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ABSTRAK 

 

Khandian Gilang Perdana, 2013. Perbedaan Latihan Forehand Drive Menggunakan 

Arah Bola Depan Belakang dan Posisi Pemain Maju Mundur terhadap Kemampuan 

Melakukan  Forehand Drive  pada Petenis Klub Phapros Semarang Tahun 2012. 

Skripsi. Jurusan PKLO. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 

Kata-kata kunci: Arah Bola, Posisi Pemain, Forehand Drive. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah ada perbedaan latihan 

forehand drive menggunakan arah bola depan   belakang   dan  posisi  pemain  maju  

mundur  terhadap  kemampuan melakukan forehand drive      pada petenis Klub 

Phapros Semarang  tahun 2012?, 2) Jika ditemukan perbedan manakah yang lebih baik 

antara latihan forehand drive menggunakan arah bola depan  belakang dan posisi 

pemain maju mundur terhadap kemampuan melakukan forehand drive pada petenis 

Klub Phapros Semarang tahun 2012?.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. 1) 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan latihan forehand drive menggunakan arah 

bola depan belakang dan posisi pemain maju mundur terhadap kemampuan melakukan 

forehand drive pada petenis Klub Phapros Semarang  tahun 2012, 2)  Jika ditemukan 

perbedan manakah yang lebih baik antara latihan forehand drive menggunakan arah 

bola depan  belakang dan posisi pemain maju mundur terhadap kemampuan 

melakukan forehand drive pada petenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

Penelitian eksperimen ini menggunakan desain atau pola macthing by subjek 

design variabel penelitian ini ada dua yaitu latihan forehand drive arah bola depan 

belakang dan posisi pemain maju mundur sebagai variabel bebas dan kemampuan 

forehand drive sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah petenis 

Klub Phapros Semarang tahun 2012 sebanyak 20 orang. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 16 orang yang diambil dengan teknik purposive random  sampling. 

Instrumen yang digunakan dalam  pengumpulan data adalah hewitt tennis achievement 

test, selanjutnya untuk keperluan analisis data digunakan uji beda(t-test)    

Hasil uji post test untuk kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh t
hitung 

= 

3,192 > t
tabel 

= 2,365 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 1) Terdapat perbedaan 

antara arah bola depan belakang dan posisi pemain maju mundur terhadap kemampuan 

melakukan forehand drive.2) Rata-rata hasil  post test latihan arah bola depan belakang 

dari kelompok eksperimen yaitu 1,2 sedangakan latihan posisi pemain maju mundur 

dari kelompok kontrol yaitu 3,1 dengan demikian latihan menggunakan posisi pemain 

maju mundur dapat meningkatkan kemampuan lebih baik dibandingkan dengan latihan 

arah bola depan belakang. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengajukan saran: 1) Meningkatkan 

kemampuan forehand drive dapat menggunakan latihan dengan posisi pemain maju 

mundur, 2) Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis, hendaknya 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi sehingga dapat diperoleh hasil 

yang sempurna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Olahraga merupakan segala kegiatan yang sisitematis untuk mendorong, 

menerima, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (UU RI No.3 

Th.2005:3). Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi 

jangka panjang dalam pembinaan mutu sumber daya manusia Indonesia. Karena itu 

upaya pembinaan warga masyarakat dan peserta didik melalui pandidikan jasmani dan 

olahraga membutuhkan waktu yang relatif lama. Sebagai upaya pembinaan mutu 

sumber daya manusia pendidikan jasmani dan olahraga di lembaga pendidikan formal 

dapat berkembang lebih pesat dan diharapkan mampu menjadi landasan bagi pembinaan 

olahraga. 

Latihan tenis juga perlu adanya aspek-aspek yang dikembangkan untuk 

menunjang prestasi seorang atlet, aspek-aspek tersebut adalah teknik, fisik, taktik dan 

mental. Sesuai dengan tujuan latihan yaitu untuk membantu seorang atlet atau satu tim 

olahraga dalam meningkatkan keterampilan atau prestasinya semaksimal mungkin 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek latihan yang harus diperhatikan, meliputi 

latihan fisik, teknik, taktik dan latihan mental. Untuk meningkatkan prestasi olahraga 

tenis, banyak faktor yang harus diperhatikan seperti sarana prasarana, pelatih yang 

berkualitas, pemain berbakat dan kompetisi yang teratur serta harus didukung oleh ilmu 
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dan teknologi yang memadahi. Faktor yang penting dalam pencapaian prestasi olahraga 

tenis adalah memiliki penguasaan keterampilan teknik dasar dan fisik yang baik, yang 

dimiliki oleh pemain itu sendiri. 

Permainan tenis dikenal ada beberapa macam jenis pukulan yaitu : forehand, 

backhand, serve, volley, smash, dropshot dan lob. Menurut Katili (1973:15) pukulan-

pukulan tenis dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu : grounstrokes, volleys, dan 

overhead strokes. Penguasaan teknik dasar adalah untuk memantapkan dan 

pengembangan pukulan selanjutnya. Pukulan forehand rata-rata lebih banyak 

dipergunakan dari pada pukulan yang lain, setidaknya dalam menyerang, misalnya 

untuk mengembalikan service ke dua lawan atau untuk mendesak lawan dalam 

pembelaan, ataupun untuk meratakan jalan pemain ke jaring. 

Menurut Magheti (1999:3) untuk dapat bermain tenis dengan baik pemain amatir, 

dan lebih-lebih bagi pemain profesional, dituntut menguasai teknik-teknik dasar dalam 

tenis seperti memukul bola, langkah serta gerakan tubuh yang sesuai. Agar dapat 

bermain tenis dengan baik dan benar serta berprestasi tinggi, khususnya bagi petenis 

pemula. Menurut Yudoprasetio (1981:38-102) seorang pemain harus menguasai 

keterampilan dasar, yang meliputi memukul bola, groundstroke, jenis pukulan, gerakan 

kaki, timing, forehand drive, backhand drive, service dan memukul bola kembali. 

Salah  satu  pukulan  drive  yang  perlu  dikuasai  oleh  seorang  petenis lapangan  

adalah forehand drive. Menurut Mottram   (1996:37) : ”Pukulan drive biasanya 

dinyatakan  sebagai suatu pukulan yang paling mudah dipelajari oleh pemain  pemula.  

Hal  ini  disebabkan  pemain pemula  memang  merasa  relatif mudah untuk 
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mengembalikan bola dengan pola forehand, karena raketnya bebas dari  tubuh.”  

Sedangkan  pendapat  lain  mengatakan  “Groundstroke  Forehand mengarah 

kesamping tubuh dimana  anda  memegang  raket.”(Jim  Brown,1996:31).  Hal  ini  

adalah   bentuk  pukulan  tenis  yang  paling  sering dilakukan dan paling mudah 

dipelajari. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pukulan forehand drive 

merupakan  pukulan yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum pukulan yang lain 

dipelajari. Hal ini  dikarenakan pukulan forehand sangat mudah dipelajari dari pada 

pukulan yang lainnya. Menurut Rex Lardner (1996:31).” Pukulan forehand merupakan 

stroke yang paling  aman dipakai dalam tenis”, sedangkan menurut Katilli (1948:30) 

“Pukulan forehand adalah  senjata penyerang utama karena gerak-geriknya tidak begitu 

sulit untuk dipelajari dan menguasai pukulan ini dari pada pukulan-pukulan yang 

lainnya”.  

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 drive sangat mudah 

dipelajari namun dalam  penguasaannya tetap harus melalui latihan. Untuk 

meningkatkan variasi pukulan drive dapat menggunakan latihan dengan menggunakan 

variasi arah bola depan belakang dan latihan dengan variasi pada posisi pemain lari 

maju mundur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan arah bola depan belakang adalah 

bahwa dalam latihan forehand drive dapat dilakukan dengan  bola  yang  diumpan  
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kemudian  dipukul  dan  diarahkan  disekitar  daerah servis untuk latihan arah bola 

depan dan pada daerah baseline  untuk arah bola belakang. Latihan ini di lakukan secara 

bergantian dan terus menerus.  

Latihan ini dilakukan secara bergantian dan terus menerus dalam satu tahap,  

sedangkan posisi pemain maju mundur maksudnya adalah bahwa dalam latihan posisi 

pemain maju mundur guna memukul bola serta mengarahkannya pada daerah yang telah 

ditentukan secara bergantian dan terus menerus dalam satu tahap latihan. Dalam kedua 

bentuk latihan di atas maka  penulis tertarik untuk menelitinya. Judul penelitian 

tersebut adalah “ Perbedaan Latihan Forehand Drive Menggunakan Arah Bola Depan 

Belakang dan Posisi Pemain Maju Mundur terhadap Kemampuan Melakukan  Forehand 

Drive  pada Petenis Klub Phapros Semarang Tahun 2012 ”.  

Adapun alasan pemilihan judul tersebut adalah: 

1.1.1 Dalam permainan tenis lapangan pukulan drive merupakan salah satu teknik 

dasar pukulan yang sangat penting karena merupakan pukulan yang  dominan 

digunakan. 

1.1.2 Latihan menggunakan arah bola depan belakang dan latihan dengan  posisi  

pemain   maju  mundur  dapat  meningkatkan  penguasaan teknik dasar 

khususnya dalam  melakukan Forehand Drive cabang olahraga tenis lapangan. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan pada alasan pemilihan judul diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.2.1 Apakah ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan arah  bola depan   

belakang   dan  posisi  pemain  maju  mundur  terhadap  kemampuan 

melakukan forehand drive pada petenis Klub Phapros Semarang tahun 2012? 

