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SARI 

Supeno,(2009): Pengaruh Latihan Servis Bawah Jarak Bertahap Ketinggian Net 
Tetap Dan Jarak Tetap Ketinggian Net Bertahap Terhadap Hasil Servis Bawah 
Dalam Permainan Bolavoli Pada Siswa Putra Peserta Ekstrakurikuler SMP Negeri 
6 Batang Tahun 2008 / 2009.  
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mana yang lebih baik 
antara latihan servis bawah menggunakan jarak servis bertahap ketinggian net 
tetap, dengan latihan servis bawah menggunakan jarak servis tetap ketinggian net 
bertahap terhadap hasil servis bawah pada olahraga permainan bolavoli bagi siswa 
putra peserta ekstrakurikuler SMP N 6 Batang tahun 2008 / 2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa putra  kelas XI peserta 
ekstrakurikuler SMP N 6 Batang tahun 2008 / 2009 sebanyak 38 siswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu sampel diambil 
keseluruhan sejumlah 38 siswa. Metode penelitian yang digunakan metode 
eksperimen dengan pola M-S (Matching by Subject). Instrument penelitian yang 
digunakan tes servis bawah dari Leaveage. Tujuan tes tersebut adalah untuk 
mengeukur kemampuan servis bawah bolavoli. Data hasil dari penelitian diolah 
menggunakan rumus t-tes pada taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (db) 
18. 

Dari hasil perhitungan t-tes diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,081 dan nilai 
t-tabel sebesar 2,101. Jadi, nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel (3,081 
> 2,101) dan berdasarkan perhitungan perbedaan mean menunjukkan MXe1 
sebesar 42,11dan MXe2 sebesar 51,11 Jadi MXe2 > MXeI (51,11 > 
42,11).Berdasarkan perhitungan tersebut berarti hipotesis yang menyatakan, ada 
pengaruh yang berbeda antara latihan servis bawah menggunakan jarak servis 
bertahap ketinggian net tetap dengan latihan servis bawah menggunakan jarak 
servis tetap ketinggian net bertahap terhadap hasil servis bawah bolavoli pada 
siswa putra peserta ekstrakurikuler SMP Negeri 6 Batang tahun 2008 / 2009, 
diterima. Dan diantara kedua latihan tersebut latihan servis jarak bertahap 
ketinggian net tetap lebih baik jika dibandingkan latihan servis jarak tetap 
ketinggian net bertahap.  

Untuk itu disarankan kepada guru pendidikan jasmani dan pelatih bolavoli, 
agar dalam latihan servis bawah kususnya bagi para pemain pemula dapat 
digunakan cara latihan dengan jarak servis bertahap ketinggian net tetap dan bagi 
para peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat menjadikan 
penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan untuk dapat 
membandingkan metode latihan servis bawah menggunakan jarak bertahap 
ketinggian net tetap dengan metode yang lain agar diperoleh informasi yang 
semakin tepat terkait bentuk latihan yang paling efektif untuk meningkatkan 
kemampuan servis bawah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.Alasan pemilihan Judul 

Permainan bolavoli merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah 

berkembang dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, ini terbukti 

adanya lapangan yang sudah sangat menyebar baik di perkotaan maupun di 

pelosok desa. Banyak orang suka melakukan permainan bolavoli dikarenakan 

peraturannya sederhana, tidak diperlukan tempat yang luas dan perlengkapan 

sarana prasarananya mudah didapat yaitu, bolavoli, net serta lapangan yang tidak 

terlalu membutuhkan tempat yang luas disamping itu permainan bolavoli juga 

tidak banyak mengandung resiko cidera bagi para pemainnya, karena tidak terjadi 

kontak langsung dengan pemain lawan dilapangan. 

Olahraga bolavoli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua regu yang 

permainanya dipisahkan oleh net, dan setiap regu terdiri dari 6 pemain, kecuali 

bolavoli pantai setiap regu terdiri dari 2 pemain. Sebagaimana cabang olahraga 

yang lain, permainan bolavoli juga mengandung pendidikan, maka permainan 

bolavoli diberikan dalam lingkungan pendidikan, untuk itu permainan bolavoli 

diberikan sejak dari anak Sekolah Dasar (SD), SLTP, SMA, SMK sampai 

ditingkat Perguruan tinggi.  

