 17.69 19.38 1.69   
 

 
 

1)-N(N
d

|MD| 
2∑
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Pada α = 5% dengan db = 8-1 = 7 diperoleh t(0.95)(7) = 2.365 

 

8,052,365
 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan antara hasil pre test dengan post test kelompok kontrol. 
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Lampiran 14. Uji Perbedaan Hasil Post Test Kelompok Eksperimen dan  
Kelompok Kontrol 

 

C. Uji perbedaan hasil post test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol  

Hipotesis 
Ho  :  μ1  ≤  μ2  

Ha  :  μ1  >  μ2 
 
Uji Hipotesis menggunakan rumus : 
 

∑
1

 

 
 
Ho diterima apabila t < t (1-α)(n-1) 

 

 
Tabel 9 

Uji perbedaan hasil post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 

No 
Nama 

Xk2 Xe2 B b b2 
Kontrol  Eksperimen 

1 Oscar - Isnaeni 29 33 4 2.5 6.25 
2 Irsa Prima - Miftakhul Huda 25.5 27 1.5 0 0 

3 Iqbal Dwi D. - Dika Wahyu 23 24 1 -0.5 0.25 
4 Anar Nur I. - Dhani 20.5 22 1.5 0 0 

5 Adi K. - Rian Wahyudi 18 19.5 1.5 0 0 
6 Prima Putra - M.Irfan 16 17.5 1.5 0 0 
7 Widi - Diki Bintang 12 14 2 0.5 0.25 
8 Hendra - Putra Dwi 11 10 -1 -2.5 6.25 

Jumlah 155 167 12 0 13 
Rata-rata 19.38 20.88 1.5   
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∑ 12
8 1,5 

 

1,5 1,5 0 
Dicek : 

20,88 19,38 1,5 
 

Rumus t-hitung : 

∑
1

20,88 19,38
13

8 8 1

3,11 

 

Pada α = 5% dengan db = 8-1 = 7 diperoleh t(0.95)(7) = 2.365 

 

3,112,365
 
 
Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada 
perbedaan hasil post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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Lampiran 15. Daftar Pembantu Penelitian 
 
 
Daftar Pembantu Penelitian 
Nomor Nama Tugas 

1. Winarso Pelatih 

2. Yoyok Pengumpan 

3. Aditya Dwi Nur Pengambil bola 

4. Dwi Okta Pengambil bola 

5. Yulianto Pencatat Skor 

6. Miftah Farid Pengawas Poin Masuk 

7. Yoga Pratama Petugas Absensi 
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Lampiran 16. Tabel t-tes 
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Lampiran 17. Foto Penelitian 
 
 
 

 
 
Pembuatan Lapangan Untuk Tes 
 
 

 
 
Lapangan Untuk Melaksanakan Tes 
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Lapangan Untuk Melaksanakan Tes 
 
 
 

 
 
Pelaksanaan Tes 
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Pelaksanaan Tes 
 
 

 
 
Proses Uji Coba Latihan 
 
 