1.2.2  Jika ditemukan perbedaan manakah yang lebih baik antara latihan forehand 

drive menggunakan arah bola depan  belakang dan posisi pemain maju 

mundur terhadap kemampuan melakukan forehand drive  pada petenis Klub 

Phapros Semarang tahun 2012? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan latihan forehand drive menggunakan 

arah bola depan belakang dan posisi pemain maju mundur terhadap kemampuan  

forehand drive pada petenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

1.3.2 Jika ditemukan perbedaan manakah yang lebih baik diantara latihan forehand 

drive  menggunakan arah bola depan belakang dan posisi pemain maju mundur 

terhadap kemampuan forehand drive petenis Klub Phapros Semarang tahun 

2012. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh adalah: 

1.4.1 Bagi pelatih atau pembina klub tenis dalam kegiatan latihan agar dapat 

memberikan latihan forehand drive dengan menggunakan arah bola depan 

belakang dan posisi pemain maju mundur untuk meningkatkan kemampuan 

forehand drive pemain. 

1.4.2 Hasil penelitaian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti pada 

Klub Phapros Semarang dalam membina dan menciptakan calon bibit-bibit 

pemain tenis yang lebih handal dari sebelumnya agar dapat meraih prestasi yang 

baik. 

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mereka yang ingin 

melakukan penelitian sejenis.  

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dalam memberi pengertian yang dimaksud 

dalam judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap 

penting, dengan demikian ada kesamaan pendapat dalam memberikan penafsiran. 

1.5.1 Perbedaan  

Menurut  W.J.S.  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 
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menggunakan arah bola depan belakang dan posisi pemain maju  mundur terhadap 

kemampuan melakukan forehand drive cabang olahraga tenis lapangan. 

1.5.2 Latihan 

Menurut Harsono (1988:101) dikatakan bahwa “Latihan adalah suatu proses 

berlatih yang sistematis yang dilakukan berulang-ulang yang kian hari jumlah beban 

latihannya bertambah. Latihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu latihan 

tenis lapangan dengan teknik forehand drive menggunakan arah bola depan belakang 

dan posisi pemain maju mundur. 

1.5.3  Hasil 

Hasil menurut  W.J.S.  Peorwadarminta  (1984:348)  adalah  sesuatu  yang 

diadakan  dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dsb). 

Akibat; kesudahan (dari pertandingan, ujian dsb) Hasil yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sesuatu yang diadakan atau akibat yang ditimbulkan dari latihan 

forehand drive menggunakan arah bola depan belakang dan posisi pemain maju 

mundur terhadap kemampuan melakukan forehand drive cabang olahraga tenis 

lapangan. 

1.5.4  Forehand Drive 

Menurut Jim Brown, Ph. D Forehand Drive adalah Pukulan yang dilakukan oleh 

pemain tangan kanan pada bola yang berada di sisi kanan tubuhnya, atau pukulan yang 
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dilakukan  pemain kidal pada bola yang berada di sisi kiri tubuhnya. 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  

ayunan  menyamping  secara  penuh  setelah  bola melambung yang dilaksanakan 

dengan benar untuk mengembalikan bola drive. 

1.5.5 Arah Bola Depan Belakang 

Arah  adalah  “Jurusan  atau  menuju  sesuai  dengan  arah  mata  angin, 

Sedangkan Depan adalah “Hadapan atau muka” dan Belakang adalah “Arah atau 

bagian yang menjadi  lawan  muka (depan)”. (W.J.S. Poerwadarminta, 1976: 55,243, 

108). Arah bola  depan  belakang  dalam  penelitian  ini  adalah  forehand  drive 

dengan bola  yang diumpan panjang kemudian dipukul dengan arah di sekitar 

daerah servis untuk arah bola depan dan daerah baseline untuk arah bola belakang yang 

dilakukan secara bergantian dalam satu tahap, pemain memukul bola dengan arah  bola  

yang  sudah  ditentukan,  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  pada daerah yang 

telah ditentukan saat melakukan pukulan forehand drive. 

1.5.6    Posisi Pemain Maju Mundur 

Posisi  adalah  “Kedudukan”,  Sedangkan  Pemain  adalah  “Orang  yang 

bermain  (bola,  biola,  sandiwara,  dsb),  dan  Maju  adalah  “Berjalan  (bergerak) 

kemuka atau lawan mundur, serta mundur adalah “Berjalan (bergerak) kebelakang atau 

lawan maju. (W.J.S. Peorwadarminta ,1976: 766,621,621,662). Posisi pemain maju 
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mundur adalah selama dalam latihan posisi pemain lari maju mundur  dalam memukul 

bola yang diumpankan dengan arah yang telah ditentukan  secara terus menerus 

dalam satu tahap. 

1.5.7 Kemampuan Melakukan  Forehand Drive 

Kemampuan adalah “kesanggupan atau kecakapan (W.J.S Poerwadarminta, 

1976:628,1043). Kemampuan melakukan forehand drive yang dimaksud adalah 

kesanggupan atau kecakapan melakukan forehand drive pada daerah-daerah yang telah 

diberi skor pada saat melakukan forehand drive. 

1.5.8 Phapros Tenis Klub 

Phapros adalah perusahan pembuat obat yang terletak di kawasan industri yang 

lokasinya di area Simongan. Phapros tenis Klub adalah klub tenis yang ada di bawah 

naungan perusahaan yang memproduksi obat  salah satu cabang olahraga yang ada di 

dalamnya yaitu tenis, yang terletak di area belakang pabrik dan terdapat  lapangan tenis.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Tenis 

Tenis 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 untuk 

permainan tenis.  

Pendapat yang di kemukakan oleh Scharff (1981:6) “Tenis adalah olahraga jaring 

(net) dan raket, yag 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 untuk meningkatkan prestasi dalam bermain tenis. Prestasi secara 
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optimal bagi petenis akan meningkat apabila pemain menguasai teknik dasar dan teknik 

pukulan dengan benar dan baik.    

2.1.2 Teknik Dasar Bermain Tenis 

2.1.2.1 Cara Memegang Raket (grip) 

2.1.2.1.1 Continental Grip      

Grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain tenis jaman 

dahulu ketika raket kayu masih digunakan. Posisi tangan berada tepat diatas gagang 

raket dan posisi pangkal telunjuk berada disudut 1 (untuk pemain tangan kanan) atau 

sudut 4 (untuk pemain tangan kiri). Pemain pro modern yang masih tercatat 

menggunakan grip ini adalah Stefan Edberg dan sebelumnya adalah John McEnroe. 

Grip ini sangat baik digunakan dipermukaan lapangan yang cepat, seperti rumput, dan 

digunakan oleh pemain dengan tipe permainan „Service Volley‟. 

Sekarang ini tidak banyak yang menggunakan tipe continental sebagai pegangan 

forehand utamanya karena tempo permainan yang semakin cepat dengan bola yang 

semakin berputar (spin). Kekurangan grip ini adalah hanya bisa dipakai untuk pukulan 

mendatar (flat) dan mengiris (slice), sedangkan untuk pukulan spin agak sulit. Pemain 

yang menggunakan grip ini juga seringkali kesulitan menghadapi bola-bola top spin 

yang bersifat agak melambung parabolik. Akan tetapi, grip continental merupakan grip 
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standard untuk melakukan service dan juga untuk  pukulan volley serta overhead karena 

tangan mantap mencengkram gagang raket. 

 

Gambar 1. Continental Grip 

(Sumber : http://prasso.wordpress.com/2010/11/12/teknik-dasar-bermain-tennis-grip/) 

2.1.2.1.2 Eastern Grip 

Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan petenis pemula. Grip 

ini sering kali disebut sebagai „pegangan berjabat tangan‟. Posisi dari pangkal telunjuk 

cenderung berada pada sisi kanan (untuk pemain tangan kanan) atau sisi kiri (untuk 

pemain tangan kiri). Pegangan jenis ini dapat memberikan variasai pukulan yang 

lengkap, baik itu flat, slice, maupun spin. 

Pemilihan grip ini cocok sekali bagi pemain yang sering mengandalkan 

permainan volley kedepan net karena dapat dengan mudah dan cepat menyesuaikan grip 

untuk pukulan volley kedepan net. Namun kekurangan pegangan ini agak susah untuk 

menghadapi bola-bola top spin yang bersifat parabolik. Salah satu pemain pro yang 

http://prasso.wordpress.com/2010/11/12/teknik-dasar-bermain-tennis-grip/
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menjadi petenis di tahun 90‟an, yaitu Pete Sampras mamakai grip ini sebagai pilihannya 

karena dia merupakan tipikal pemain service volley yang sangat nyaman memakai grip 

ini. 

 

Gambar 2. Eastern Grip 

(Sumber : http://prasso.wordpress.com/2010/11/12/teknik-dasar-bermain-tennis-

grip/) 

2.1.2.1.3 Semi-Western Grip 

Grip jenis ini adalah grip yang paling banyak dipakai oleh pemain tenis modern 

terutama yang memiliki tipe permainan baseliner. Keunggulan dari grip ini adalah dapat 

memukul spin dengan baik sehingga kemungkinan bola untuk melewati net lebih besar 

karena sifatnya yang parabolik. Grip ini juga dapat untuk memukul slice. Kelemahan 

dari grip ini adalah sulit untuk mengantisipasi bola-bola rendah yang dihasilkan dari 

pukulan flat atau slice terutama dilapangan cepat (grass atau hard court). Beberapa 

http://prasso.wordpress.com/2010/11/12/teknik-dasar-bermain-tennis-grip/
http://prasso.wordpress.com/2010/11/12/teknik-dasar-bermain-tennis-grip/
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contoh pemain pro yang menggunakan grip ini adalah Andre Agassi, Roger Federer dan 

Marat Safin. 