Ekstrakurikuler bolavoli merupakan bagian dari kurikulum pendidikan 

jasmani. Kegiatan estrakurikuler bolavoli berisi tentang latihan teknik-teknik 

dasar permainan bolavoli, peraturan permainan, etika dalam suatu permainan dan  

memperagakan teknik dasar bolavoli didasari konsep yang benar.  
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Dengan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler bolavoli, di SMP N 6 

Batang bertujuan untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, 

kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-

mental, emosional-spiritual dan sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang 

bermuatan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang 

pada diri siswa, melalui kegiatan ekstrakurikuler bolavoli diharapkan siswa dapat 

memperoleh pengalaman untuk mengungkapkan kesan pribadi yang 

menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan memelihara 

kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak manusia.  

Selama ini dalam kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMP N 6 Batang 

sering juga menemui kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

dilapangan, seperti terkendalanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

tersebut dan frekuensi latihan yang diberikan kepada para siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler  bolavoli. Oleh karena itu, masalah-masalah yang muncul 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMP N 6 Batang dapat 

menghambat program yang telah dibuat oleh pihak sekolah dan guru pendamping 

ekstrakurikuler bolavoli. 

Teknik dalam permainan bolavoli merupakan cara memainkan bola 

dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai 

suatu hasil yang optimal. Teknik dasar permainan bolavoli ada lima macam yaitu : 

(1) Servis, (2) Passing, (3) Umpan ( set up ), (4) Smash (spike), (5) Bendungan 

(blok) (M. Yunus, 1992 : 68). Dari kelima teknik tersebut di atas, servis 
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memegang peranan yang tidak kecil karena permainan bolavoli tanpa didahului 

dengan servis, dengan  

mematuhi segala peraturannya yang berlaku, maka permainan bolavoli tidak dapat 

dimulai karena servis sebagai pembuka permainan. 

 Servis itu sendiri adalah pukulan permulaan untuk memulai permainan 

yang dilakukan dari daerah servis. Kesempatan sebagai server haruslah digunakan 

sebaik mungkin untuk melakukan serangan awal, karena bola yang akan dipukul 

sepenuhnya dibawah kendali server itu sendiri. Kemana servis itu akan diarahkan 

tergantung dari server tanpa dapat dipengaruhi secara langsung oleh lawan. Modal 

untuk mendapatkan point angka, servis yang tidak masuk tidak mungkin 

mendapatkan angka (M. Yunus, 1992 : 192). 

Kedudukan servis demikian pentingnya dalam permainan bolavoli maka 

pemain harus mendapatkan latihan teknik servis yang benar dan porsi latihan yang 

cukup serta latihan yang teratur sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. 

Hasil servis yang baik adalah sesuai dengan kehendak dari server itu sendiri dan 

juga dapat menyulitkan lawan untuk menerimanya, sehingga servis akan 

mendapatkan angka atau menyulitkan lawan dalam melakukan serangan balik. 

Adapun pembagian servis menurut M. Yunus (1992 : 130) bahwa ada tiga 

macam servis menurut posisi bola terhadap badan yaitu: 1) Servis bawah 

(Underhand service), 2)  Servis dari samping (Side arm service), 3) Servis dari 

atas (Overhand service). 

Servis bawah (Underhand service) adalah servis yang sering digunakan 

oleh pemain pemula, karena servis ini merupakan servis yang sangat sederhana 
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dan mudah. Gerakan servis bawah lebih alamiyah dan tenaga yang dibutuhkan 

tidak terlalu besar. Jadi servis ini sesuai diajarkan terutama untuk pemain yang 

masih taraf berlatih dan anak sekolah, dengan servis ini mereka dapat menguasai 

bola dengan teliti.   

Di dalam pelaksanaan ekstrakurikuler bolavoli di SMP N 6 batang 

diberikan 2 kali tatap muka dalam seminggu peneliti mengamati dari sejumlah 38 

siswa setiap anak diberi kesempatan melakukan servis bawah  satu kali, sebanyak 

27 siswa melakukan servis bawah hasilnya bola tidak masuk dan 11 anak bola 

masuk, selama ini siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kehadirannya 

tidak optimal kadang dalam 1 minggu berangkat satu kali padahal jadwal 

ekstrakurikuler 2 kali pertemuan dalam seminggu, kegiatan latihan yang diberikan 

pelatih selama pengamatan peneliti tidak mengintensifkan latihan servis, latihan 

servis diberikan langsung pada latihan permainan sehingga intensitas latihan 

servis pada setiap anak itu sendiri sangat kurang.   Dari pengamatan tersebut 

peneliti menyimpulkan bahwa pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMP N 6 

Batang masih kurang baik, dan perlu peningkatan lagi. Untuk bisa meningkatkan 

kemampuannya diperlukan variasi-variasi latihan yang tepat, efisien dan intensif. 

Maka dari itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian di SMP N 6 Batang 

yaitu memberikan suatu bentuk metode variasi latihan khusus untuk 

meningkatkan kemampuan servis bawah, karena siswa SMP merupakan pemain 

pemula dimana dalam latihan servis memerlukan tenaga yang besar untuk 

melakukan servis dari garis belakang, sejalan dengan hal itu seorang ahli 

mengemukakan urutan – urutan latihan teknik servis seperti : 1) lakukan teknik 
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servis bawah dari tengah lapangan ,2) idem poin pertama, tetapi lebih jauh dari net 

di dekat garis belakang lapangan tetapi masih dalam lapangan, 3) jika sudah 

mampu seperti latihan kedua baru servis dari daerah servis yang sesungguhnya 

(M.Yunus, 1992:192),dan dapat juga dilakukan dengan mengubah ketinggian net 

secara bertahap. 

Dari uraian diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian tentang permainan 

bolavoli yang berjudul : Pengaruh Latihan Servis Bawah Jarak Bertahap 

Ketinggian Net Tetap dan Jarak Tetap Ketinggian Net Bertahap Terhadap 

Hasil Servis Bawah dalam Permainan Bolavoli Pada Siswa Putra Peserta 

Ekstrakurikuler SMP N 6 Batang Tahun 2008 / 2009.  

 

1.2.    Perumusan Masalah 

 Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Apakah ada pengaruh antara latihan servis bawah  jarak bertahap ketinggian 

net tetap dan jarak tetap ketinggian net bertahap terhadap hasil servis 

bawah dalam permainan bolavoli pada siswa putra peserta  ekstrakurikuler 

di SMP N 6 Batang Tahun 2008 / 2009 ? 

1.2.2. Manakah pengaruh yang lebih baik antara latihan servis bawah antara jarak 

servis bertahap  ketinggian net tetap dengan jarak servis tetap ketinggian 

net bertahap terhadap hasil servis bawah dalam permainan bolavoli pada 

siswa putra peserta ekstrakurikuler di SMP Negeri 6 Batang tahun 2008 / 

2009 ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh latihan servis bawah antara jarak bertahap 

ketinggian net tetap dan jarak tetap ketinggian net bertahap terhadap hasil 

servis bawah dalam permainan bolavoli pada ekstrakurikuler siswa putra 

di SMP N 6 Batang Tahun 2008 / 2009. 

1.3.2.  Bila ditemukan ada pengaruh yang berbeda maka akan dicari metode 

latihan mana yang memberi pengaruh lebih baik antara latihan servis 

bawah menggunakan jarak bertahap ketinggian net tetap dan 

menggunakan jarak tetap ketiggian net bertahap terhadap hasil servis 

bawah dalam permainan bolavoli pada ekstrakurikuler siswa putra di SMP 

N 6 Batang Tahun 2008 / 2009. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

1.4.1.   Informasi bagi guru pendidikan jasmani dan kesehatan dalam memilih 

latihan servis bawah yang tepat dalam permainan bolavoli. 

1.4.2. Bagi Pembina bolavoli merupakan informasi yang berarti dalam 

pengembangan kemampuan servis bolavoli.  

 

1.5.      Penegasan Istilah 

 Sehubungan dengan judul diatas, maka untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan salah satu penafsiran dari pokok permasalahan yang dibicarakan 
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dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang digunakan, istilah-

istilah tersebut adalah sebagai berikut  

1.5.1. Pengaruh 

Pengaruh menurut Poerwodarminto(1984 : 71) : ” upaya yang ada atau 

timbul 

 dari sesuatu (orang, benda)”. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengaruh yang ditimbulkan dari latihan servis bawah dengan jarak  

bertahap ketinggian net tetap dan jarak tetap ketinggian net bertahap. 