 

2.1.2.1.4  Western Grip 

Grip ini merupakan grip yang ekstrim digunakan terutama untuk memproduksi 

pukulan top spin. Pemain spesialis lapangan tanah liat (clay) umumnya menggunakan 

grip jenis ini, juga banyak pemain modern saat ini. Grip ini sangat baik digunakan bagi 

pemain yang ingin memukul bola dengan top spin yang ekstrim. Arah bola dari hasil 

pukulan ini dapat melambung ke atas net dan turun menurut garis parabolik yang 

ekstrim. Grip ini juga sangat nyaman digunakan untuk mengatasi bola-bola tinggi yang 

biasanya terjadi dilapangan tanah liat. Akan tetapi, kelemahan dari grip ini adalah tidak 

bisa dipakai untuk melakukan pukulan flat serta slice juga sangat sulit untuk 

mengantisipasi bola-bola slice yang jatuh rendah dilapangan cepat. Pemain pro yang 

mengadopsi jenis grip ini umumnya merupakan pemain spesialis tanah liat seperti 

Rafael Nadal, Carlos Moya atau sebelumnya Sergi Bruguera.  
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Gambar 3. Western Grip 

(Sumber : http://prasso.wordpress.com/2010/11/12/teknik-dasar-bermain-tennis-grip/) 

2.1.2.2 Teknik Dasar Pukulan  

2.1.2.2.1  forehand drive 

Cara menggenggam raket adalah penting dalam memperkembangkan forehand 

drive. Ada tiga macam genggaman untuk forehand, yang disebut: Eastern, Continental, 

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

telapak tangan berada di bawah gagang, pada Continental di atasnya, sedangkan pada 

Estern berada pada bagian belakang gagang. Forehand drive taraf permulaan bisa 

dibagi atas lima bagian: cara berdiri, ayunan kebelakang, ayunan depan, saat pukulan 

dan lanjutannya (Robert Scharff, 1981:29). Kesemuanya sama pentingnya untuk 

menjadikannya baik. Untuk menguasai dasar-dasar  forehand drive, harus berlatih 

secara terus menerus yang dapat dilakukan sendiri atau dengan seorang pemain lain. 

http://prasso.wordpress.com/2010/11/12/teknik-dasar-bermain-tennis-grip/
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Ketepatan forehand drive tergantung pada kontrol, kecepatan dan daya tipu. 

Dalam permainan tenis memukul bola jauh ke dalam daerah lawan, memberi peluang 

untuk mencapai net dan mengurangi kemungkinan dilewati lawan dengan suatu lob 

(bola dipukul tinggi melewati badan). Forehand yang tepat ialah pukulan yang 

mendatar melancar diatas net, tetapi masih memberi lawan kesempatan berada 

didaerahnya. Pukulan mendatar susah untuk dikontrol, apa lagi yang melambung 

rendah. Karena kalau bola itu melambung lebih dari sekitar 15 cm dari net, maka akan 

jatuh di luar garis; kemungkinan ini terlalu sedikit. Sebaliknya top spin dapat 

menyebabkan bola setinggi ½ m atau lebih diatas tali net dan jatuh jauh ke baseline 

lawan. Jadi kemungkinan ini lebih besar dari pada forehand yang mendatar, berat bola 

menarik ke bawah setelah melintasi net. Jadi pemain akan membuat sedikit kesalahan.    

2.1.2.2.2  Backhand Drive 

Backhand drive digunakan untuk mengembalikan bola yang setelah sekali 

melambung dari tanah jatuh ke sisi kiri seorang pemain tangan kanan, atau kesebelah 

kanan dari seorang yang kidal (Robert Scharf, 1981:46). Pukulan backhand ini sangat 

penting. Kesempatan memukul backhand jangan sekali-kali dielakkan, karena 

kebanyakan dari pemain lebih kuat mempergunakan forehand yang biasanya lebih 

dikuasai. Kebiasaan ini tidak hanya memperlihatkan kelemahan seorang pemain, tetapi 

juga membiarkan satu bagian dari lapangan tidak dijaga. Pada mulanya kelihatan 

backhand drive itu lebih sulit dari forehand dan agak aneh terasa, namun backhand 
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merupakan pukulan yang sederhana dan gampang. Pada dasarnya, tekniknya sama 

dengan forehand, hanya terbalik. Berbeda dengan pendapat umum, backhand lebih 

mudah, karena seorang pemain tidak memukul melintasi badan, malahan bergerak 

menjauhinya. 

Kalau pada forehand terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai 

cara yang terbaik dalam memegang raket, maka pada backhand hal itu hanya sedikit 

atau boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Hampir semua memakai cara Eastern yang 

telah dirubah untuk pukulan backhand. Genggaman backhand cara Eastern diperoleh 

dengan meletakkan telapak tangan dibidang atas, sehingga terbentuk seperti huruf V 

antara telunjuk dan ibu jari. Dengan demikian sendi telunjuk yang pertama berada di 

bidang atas gagang. Genggaman backhand Eastern bisa juga diperoleh dari Easten 

forehand dengan menggeser tangan ke arah kiri seperempat putaran.  

Hal ini akan menyebabkan sendi pertama dari telunjuk berada diatas raket. 

Sekarang bentuk V antara ibu jari dan telunjuk akan tepat pada pinggir dalam gagang 

dan ibu jari akan menunjuk diagonal dengan gagang. Dengan adanya sebagian dari ibu 

jari di belakang raket, genggaman ini akan menambah dan menguasai pukulan. 

Perubahan dari forehand ke backhand terjadi dengan menggunakan tangan kiri untuk 

menuntun raket. Hal ini dapat dicapai jika pemain dalam posisi ready (siap) atau pada 

waktu mengayun ke belakang. 

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

ke belakang, ayunan ke depan, saat sentuhan bola dan lanjutannya. Sebetulnya, selain 
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dari perubahan genggaman dan gerakan kaki, saat ayunan mirip sekali dengan forehand. 

Seperti juga pada forehand drive, kontrol bola adalah sangat penting pada backhand. 

Kecepatan yang tidak terkontrol lebih banyak mengurangi angka. Yang penting ialah 

bagaimana menempatkan bola. Untuk backhand lebih baik dipakai top spin, kecuali 

bola yang melambung tinggi. Seorang pemain harus terus melatih backhand, karena ini 

akan merupakan bagian terbaik dalam sebuah permainan. 

2.1.2.2.3  Service 

Service adalah pukulan untuk memulai permainan (Robert Scharff, 1981:60). Ada tiga 

jenis utama dari service yang disebut slice, American twist dan flat serve atau cannon 

ball. Ketiga-tiganya mempunyai dasar-dasar yang sama mengenai pegangan raket, sikap 

dan menyampaian bola, namun berbeda dalam cara kepala raket menyentuh bola dan 

dalam proses lanjutannya (Robert Scharff, 1981:60). Genggaman service adalah soal 

selera masing-masing. Namun kebanyakan ahli, lebih menyukai Continental grip. 

Tetapi seorang pemula lebih baik memakai genggaman seperti forehand. Setelah 

belajar, bagaimana melemparkan bola dan memukulnya dengan baik dan menguasai 

timing, kemudian baru mencoba cara Continental. Perbedaan utama antara Continental 

dan genggaman forehand terletak pada posisi jari. Pada Continental jari agak jarang 

letaknya, telunjuk seperti memegang pelatuk. Dengan ini pergelangan lebih bebas, hal 

ini penting untuk bermacam putaran bola dalam melakukan service. Pukulan service 

merupakan ayunan yang panjang dan santai.  
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2.1.2.2.4  Volley 

Volley (baik forehand maupun backhand) merupakan pukulan tembakan sebelum 

bola jatuh memantul dilapangan (Jim Brown, 1999:69). Pukulan ini dipakai terutama 

jika seorang pemain bermain di dekat net, tujuan pertama dari seorang pemain yang 

menyerang. Biasa disebut finishing shot atau pukulan penentu, karena maksud utamanya 

adalah memenangkan angka dan mengakhiri suatu rally (rentetan bola). 

Untuk menjadi seorang pemain volley yang baik pukulan forehand dan backhand 

harus mantap dan teliti sehingga memberi kesempatan untuk mengejar net dan 

mempergunakan volley untuk memenangkan angka. 

 Hal ini dicapai dengan melakukan pukulan yang memaksa lawan keluar dari 

posisinya dan mendorongnya untuk berpaling kembali dengan gerakan yang pelan-

pelan. Pada kesempatan itu seorang pemain memukul bola cukup keras dan jauh ke 

dalam pada salah satu sudut lapangan. Sesudah pukulan jauh seorang pemain berlari ke 

net dan melakukan pukulan volley untuk mengakhiri satu angka. Pukulan jauh ke sudut 

ini biasanya disebut approach atau forcing shot. Tujuan utamanya ialah untuk memaksa 

lawan jauh ke dalam dan pada satu bagian lapangan sehingga pemain tersebut bisa 

berlari ke net dan dengan demikian berada dalam posisi untuk volley. 

Selain teknik-teknik diatas, seorang pemain juga harus menguasai beberapa teknik 

lain diantaranya yaitu : lob, smash overhead, half volley,drop shot dan stop volley, chop 

shot,serta slice shot. Beberapa teknik tersebut sangat bermanfaat ketika digunakan 
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dalam permainan, jadi patut untuk dikuasai oleh seorang pemain tenis agar bermain 

dengan baik. 

2.1.2.3 Pukulan Forehand Drive  

Menurut Katilli (1948:48) 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  penuh  setelah  bola melambung yang dilaksanakan dengan benar untuk 

mengembalikan bola drive. 

 

2.1.2.3.1  Genggaman Forehand drive 

Cara memegang raket punya peran penting dalam melakukan ketepatan dalam 

melakukan pola pukulan. Begitu juga pegangan untuk forehand drive.” Menurut 

Mottarm, (1996:18)Jumlah terbanyak pemain-pemain peringkat dunia, menggunakan 

apa yang disebut grip atau pola Eastern atau grip “jabat tangan“ untuk pukulan 

forehand drive. Untuk pola pukulan forehand drive ini memperoleh permukaan raket 

berada pada posisi vertikal terhadap bola. 