1.5.2.    Latihan  

 Menurut Rubiyanto Hadi (2007 : 55) menyatakan bahwa, “ latihan adalah 

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

ulang dengan kian hari kian menambah beban latihan atau pekerjaan”. 

1.5.3.   Hasil Servis Bawah  

  Menurut Poerwodarminta (1984 : 384), Hasil adalah akibat dari suatu 

tindakan. Servis adalah suatu upaya memasukkan bola kedalam  daerah lawan 

oleh pemain kanan belakang yang berada didaerah servis untuk memukul bola 

dengan satu tangan atau lengan (M. Yunus, 1992 : 30). Bawah adalah arah (letak, 

sisi, sebelah) yang lebih rendah (WJS .Poerwadarminta, 1984 : 100).  

Maksud dari istilah hasil servis bawah dalam penelitian ini adalah hasil 

servis akibat dari latihan servis bawah jarak berubah ketinggian net tetap dan jarak 

tetap ketinggian net berubah.   

1.5.4. Jarak Bertahap 
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Jarak adalah ruang (panjang, jauh) antara dua benda atau tempat (WJS 

Poerwodarminto,1984 : 403). Kata bertahap berasal dari kata tahap yang artinya 

tingkat jadi bertahap mempunyai arti bertingkat. Jadi jarak bertahap dalam 

penelitian ini adalah jarak servis dari garis tengah lapangan bolavoli dan secara 

bertahap semakin menjauh menuju garis servis sebenarnya. Dalam penelitian ini 

dilakukan dari jarak 5 meter, 7 meter dan 9 meter. 

1.5.5. Ketinggian Net Bertahap 

 Ketinggian dari asal kata tinggi yang artinya jauh antaranya dari bawah. 

lawan tinggi rendah (WJS. Poerwadarminta, 1984 : 1076). Kata bertahap berasal 

dari kata tahap yang artinya tingkat jadi bertahap mempunyai arti bertingkat. Jadi 

ketingian net bertahap dalam penelitian ini  adalah  keadaan ketinggian net yang 

secara bertahap semakin tinggi menuju ketinggian net sebenarnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

 Dasar acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari pakar, 

selanjutnya untuk dipelajari dianalisis dalam rangka diajukan hipotesis. Pada 

landasan teori ini secara garis besar akan dibahas tentang teknik dasar permainan 

bolavoli, teknik dasar servis, servis bawah, latihan, prinsip-prinsip dasar latihan, 

tinjauan terhadap latihan servis bawah menggunakan jarak servis bertahap 

ketinggian net tetap dan latihan servis bawah menggunakan jarak servis tetap 

ketinggian net bertahap. Garis besar bahasan tersebut secara rinci dibahas sebagai 

berikut : 

2.1.1.   Pengertian Permainan Bolavoli  

Permainan bolavoli adalah suatu cabang olahraga beregu yang dimainkan 

oleh dua regu dan masing-masing regu terdiri dari enam orang   pemain yang 

dipisahkan oleh net, pantulan bola yang dimainkan boleh menggunakan seluruh 

badan. 

Pada dasarnya prinsip bermain bolavoli yang dikemukakan Amung 

Ma’mun (2001 : 43) adalah memantul-mantulkan bola agar jangan sampai bola 

menyentuh lantai, bola dimainkan sebanyak banyaknya tiga kali sentuhan dalam 

lapangan sendiri dengan mengusahakan bola hasil sentuhan itu diseberangkan ke 

lapangan lawan melewati jaring masuk ke lapangan lawan sesulit mungkin.  
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Posisi bola pada saat dimulai permainan berada digaris belakang oleh 

pemain  

posisi satu. Permainan dimulai dengan melakukan servis dan servis tersebut 

melewati atas net kedalam daerah lawan. Masing-masing regu berhak memainkan 

bola sampai tiga kali sentuhan untuk mengembalikan ke daerah lawan. Seorang 

pemain tidak diperbolehkan  memainkan bola dua kali berturut-turut. Sentuhan 

bola pada waktu blok tidak dihitung sebagai sentuhan pertama. 

2.1.2. Teknik Dasar Permainan Bolavoli 

Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian 

suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti 

dalam cabang permainan bolavoli (Suharno HP, 1982 : 11).  