Menurut B. Yudoprasetio (1981:65). “Cara memegang raket disebut grip. Dan 

grip membawa rasa kepada orang yang memukulnya dengan tapak tangan adalah 
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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. Seperti pernyatan Katilli, 

(1948:27).  Genggaman eastern juga mampu melayani pukulan bola yang mengandung 

berbagai putaran. Beda utamanya terletak pada posisi telapak tangan pada western, 

telapak tangan berada dibawah gagang, pada continental diatasnya, sedangkan pada 

eastern berada dibagian belakang gagang. 

2.1.2.3.2 Teknik Dasar Forehand Drive  

Untuk mendapatkan teknik pukulan forehand drive yang baik diperlukan teknik-

teknik pukulan yang benar. Menurut Scharff (1981:29) “forehand 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, 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: 
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(1)  Cara 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)  Ayunan 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 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.  
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(3)  Ayunan 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 “timing” 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. 

(4)  Saat 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 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 
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harus dikenakan pada puncak ketinggiannya dan antara ujung kaki kiri dan pertengahan 

pinggang. (lihat gambar 4).  

Gambar 4. 

Saat Benturan Raket Dengan Bola Pada Teknik Pukulan Forehand Drive. 

(Robert 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.  
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(5)  Gerakan 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 

didepan 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 

teknik pegangan bola Eastern). Pada bola yang melambung rendah, perlu gerak lanjutan 
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yang lebih tinggi agar bola yang 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 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  

Dasar Pukulan Forehand Drive Dari Posisi Bersikap Sampai Gerak Lanjut.  

(Robert Scharff, 1981 : 30).  

Dari gambar diatas, 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. 
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2.1.3  Latihan Forehand drive dengan Arah Bola Depan Belakang dan Posisi      

Pemain Maju Mundur 

2.1.3.1 Pengertian Latihan 

Latihan adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan penambahan beban latihan atau pekerjaan (Harsono, 

1988:101). Selain penambahan beban latihan frekuensi latihan juga harus diperhatikan 

untuk meningkatkan prestasi atlet. Frekuensi latihan yang baik dilakukan tiga kali dalam 

seminggu agar atlet tidak mengalami kelelahan yang kronis. Dalam olahraga prestasi 

latihan harus mempunyai tujuan yang pasti, mempunyai prinsip latihan serta 

berpengaruh pada cabang olahraga yang diikutinya, bahwa ada pengaruhnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Tujuan latihan latihan adalah peningkatan prestasi yang 

maksimal, peningkatan kesehatan dan peningkatan kondisi fisik.  

Adapun tujuan latihan menurut penekanannya adalah sebagai berikut: 

1) Pembentukan Kondisi Fisik (physical build up) 

Unsur yang dibentuk dan dikembangkan meliputi kekuatan, daya tahan, daya otot, 

kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, ketepatan dan reaksi. 

2) Pembentukan Teknik (technical build up) 

Pembentukan teknik harus dimulai dari teknik dasar ke teknik yang lebih tinggi dan 

akhirnya menuju pada gerakan-gerakan yang otomatis. 

 



 

 

                                                                                          

 

 

 

 

28 

3) Pembentukan Taktik (tactical build up) 

Pembentukan taktik meliputi pentahapan dan penyerangan termasuk di dalamnya 

penyusunan strategi, sistem dan pola.  

4) Pembentukan Mental (mental build up) 

Pembentukan mental dan unsur psikologis sesuai dengan cabang olahraga yang 

diikuti. 

5) Pembentukan Kematangan Juara 

Akhir ini pembentukan harus menuju kematangan juara. Dengan bekal fisik, teknik, 

taktik, yang didukung mental bertanding yang merupakan keselarasan yang matang 

antara tindakan dan mental bertanding.  

Perencanaan yang baik adalah merupakan suatu kunci dari unsur melatih yang 

efektif dan kemampuan merencanakan latihan adalah suatu hal yang mutlak dimiliki 

oleh seorang pelatih. Sebagaimana diketahui bahwa peranan pelatih adalah 

mempersiapkan untuk mengikuti suatu pertandingan dalam hal ini pelatih perlu 

merencanakan latihan bagi pemain untuk mengembangkan keterampilan fisik, mental 

serta taktik. Dengan demikian pelatih perlu menyusun program latihan agar dalam 

membina pemain dapat terarah. 

Program latihan adalah suatu cara yang meliputi proses persiapan saat 

pelaksanaan dan akhir penyelesaian laporan untuk menunjang pelaksanaan rencana 

latihan. Untuk mencapai prestasi yang tinggi kita harus selalu memperhatikan batas 

kemampuan masing-masing pemain, dengan mengetahui batas kemampuan seseorang 
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akan dapat menetukan dengan tepat baik dengan beban kerja latihan maupun 

meramalkan prestasinya yang dipertanggung jawabkan. 

2.1.3.2 Latihan Arah Bola Depan Belakang 

Arah  adalah  “Jurusan  atau  menuju  sesuai  dengan  arah  mata  angin, 

Sedangkan Depan adalah “Hadapan atau muka” dan Belakang adalah “Arah atau 

bagian yang menjadi  lawan  muka (depan)”. (W.J.S. Poerwadarminta, 1976: 55,243, 

108) Arah bola  depan  belakang  dalam  penelitian  ini  adalah  forehand  drive dengan 

bola  yang diumpan panjang kemudian dipukul dengan arah di sekitar daerah servis 

untuk arah bola depan dan daerah baseline untuk arah bola belakang yang dilakukan 

secara bergantian dalam satu tahap, pemain memukul bola dengan arah  bola  yang  

sudah  ditentukan,  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  pada daerah yang telah 

ditentukan saat melakukan pukulan forehand drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Latihan Arah Bola Depan Belakang 
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Keterangan :            = Pelatih/pengumpan 

                               = Pemain/pengumpan 

       = Sasaran/arah pukulan 

2.1.3.3 Latihan Posisi Pemain Maju Mundur 

Posisi  adalah  “Kedudukan”,  Sedangkan  Pemain  adalah  “Orang  yang 

bermain  (bola,  biola,  sandiwara,  dsb),  dan  Maju  adalah  “Berjalan  (bergerak) 

kemuka atau lawan mundur, serta Mundur adalah“Berjalan(bergerak)kebelakang atau 

lawan maju.  (W.J.S. Peorwadarminta ,1976: 766,621,621,662). 

Posisi pemain maju mundur adalah selama dalam latihan posisi pemain lari maju 

mundur  dalam memukul bola yang diumpankan dengan arah yang telah ditentukan  

secara terus menerus dalam satu tahap.  

             

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Latihan Posisi Pemain Maju Mundur 
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Keterangan :              = Pelatih/pengumpan 

                                 = Pemain/pemukul 

                                 = Sasaran/arah pukulan                  

         = Gerakan/arah 

2.1.4   Kerangka Berpikir 

Menurut Katilli (1948:48) 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  penuh  setelah  bola melambung yang dilaksanakan dengan benar 

untuk mengembalikan bola drive. Dalam penelitian ini ada dua metode latihan yang 

digunakan untuk melatih forehand drive yaitu dengan menggunakan latihan arah bola 

depan belakang dan posisi pemain maju mundur. 

2.1.4.1 Latihan Arah Bola Depan Belakang 

B. Yudoprasetio (1981;40) “Dalam bermain tenis drive atau forehand drive  

merupakan pukulan yang menjuruskan atau mengarahkan bola kemuka . ”Dari 

pernyataan  tersebut  maka  cocok  digunakan  untuk mengembangkan forehand drive 

yaitu  latihan dengan mengarahkan atau menjuruskan bola. Latihan forehand drive 

menggunakan arah depan belakang adalah latihan yang  diterapkan dalam 
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meningkatkan penguasaan pukulan forehand drive dan latihan menggunakan  bola 

yang diarahkan untuk latihan forehand drive dengan menggunakan arah bola depan 

belakang dalam permainan tenis lapangan.Variasi  latihan  forehand  drive  dengan  

menggunakan  arah  bola  depan belakang misalnya dengan mengarahkan bola pada 

daerah servis.  

Latihan ini juga dapat digunakan oleh para pemain yang menyukai bermain di 

depan net. Dengan latihan ini maka pemain juga dapat meningkatkan pukulan yang 

dapat dijadikan sebagai senjata dalam suatu permainan.  Sedangkan  bola yang 

diarahkan pada daerah baseline merupakan variasi bentuk latihan untuk arah bola 

belakang. 

Latihan arah bola depan dapat dipadukan dengan latihan dengan arah bola 

belakang   yang  merupakan  suatu  bentuk  peningkatan  variasi  latihan.  Sesuai 

dengan pendapat Soediharso (1991:75) “Ketepatan atau accuration adalah kunci bila 

seorang pemain menyukai bermain di garis belakang.” Hal ini menunjukkan bahwa 

latihan dengan arah bola belakang selain menambah variasi latihan untuk arah bola, 

juga dapat bermanfaat bagi pemain belakang, mengingat dalam latihan bola diarahkan 

pada daerah baseline. 

Forehand  drive  menggunakan  arah  bola  depan  belakang  mengandung 

pengertian  bahwa dalam latihan forehand drive dapat dilakukan dengan latihan 

dengan bola yang diumpan kemudian dipukul dengan mengarahkan bola disekitar 

daerah  servis  yang  merupakan  variasi   bentuk  latihan  untuk  meningkatkan 
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penguasaan bola depan dan pada daerah beseline untuk arah bola belakang. Bola akan 

dipukul adalah jangan sampai setiap bola yang datang selalu dipukul dengan keras  dan  

cepat  saja  tanpa  mengabaikan  kontrol  masuknya.  Agar  bola  dapat dipukul dengan 

tepat  adalah dengan cara dekati bola 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. Menurut pendapat Yudoprasetio (1981:34): “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). 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. 

Keuntungan latihan forehand drive dengan posisi pemain maju mundur yaitu 

mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan pukulan forehand drive karena 

dilakukan  seperti bermain, hal ini menumbuhkan semangat juang yang tinggi dalam 

latihan. 
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Kerugian latihan forehand drive dengan arah bola depan belakang adalah subjek   

dalam  melakukan  latihan  akan  merasa  cepat  jenuh,  karena  hanya melakukan 

satu gerakan  pukulan forehand saja, umpan bola bisa terjadi terlalu cepat faktor 

kesulitan dalam melakukan latihan ini lebih banyak, pemain mengalami kelelahan yang 

berarti. 

2.1.4.2 Latihan Posisi Pemain Maju mundur 

Latihan forehand drive pada posisi pemain maju mundur adalah latihan 

forehand  drive dengan posisi pemain lari maju mundur dalam memukul dan 

mengarahkan bola pada daerah yang telah ditentukan secara berulang-ulang dalam satu 

tahap. Variasi latihan Forehand drive pada posisi pemain maju mundur adalah 

seperti yang telah dikemukakan oleh Handono Murti (2002:31,39), bahwa begitu bola 

diarahkan pada daerah  depan maka dapat dipukul dengan langkah-langkah kecil  dan  

posisi  badan  menyamping.   Latihan  ini  merupakan  latihan  dalam kemampuan 

mengarahkan pukulan, yang perlu diperhatikan pada setiap bola yang akan dipukul 

adalah jangan sampai setiap bola yang datang selalu dipukul dengan keras  dan  cepat  

saja  tanpa  mengabaikan  kontrol  masuknya.  Agar  bola  dapat dipukul dengan tepat  

adalah dengan cara dekati bola sampai sedemikian rupa, sehingga pada saat 

memantul keatas,  lakukan pukulan. Pada posisi siap pukul, posisi kaki kiri di depan. 

Tekuk kedua kaki dengan  berat badan bertumpu pada kaki kiri. 
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Setelah melakukan penyesuaian langkah  dengan posisi badan menyamping dan 

sudah siap memukul, ikuti dengan langkah kaki kanan sebagai akhiran.  Setelah  

melakukan  pukulan  dengan  posisi  pemain  maju  dilanjutkan dengan 

mempersiapkan pukulan selanjutnya dalam hal ini posisi pemain mundur. Jangan 

menebak bola datang melainkan membaca arah bola dengan akurat. Berdasarkan uraian 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa latihan forehand drive  pada  posisi  pemain  

maju  mundur  merupakan  salah  satu  bentuk  variasi latihan guna meningkatkan 

kemampuan melakukan bola. Dalam hal ini bola yang dipukul dan di arahkan pada 

daerah  baseline yang dilakukan secara berulang- ulang dalam satu tahap latihan. 

Keuntungan latihan forehand drive dengan posisi pemain maju mundur yaitu 

mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan pukulan forehand drive karena 

dilakukan  seperti bermain, hal ini menumbuhkan semangat juang yang tinggi dalam 

latihan. Kelemahan latihan ini forehand drive dengan posisi pemain maju mundur 

adalah arah forehand tidak selalu tepat sasaran dan konsentrasi kurang. 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarnya dan masih perlu 

dibuktikan kebenarannya (Sutrisno hadi, 2004:257). Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 
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2.2.1 Ada perbedaan pengaruh latihan forehand drive dengan latihan arah bola depan 

belakang dan posisi pemain maju mundur terhadap kemampuan forehand drive 

pada petenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

2.2.2 Latihan forehand drive dengan posisi pemain maju mundur lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan latihan arah bola depan belakang terhadap 

kemampuan forehand drive pada petenis Klub Phapros Semarang tahun 2012. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Disamping itu, metode penelitian juga 

merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian atau tidaknya penelitan tergantung dari 

pertanggungjawaban dari metode penelitian. 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan teknik serta alat-

alat tertentu.Cara utama ini dipergunakan setelah penyelidik mempehitungkan 

kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidik serta dari situasi penyelidikan (Surakhmad 

Winarno, 1994:131) 

Metode penelitian sebagai mana yang kita kenal memberikan garis-garis yang 

tepat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar 

pengetahuan dicapai dari suatau penelitian dapat mempunyai harga yang ilmiah serta 

berkualitas tinggi. Penerapan metode penelitian harus dapat mengarah pada tujuan 

penelitian sehingga hasil yang diperoleh bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal 

ini berarti populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan, 

karena memiliki sifat-sifat yang sebagai berikut : 
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3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek  penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(1997:216), populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki, populasi 

dibatasi oleh sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat 

yang sama. Karakteristik dan ciri-ciri dari populasi ini yaitu : 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. Maka dengan 

alasan demikian populasi yang dimaksud sudah memenuhi syarat populasi. Dari 

pengertian tersebut maka populasinya adalah pemain tenis Klub Phapros Semarang 

tahun 2012 yang berjumlah 20 anak. Penulis ingin mengetahui kemampuan forehand 

drive dari 16 anak yang yang berlatih tenis di Klub Phapros Semarang tahun 2012. 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2006:131). Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat 

kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Sedangkan menurut 
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Sutrisno Hadi (1995:221) sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang 

dari populasi. 

Metode penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pola M-S atau macthing 

by subjek design. Penulis menggunakan hewitt tennis achievement test untuk 

mengetahui kemampuan forehand drive. Tes untuk mengukur drive ini memiliki tingkat 

validitas 0,63 dan tingkat reliabilitas 0,75.  Populasi pada penelitian ini adalah atlet 

Klub Tenis Phapros Semarang. Penelitian ini teknik pengambilan sampel yaitu 

menggunakan teknik purposive random sampling yang dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu, sehingga yang dijadikan sampel berjumlah 16 orang. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian di lapangan tenis, lapangan tenis Klub Phapros Semarang. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada hari dilaksanakannya latihan tenis. 

3.4 Variabel Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2006:126), menyebutkan bahwa variabel adalah gejala yang 

bervariasi, yang menjdi obyek penelitian. Variabel dibedakan atas kuantitatif dan 

kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 
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Variabel bebas atau X ada dua yaitu : 

1. Variabel bebas 1 (X1) : latihan forehand drive menggunakan latihan arah bola 

depan belakang. 

2. Variabel bebas 2 (X2) : latihan forehand drive menggunakan posisi pemain maju 

mundur.  

3. Variabel tergantung (Y) : kemampuan forehand drive. 

3.5    Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis dan rancangan pengumpulan data merupakan faktor yang penting dalam 

sebuah penelitian, karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. Data yang 

diperoleh harus sesuai maka dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

dengan rancangan penelitian “Pretest-Posttest Control-Group Design” 

(Zainudin,1988;73). Adapun gambar rancangan penelitian sebagai berikut : 

 

     Model 1 

Model 2 

Gambar 8. Rancangan Penelitian 

 

Post tes 

Post tes Kelompok Kontrol 

Kelompok 

EEksperimen 
Pre test 

Kelompok Eksperimen 
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3.6      Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian mengunakan suatu metode 

(Suharsimi Arikunto, 2006:149). Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat,  lengkap dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka 

diperlukan alat pengukur data yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu alat ukur atau 

instrumen penelitian yang valid dan reliabel, karena instrumen penelitian yang baik 

harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. 

Tes dan pengukuran yang dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga yang 

satu dengan olahraga yang lain berbeda, hal ini dikarenakan tes dan pengukuran 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Walaupun tes tersebut 

belum dapat menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya atau secara keseluruhan, 

tetapi tes tersebut sudah dapat menggambarkan kemampuan teknik dasar dan fisik 

seorang pemain tenis. 

Untuk mengetahui kemampuan 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 9. Hewitt Tennis Achievement Test 

Tujuan dilakukannya tes yaitu untuk mengetahui perkembangan kemampuan 

forehand drive setelah ada perlakuan. 

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan tes yaitu :  

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

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

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

diikatkan diatas net dengan ukuran tertentu. 

4. Lakban. Digunakan untuk menempelkan papan skor sasaran di lapangan. 

5. Kamera untuk dokumentasi penelitian. 

6. Daftar presensi dan format penelitian. 
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7. Lapangan tenis. 

8. Raket tenis. 

Sedangkan tim yang dibutuhkan oleh penulis dalam melaksanakan tes yaitu :  

pengetes, pengumpan, pencatat hasil pukulan, pelayan bola, dan pengawas sasaran. 

Pelaksanaan tesnya yaitu dengan cara penulis menjelaskan aturan pelaksanaan tes 

kepada sampel. Sempel berdiri di tengah garis baseline. Pengumpan berdiri di sisi 

lapangan sebelah diantara potongan service 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. 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 lapangan lawan 

maka mendapatkan nilai sesuai dengan yang sudah tertera di lapangan. Sedangkan bola 

yang masuk namun melewati diatas 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 diakumulasikan menjadi skor akhir. 
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3.7  Teknik Pengambilan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini maka digunakan 

metode eksperimen dengan teknik pengambilan data menggunakan tes. Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006:150).  

3.7.1  Tes Awal (Pre test) 

Tes awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal forehand drive 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. 

3.7.2  Perlakuan (Treatment) 

Setelah pemain dibagi kelompok menjadi dua, selanjutnya yaitu melakukan 

perlakuan. Dalam penelitian ini, perlakuaan yang digunakan yaitu latihan forehand 

drive dengan latihan arah bola depan belakang untuk kelompok eksperimen dan latihan 

forehand drive dengan latihan posisi pemain maju mundur untuk  kelompok kontrol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Latihan dilakukan 4 kali seminggu selama 1 bulan. Frekuensi latihan 3 kali dalam 

seminggu sesuai dengan anjuran Fox (1981:435) yang berpendapat 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 

penguluran (streching). 

3.7.3  Tes Akhir (Post Test) 

Setelah dilaksanakannya treatment terhadap kedua kelompok, selanjutnya 

dilaksanakannya 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. 

3.8  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 
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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).  

Tabel 1. Persiapan Penghitungan Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Xk : Nilai kelompok kontrol 

Xe : Nilai kelompok eksperimen 

D : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

d
2
 : Kuadrat dari deviasi mean perbedaan 

∑ : Sigma atau jumlah 

Nomor Pasangan 

Subyek 

Xk Xe D 

(Xk-Xe) 

d 

(D-MD) 

d
2 

1       

2       

3       

4       

Dst       

  ∑Xk ∑Xe ∑D ∑d ∑d
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Sebagai langkah untuk menganalisis data digunakan rumus t-test (Sutrisno 

Hadi,2004:278) yaitu : 

Keterangan : 

MD : Mean Diference 

∑d
2
 : Jumlah dari defiasi perbedaan 

N    : Banyak subyek 

Adapun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah perhitungan adalah pada 

pretest apabila nila 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. 

3.9  Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penelitian. Faktor-faktor itu yaitu : 
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i.  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. 

3.9.2  Faktor Kemampuan  

Setiap sampel memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar 

sampel dapat dicapai hasil yang maksimal, peneliti memberikan pengarahan kepada 

peserta tes untuk melaksanakan tes secara baik dan benar. 

3.9.3  Faktor Penguji  

Kemampuan penguji sangat menentukan penilaian dalam melakukan penelitian, 

sehingga penguji harus benar-benar mengetahui dan memahami pelaksanaan tes ini.  

3.9.4  Faktor Alat 

Alat yang digunakan diusahakan selengkap mungkin dan dipersiapkan sebelum 

kegiatan dimulai, untuk menunjang jalannya penelitian. 
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3.9.5  Faktor Pemberian Materi Latihan 

Faktor ini mempunyai peranan yang penting dalam mencapai hasul yang baik 

sehingga didalam menerangkan kepada sampel harus tegas dan jelas, tahap demi tahap 

serta selalu didemonstrasikan agar sampel mencontoh dengan baik. 

3.9.6   Faktor Kebosanan 

Faktor ini sangat beperbedaan dalam penelitian ini, karena dari hari ke hari hanya 

melakukan latihan pukulan backhand saja, jelas ini memberikan kebosanan. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka diberikan variasi latihan yaitu diberikan teknik bermain 

tenis dan setelah itu sampel bermain tenis 

3.9.7   Faktor Cuaca 

Penelitian ini dilakukan di lapangan terbuka, maka faktor cuaca terutama hujan 

dapat menganggu jalannya kegiatan penelitian. Apabila hal ini terjadi, maka kegiatan ini 

diganti dengan hari yang lain sehingga jumlah tatap muka dapat terpenuhi sesuai dengan 

rencana. 
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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 = 8-1 = 7, diperoleh t
tabel 

sebesar 2,365. Karena t
hitung 

= 1.2 

< t
tabel 

= 2,365, dilihat dari hasil tes menunjukan t
hitung

 lebih kecil dari t
tabel

, 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 2. Uji Hasil Pre Test Kelompok A dan B 

Nama Kelompok Jumlah Rata-rata t-hitung 

Kelompok A 140 17.5 

1.2 

Kelompok B 145.5 18.1 

(Sumber: Data Penelitian, 2012) 

 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  
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Pada tahap selanjutnya, kedua kelompok melakukan latihan yang berbeda. Pada 

kelompok eksperimen dilatih forehand drive menggunakan arah bola depan belakang, 

sedangkan kelompok kontrol dilatih melakukan forehand drive dengan posisi pemain 

maju mundur, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil latihan tersebut 

kemudian diambil data tes akhir. 

Pada taraf kesalahan α = 5% dengan derajat kebebasan d.b = 8-1 = 7, diperoleh 

t
tabel 

sebesar 2,365. Karena t
hitung 

= 3.192 > t
tabel 

= 2,365, dilihat dari hasil tes 

menunjukan t
hitung

 lebih besar dari t
tabel

, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang 

berarti ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan  arah bola depan belakang  

dengan latihan forehand drive menggunakan posisi pemain maju mundur terhadap 

kemampuan forehand drive  pada petenis Klub Phapros Semarang Tahun  2012 atau Ha 

diterima. 

Tabel 3. Uji Hasil Post Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Nama Kelompok Jumlah Rata-Rata t-hitung 

Kelompok Eksperimen 160 20 

3.192 

Kelompok Kontrol           170.5 21,3125 

(Sumber: Data Penelitian, 2012) 

Rata-rata skor post test kemampuan forehand drive kelompok kontrol yang dilatih 

menggunakan posisi pemain maju mundur sebesar 21,3125 sedangkan kelompok 

eksperimen yang dilatih forehand drive arah bola depan belakang  sebesar 20. Dilihat 

dari perolehan rata-rata kemampuan forehand drive dari kedua kelompok tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan melakukan forehand drive yang dilatih dengan 
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menggunakan posisi pemain maju mundur lebih baik dari pada kemampuan forehand 

drive yang dilatih dengan arah bola depan belakang.  

Sebelum dilakukan latihan, pada kelompok A rata-rata kemampuan forehand 

drive-nya sebesar 17,5; sedangkan kelompok B sebesar 18,1. Secara kuantitas 

menunjukkan bahwa kelompok kontrol yang dilatih forehand drive dengan posisi 

pemain maju mundur dapat meningkatkan kemampuan forehand drive-nya menjadi 

21,3125 atau dalam persentase meningkat sebesar 0,1718 . Sedangkan pada kelompok 

eksperimen yang dilatih arah bola depan belakang terhadap kemampuan melakukan 

forehand drive-nya meningkat menjadi 20 atau dalam presentase meningkat sebesar 

0,0714. Tampak bahwa kedua latihan forehand drive tersebut mampu meningkatkan 

kemampuan forehand drive, namun latihan forehand drive menggunakan posisi pemain 

maju mundur lebih baik daripada latihan forehand drive dengan arah bola depan 

belakang. 

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 arah bola depan 

belakang  atau posisi pemain maju mundur . Dari hasil kedua metode latihan yang 

digunakan dalam penelitian yaitu latihan pukulan forehand drive menggunakan arah 

bola depan belakang  dan menggunakan posisi pemain maju mundur  ini ternyata 

mampu meningkatkan kemampuan forehand drive. 
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Berdasarkan hasil analisis data ternyata diperoleh t
hitung 

lebih besar dari t
tabel 

dan 

mean akhir kelompok kontrol lebih besar dari mean akhir kelompok eksperimen. 

Dengan demikian latihan pukulan forehand drive posisi pemain maju mundur ternyata 

dapat meningkatkan kemampuan forehand drive secara optimal. Latihan pukulan 

forehand drive dengan posisi pemain maju mundur yang merupakan suatu bentuk 

peningkatan variasi latihan.  

Latihan variasi yaitu urutan-urutan berulang kali. Variasi dalam latihan 

meningkatkan dalam pembelajaran karena hal ini mendukung perkembangan peraturan 

dalam bergerak yang memungkinkan orang untuk menentukan parameter nilai yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan variasi gerakan yang tepat. Biasanya melibatkan latihan 

dari gerakan variasi yang berbeda dan mempunyai kesamaan kekuatan contohnya 

berlari, dari kecepatan yang rendah ke kecepatan yang tinggi. 

Latihan  diumpan dengan teknik arahnya sudah diberitahu akan tetapi dalam 

umpannya menggunakan berbagai variasi posisi pemain  yang mendekati pola bermain 

yang arah pukulannya ke daerah baseline. Keuntungan latihan forehand drive dengan 

posisi pemain maju mundur yaitu mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan 

pukulan forehand drive karena dilakukan  seperti bermain, hal ini menumbuhkan 

semangat juang yang tinggi dalam latihan. Kelemahan latihan ini forehand drive 

dengan posisi pemain maju mundur adalah arah  forehand  tidak selalu tepat sasaran 

dan konsentrasi kurang.  

.Berbeda halnya dengan latihan forehand drive dengan arah bola depan belakang . 

Metode latihan arah bola depan belakang  ini, pemain melakukan gerakan forehand 
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drive pada satu sasaran dengan intensitas yang sering dan waktu istirahat yang singkat 

sehingga akan lebih ingat terhadap pukulan-pukulan yang telah dilakukan sebelumnya 

karena faktor banyaknya rutinitas pukulan yang dilakukan. Tujuan latihan ini adalah 

untuk melatih kepekaan mengembalikan bola dan menyempurnakan kemampuan 

mengendalikan bola. Keuntungan latihan forehand drive dengan posisi pemain maju 

mundur yaitu mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan pukulan forehand drive 

karena dilakukan  seperti bermain, hal ini menumbuhkan semangat juang yang tinggi 

Kerugian latihan forehand drive dengan arah bola depan belakang adalah subjek   

dalam  melakukan  latihan  akan  merasa  cepat  jenuh,  karena  hanya melakukan 

satu gerakan  pukulan forehand saja, umpan bola bisa terjadi terlalu cepat, faktor 

kesulitan dalam melakukan latihan ini lebih banyak, pemain mengalami kelelahan yang 

berarti. 

Secara nyata perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata kemampuan  forehand 

drive dari kedua kelompok. Pada kelompok kontrol yang dilatih dengan posisi pemain 

maju mundur  kemampuan forehand drive-nya dapat meningkat sebesar 0,1718 

sedangkan pada kelompok eksperimen yang mendapatkan latihan menggunakan arah 

bola depan belakang  terhadap kemampuan forehand drive-nya meningkat sebesar 

0,1428. Walaupun metode latihan forehand drive dengan posisi pemain maju mundur  

lebih 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. 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain:  

5.1.1  Ada perbedaan latihan forehand drive menggunakan arah bola depan belakang  

dengan latihan forehand drive menggunakan posisi pemain maju mundur  

terhadap kemampuan  forehand drive pada petenis Klub Phapros Semarang tahun 

2012.  

5.1.2  Kemampuan forehand drive yang dilatih dengan menggunakan posisi pemain 

maju mundur  lebih baik dari pada kemampuan forehand drive yang dilatih 

dengan menggunakan arah bola depan belakang pada petenis Klub Phapros 

Semarang tahun 2012.  

5.2 Saran  

Ada beberapa saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

antara lain:  

5.2.1  Meningkatkan kemampuan forehand drive dapat menggunakan latihan dengan 

posisi pemain maju mundur . Latihan ini dapat digunakan di klub-klub tenis 

khususnya di Klub Phapros Semarang. Sebagai variasi latihan untuk menghindari 

kejenuhan pemain saat melakukan latihan forehand drive. 
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5.2.2 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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1 Adi Kurniawan 

2 Anas Nur Ilham 

3 Dhani Galih 

4 Dika Wahyu 

5 Wijanto 

6 Candra 

7 Iqbal Dwi Darmawan 

8 Miftakhul Huda 

9 Oskar Setyawan 

10 Prima Putra 

11 Bambang Irawan 
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13 Tito Okstaf 

14 Vendra Aji 

15 Woro Hermawan 

16 Wicaksono 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
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Tabel 1. 

Data Hasil Pre Test Forehand Drive Pada Pemain Tenis Phapros Semarang 

 

 

 

Tabel 2. 

No. 
No. 

Tes 

Nama Tes Forehand Drive 
Jumlah 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
T-01 Adi Kurniawan 

2 0 1 1 1 0 3 3 3 2 16 

2 
T-02 Anas Nur Ilham 

2.5 1 0 0 4 1 3 0 0 3 14.5 

3 
T-03 Dhani Galih 

1 3 2 0 3 0 2 2 0 4 17 

4 
T-04 Dika Wahyu 

5 3 2 1 1 2 4 5 3 0 26 

5 
T-05 Wijayanto 

1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 11 

6 
T-06 Candra 

4 2 3 0 3 5 3 4 4 1 29 

7 
T-07 

Iqbal Dwi 

Darmawan 
4 0 1 0 0 1 2.5 1 1 1 11.5 

8 
T-08 Miftakhul Huda 

4 5 4 3 2 2 5 0 0 3 28 

9 
T-09 Oskar Setiawan 

2 2 2 0 1 5 3 3 3 2 23 

10 
T-10 Prima Putra 

2.5 0 1 1 2 2 5 4 0 2 19.5 

11 
T-11 Bambang Irawan 

1 0 0 2 1 2 2.5 2 3 0 13.5 

12 
T-12 Rian Wahyudi 

0 `1 2 2 0 1 0 1 1 1 9 

13 
T-13 Tito Okstaf 

2 2 4 0 2 3 1 4 1.5 0 19.5 

14 
T-14 Vendra 

2 1 1 0 1 1 3 0 1 2.5 12.5 

15 
T-15 Woro Hermawan 

1 4 2 1 1 3 0 2.5 0 2 16.5 

16 
T-16 Wicaksono 

2 4 3 0 2 3 0 0 4 1 19 



 

 

 

 

 

63 

Rangking dan Matcing Hasil Pre Test Forehand Drive Pemain Tenis Phapros Semarang 

No. 
No. 

Tes 
Nama Nilai 

Pasangan Dipasangkan Pasangan Nilai 

1 
T-06 Candra 29 

A 

A - B 29 – 28 
2 

T-08 Miftakhul Huda 28 
B 

3 
T-04 Dika Wahyu 26 

B 

A - B 23 – 26 
4 

T-09 Oskar Setiawan 23 
A 

5 
T-10 Prima Putra 19.5 

A 

A - B 19.5 – 19.5 
6 

T-13 Tito Oktaf 19.5 
B 

7 
T-16 Wicaksono 19 

B 

A - B 17 – 19 
8 

T-03 Dhani Galih 17 
A 

9 
T-15 Woro Hermawan 16.5 

A 

A - B 16.5 – 16 
10 

T-01 Adi Kurniawan 16 
B 

11 
T-02 Anas Nur Ilham 14.5 

B 

A - B 13.5 – 14.5 
12 

T-11 Bambang Irawan 13.5 
A 

13 
T-14 Vendra  12.5 

A 

A - B 12.5 – 11.5 
14 

T-07 Iqbal Dwi Darmawan 11.5 
B 

15 
T-05 Wijayanto 11 

B 

A - B 9 – 11 
16 

T-12 Rian Wahyudi 9 
A 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 
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Daftar Kelompok A Berdasarkan Hasil Forehand Drive 

No. 
Kelompok A 

 X
2
 

No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 
T-06 Candra  29 11.5 132.25 

2 
T-09 Oskar setiawan 23 5.5 30.25 

3 
T-10 Prima Putra 19.5 2 4 

4 
T-03 Dhani Galih 17 -0.5 0.25 

5 
T-15 Woro Hermawan 16.5 -1 1 

6 
T-11 Bambang Irawan 13.5 -4 16 

7 
T-14 Vendra 12.5 -5 25 

8 
T-12 Rian Wahyudi 9 -8.5 72.25 

Jumlah 140 0 281 

Rata-rata (   ) 17.5 

Minimal 9 

Maksimal 29 

Standar Deviasi (SD) 5.926 

(Sumber: Data Penelitian 2012) 

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.3 dapat dipahami sebagai berikut: 

1. N kelompok eksperimen  : 8 
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2. Nilai maksimum  : 29 

3. Nilai minimum  : 9 

4. Nilai rata-rata   : 17.5 

5. Nilai Standar Deviasi  : 5.926 

Tabel 4. 

Daftar Kelompok B Berdasarkan Hasil Forehand Drive 

No. 
Kelompok B 

 X
2
 

No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 
T-08 Miftakhul Huda 28 9.8125 96.28515 

2 
T-04 Dika Wahyu 26 7.8125 61.03515 

3 
T-13 Tito Okstaf 19.5 1.3125 1.72265 

4 
T-03 Wicaksono 19 0.8125 0.66015 

5 
T-01 Adi Kurniawan 16 -2.1875 4.78515 

6 
T-02 Anas Nur Iham 14.5 -3.6875 13.59765 

7 
T-07 Iqbal Dwi Darmawan 11.5 -6.6875 44.72265 

8 
T-05 Wijayanto 11 -7.1875 51.66015 

Jumlah 145.5 0 274.4687 

Rata-rata (   ) 18.1875 

Minimal 11 

Maksimal 28 

Standar Deviasi (SD) 5.857 

(Sumber: Data Penelitian 2012) 
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Dari tabel 4.3 dapat dipahami sebagai berikut: 

1. N kelompok eksperimen  : 8 

2. Nilai maksimum  : 28 

3. Nilai minimum  : 11 

4. Nilai rata-rata   : 18.1875 

5. Nilai Standar Deviasi  : 5.857 
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PROGRAM LATIHAN FOREHAND DRIVE MENGGUNAKAN  

ARAH BOLA DEPAN BELAKANG DAN POSISI PEMAIN MAJU MUNDUR  

No. 
Tahap/ 

Pertemuan 
Tujuan Latihan Materi Latihan Rep/Set 

Latihan Arah Bola Depan 

Belakang 

Latihan Posisi Pemain Maju 

Mundur 

1 Pre Test. Untuk mengetahui 

kemampuan awal 

forehand drive. 

 

Pemain melakukan 

tes  forehand drive 

dengan 

menggunakan 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
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1 1 

2 Tahap 1, 

pertemuan 

1-4. 

 

Pemain dapat 

melakukan forehand 

drive dengan teknik 

yang benar dan 

mempraktikkan 

latihan arah bola 

depan belakang dan 

posisi pemain maju 

mundur.  

a. Latihan 

Pendahuluan : 

1. Anak di bariskan 

3 bersaf, 

2. Informasi tentang 

latihan yang akan 

dilaksanakan, 

3. Lari 3 kali putar 

mengelilingi 

lapangan tenis. 

b. Peregangan. 

c. Latihan Inti. 

1. Melakukan 

latihan arah bola 

depan belakang 

dan posisi pemain 

maju mundur.  

2. Anak latihan 

forehand drive, 

anak berdiri di 

belakang service 

line dengan 

7/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
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melakukan 

forehand drive.  

3. 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 arah bola 

depan belakang dan 

posisi pemain maju 

mundur . 

 

a. Latihan 

Pendahuluan : 

1. Anak di bariskan 

3 bersaf, 

2. Informasi tentang 

latihan yang akan 

dilaksanakan, 

3. Lari 3 kali putar 

mengelilingi 

lapangan tenis. 

b. Peregangan. 

c. Latihan Inti :  

1. Melakukan 

latihan arah bola 

depan belakang 

dan posisi pemain 

8/6 
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1 1 

maju mundur.  

2. Anak latihan 

forehand drive, 

anak berdiri di ¾ 

lapangan tenis 

dengan 

melakukan 

forehand drive.  

d. 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 

3 bersaf, 

2. Informasi tentang 

latihan yang akan 

dilaksanakan, 

3. Lari 3 kali putar 

mengelilingi 

lapangan tenis 

9/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
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dan melakukan 

ABC running. 

b. Peregangan : 

1. Peregangan 

umum, 

2. Pemain 

melakukan 

forehand drive 

berpasangan 

dengan 

temannya. 

c. Latihan Inti : 

1. Pemain berdiri di  

baseline dengan 

melakukan 

latihan arah bola 

depan belakang 

dan posisi pemain 

maju mundur 

dengan repitisi 

yang telah 

ditentukan dalam 
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1 

satu set. 

d. Penutup : 

1. Peregangan dan 

pendinginan, 

2. Evaluasi. 

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 

3 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 

9/7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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forehand drive 

berpasangan 

dengan 

temannya. 

c. Latihan Inti : 

1. Pemain berdiri di 

baseline dengan 

melakukan 

latihan arah bola 

depan belakang 

dan posisi 

pemain maju 

mundur dengan 

repitisi yang telah 

ditentukan dalam 

satu set. 

d. Penutup : 

1. Peregangan dan 

pendinginan, 

2. Evaluasi. 
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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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Tabel 5. 

Data Hasil Post Test Forehand Drive Pada Pemain Tenis Phapros Semarang 

 

Kelompok Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
No. 

Tes 
Nama 

Tes Forehand Drive 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
T-06 Candra 3 5 4 4 3 0 3 3 3 2 30 

2 
T-09 Oskar Setiawan  3 2 3 0 5 0 3 4 3 2 25 

3 
T-10 Prima Putra 2 0 2 3 2 2 5 4 1 1 22 

4 
T-03 Dhani Galih 2 0 3 2 3 2 2 3 4 0 21 

5 
T-15 Woro Hermawan 2 3 2 2 1 2 1 3 0 2 18 

6 
T-11 Bambang Irawan 1 1 1 1 2 3 3 1 0 3 16 

7 
T-14 Vendra 2 2 2 0 1 2 1 3 0 2 15 

8 
T-12 Rian Wahyudi 2 1 2 0 3 0 1 2 0 2 13 

Jumlah 160 
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No. 
No. 

Tes 
Nama 

Tes Forehand Drive 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
T-08 Miftakhul Huda 4 5 3 3 3 3 4 0 2 2 29 

2 
T-04 Dika Wahyu 3 4 3 5 1 3 5 2 2 0 28 

3 
T-13 Tito Okstaf 2 3 3 1 1 1 2 4 2 3 23 

4 
T-16 Wicaksono 3 4 0 3 3 2 1 2 1 2 22 

5 
T-01 Adi Kurniawan 2 2 1 3 2 3 3 2 0 2 19 

6 
T-02 Anas Nur Ilham 2 2 1 4 2 0 3 0 2 2 18 

7 
T-07 

Iqbal Dwi 

Darmawan 
2 1 3 0 2 2 1 2 3 0 16.5 

8 
T-05 Wijayanto 1 2 0 3 2 0 2 3 0 2 15 

Jumlah 170.5 
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Tabel 6. 

Daftar Kelompok Eksperimen Berdasarkan Hasil Post Test Forehand Drive 

No. 
Kelompok Eksperimen 

 X
2
 

No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 
T-06 Candra  30 10 100 

2 
T-09 Oskar setiawan  25 5 25 

3 
T-10 Prima Putra 22 2 4 

4 
T-03 Dhani Galih 21 1 1 

5 
T-15 Woro Hermawan 18 -2 4 

6 
T-11 Bambang Irawan 16 -4 16 

7 
T-14 Vendra 15 -5 25 

8 
T-12 Rian Wahyudi 13 -7 49 

Jumlah 160 0 224 

Rata-rata (   ) 20 

Minimal 13 

Maksimal 30 

Standar Deviasi (SD) 5.291 

(Sumber: Data Penelitian 2012) 
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Dari tabel 4.3 dapat dipahami sebagai berikut: 

1. N kelompok eksperimen  : 8 

2. Nilai maksimum  : 30 

3. Nilai minimum  : 13 

4. Nilai rata-rata   : 20 

5. Nilai Standar Deviasi  : 5.291 

Tabel 7. 

Daftar Kelompok Kontrol Berdasarkan Hasil Post Test Forehand Drive 

No. 
Kelompok Kontrol 

 X
2
 

No. Tes Nama Nilai (Xi) 

1 
T-08 Miftakhul Huda 29 7.6875 59.097 

2 
T-04 Dika Wahyu 28 6.6875 44.722 

3 
T-13 Tito Okstaf 23 1.685 2.389 

4 
T-16 Wicaksono 22 0.6875 0.472 

5 
T-01 Adi Kurniawan 19 -2.3125 5.347 

6 
T-02 Anas Nur Ilham 18 -3.3125 10.972 

7 
T-07 Iqbal Dwi Darmawan 16.5 -4.8125 23.160 

8 
T-05 Wijayanto 15 -6.3125 39.847 

Jumlah 170.5 0 185.997 

Rata-rata (   ) 21.3125 

Minimal 15 

Maksimal 29 

Standar Deviasi (SD) 4.821 

(Sumber: Data Penelitian 2012) 
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Dari tabel 4.3 dapat dipahami sebagai berikut: 

1. N kelompok eksperimen  : 8 

2. Nilai maksimum  : 29 

3. Nilai minimum  : 15 

4. Nilai rata-rata   : 21 

5. Nilai Standar Deviasi  : 4.821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

80 

A. Uji Perbedaan dalam Persen Hasil Forehand Drive Kelompok Eksperimen dan Kontrol  

 

Tabel 8. 

Uji Perbedaan Hasil Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

  (Sumber: Data Penelitian 2012) 

No. 
KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

No. Tes Pre Test Post Test No. Tes Pre Test Post Test 

1 T-06 29 30 T-08 28 29 

2 T-09 23 25 T-04 26 28 

3 T-10 19.5 22 T-13 19.5 23 

4 T-03 17 21 T-16 19 22 

5 T-15 16.5 18 T-01 16 19 

6 T-11 13.5 16 T-02 14.5 18 

7 T-14 12.5 15 T-07 11.5 16.5 

8 T-12 9 13 T-05 11 15 

Jumlah 140 160 Jumlah 145.5 170.5 

Persen 14.28 % Persen 17.18% 
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Pada Kelompok Eksperimen: 

 

 

 

 

 

 

Atau  0,1428 

 

Pada Kelompok Kontrol: 

 

 

  

  

 

 

Atau 0,01718 
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B. Uji Perbedaan Hasil Pre Test Forehand Drive Kelompok A Dan B 

 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

 

Tabel 9. 

Uji Perbedaan Hasil Pre Test Kelompok A dan B 

No. No. Tes B No. Tes A 
B 

( K- E) 

b 

(B-MB) 
b

2 

1 T-08 28 T-06 29 
-1 -1.6875 2.8476 

2 T-04 26 T-09 23 
3 2.3125 5.3476 

3 T-13 19.5 T-10 19.5 
0 -0.6875 0.4726 

4 T-16 19 T-03 17 
2 1.3125 1.7226 

5 T-01 16 T-15 16.5 
-0.50 -1,1875 1.4101 

6 T-02 14.5 T-11 13.5 
1 0.3125 0.0976 

7 T-07 11.5 T-14 12.5 
-1 -1.6875 2.8476 

8 T-05 11 T-12 9 

2 1.3125 1.7226 

Jumlah 145.5 
 140 

5.5 
0 16.466 

Rata-rata 18.1 
 175.5 

 
  

(Sumber: Data Penelitian 2012) 



 

 

 

 

 

83 
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Pada α = 5% dengan db = 8-1 = 7 diperoleh t(0.95)(7) = 2.365 

Karena thitung < ttabel = 0.428 < 2.365; berarti Ho diterima maka tidak ada perbedaan hasil pre test 

antara kelompok kontrol dan eksperimen. 
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C. Uji Perbedaan Hasil Post Test Forehand Drive Kelompok Eksperimen Dan Kontrol 

 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

 

Tabel 9. 

Uji Perbedaan Hasil Post Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

No. No. Tes K No. Tes E B 

( K- E) 

b 

(B-MB) 
b

2 

1 
T-08 29 T-06 30 -1 -2.312 5.3476 

2 
T-04 28 T-09 25 3 1.687 2.8476 

3 
T-13 23 T-10 22 1 -0.312 0.0976 

4 
T-16 22 T-03 21 1 -0.312 0.0976 

5 
T-01 19 T-15 18 1 -0.312 0.0976 

6 
T-02 18 T-11 16 2 0.687 0.4726 

7 
T-07 16.5 T-14 15 1.5 0.187 0.0351 

8 
T-05 15 T-12 13 2 0.687 0.4726 

Jumlah 170.5  160 10.5 0 9.4683 

Rata-rata 21.3125  20    

(Sumber: Data Penelitian 2012) 
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Pada α = 5% dengan db = 8-1 = 7 diperoleh t(0.95)(7) = 2.365 

Karena thitung > ttabel = 3.192 > 2.365; berarti Ha diterima maka ada perbedaan hasil pre test 

antara kelompok kontrol dan eksperimen. 
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TABEL t-test 

Db 
Taraf Signifikan 

0,500 0,400 0,200 0,100 0,050 0,020 0,010 0,1% 

1 1,000 1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 63,576 636,619 

2 0,186 1,061 1,886 2,920 4,304 6,965 9,925 31,598 

3 0,765 0,978 1,638 2,853 3,182 4,541 5,841 12,941 

4 0,741 0,941 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610 

5 0,727 0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859 

6 0,718 0,906 1,440 1,943 2,447 3,142 3,707 5,959 

7 0,711 0,896 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,405 

8 0,706 0,889 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041 

9 0,703 0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781 

10 0,700 0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 

11 0,697 0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,587 

12 0,695 0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,005 4,437 

13 0,694 0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,318 

14 0,692 0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,221 

15 0'691 0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,140 

16 0,690 0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 3,921 4,073 

17 0,639 0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 4,015 

18 0,688 0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,965 

19 0,688 0,861 1,328 1,729 2,092 2,539 2,861 3,922 

20 0,687 0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,883 

21 0,686 0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,850 

22 0,686 0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,819 

23 0,686 0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,792 

24 0,685 0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,767 

25 0,684 0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,287 3,725 

26 0,684 0,856 1,315 1,706 2,065 2,479 2,779 3,707 

27 0,684 0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690 

28 0,683 0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 

29 0,683 0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 

30 0,683 0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646 

40 0,681 0,851 1,303 1,694 2,021 2,423 2,704 3,551 

60 0,679 0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460 

120 0,677 0,845 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373 

  0,674 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Lapangan Tenis Club Phapros 

 

Gambar 2. Perlengkapan Penelitian 
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Gambar 3. Point pencapaian Bola 

 

Gambar 4. Instruksi Sebelum dilaksanakan Penelitian 
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Gambar 5. Pengumpan Bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pemukul Bola 