Agar kecakapan bermain bolavoli dapat ditingkatkan, maka teknik ini erat 

sekali hubungannya dengan kemampuan gerak kondisi fisik, taktik dan mental . 

teknik dasar permainan bolavoli harus betul-betul dipelajari terlebih dahulu guna 

dapat mengembangkan mutu prestasi permainan bolavoli. Penguasaa teknik dasar 

permainan bolavoli merupakan salah satu unsur yang turut menentukan menang 

atau kalahnya suatu regu didalam suatu pertandingan disamping unsur-unsur 

kondisi fisik, taktik dan mental (Suharno HP, 1982 : 11). 

Pentingnya penguasan teknik dasar permainan bolavoli mengingat 

beberapa hal sebagai berikut: 1) Hukuman terhadap pelanggaran permainan yang 

berhubungan dengan kesalahan dalam melakukan teknik, 2) Karena terpisahnya 

tempat antara regu yang satu dengan regu yang lain, sehingga tidak terjadi adanya 

sentuhan badan dari pemain lawan, maka pengawasan wasit terhadap kesalahan 
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teknik ini lebih seksama, 3) Banyaknya unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan-kesalahan teknik, antara lain: membawa bola, mendorong bola, 

mengangkat bola dan pukulan rangkap, 4) Permainan bolavoli adalah permainan 

cepat, waktu memainkan bola sangat terbatas, sehingga penguasaan teknik yang 

kurang sempurna akan memungkinkan timbulnya kesalahan teknik yang lebih 

besar, 5) Penggunaan taktik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau penguasaan 

teknik dasar yang tinggi dalam bolavoli cukup sempurna (M. Maryanto dkk, 1996 

: 113). 

 Permainan bolavoli adalah cabang olahraga permainan yang sifatnya 

beregu dalam memainkanya, sehingga kemampuan teknik dasar dan kerjasama 

dalam regu sangatlah penting (Suharno HP, 1984 : 27).  Adapun teknik dasar 

permainan bolavoli terdiri dari servis, passing, set-up, smash, dan blok. (M. 

Yunus, 1992 : 68). 

2.1.3.  Servis  

Dalam  permainan bolavoli unsur utama yang paling penting adalah servis, 

karena servis merupakan pembuka permainan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

M.Yunus (1992 : 137) bahwa “ servis merupakan pukulan permulaan untuk 

memulai pertandingan”. Demikian halnya menurut Beutelstahl dieter (2007 : 8) 

yang menyatakan bahwa “servis adalah sentuhan pertama pada bola” dari 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa servis adalah sentuhan pertama dengan 

bola untuk memulai suatu pertandingan. 
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2.1.4. Teknik Dasar Servis  

Servis adalah sentuhan pertama dengan bola (Beutelstahl Dieter,2007:8). 

Telah diketahui bahwa  servis termasuk didalam teknik dasar yang pertama dalam 

permainan bolavoli, oleh karena itu servis harus dapat dikuasai dan dilakukan 

dengan baik oleh setiap pemain bolavoli, karena servis adalah suatu upaya 

memasukkan bola kedaerah lawan oleh pemain kanan belakang yang berada 

didaerah servis untuk 

memukul bola dengan satu tangan atau lengan (M.Yunus,1992:30).  

Mulanya servis ini hanya pukulan pembuka untuk memulai suatu 

permainan kemudian berkembang menjadi senjata yang ampuh atau serangan 

awal untuk mendapatkan nilai atau membuat tekanan terhadap pertahanan lawan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengemukakan bahwa, pada mulanya servis 

hanya merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu pertandingan dan 

sesuai dengan kemajuan permainan, teknik servis saat ini jika ditinjau dari sudut 

taktik sudah merupakan serangan suatu awal untuk mendapat nilai agar berhasil 

meraih kemenangan (M. Yunus, 1992 : 69).  

Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa 

mula-mula servis hanya dianggap sebagai pukulan permulaan saja, tetapi 

kemudian berkembang menjadi suatu senjata yang ampuh untuk menyerang 

(Dieter Beutelstahl, 2007 : 8). 

Ada bermacam-macam teknik servis dalam permainan bolavoli : 1) 

Menurut posisi bola terhadap badan, maka servis dapat dibedakan menjadi 3 

macam, yaitu : (a) servis tangan bawah, (b) servis dari samping, (c) servis dari 
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atas, 2) Menurut putara bola, maka servis dapat dibedakan menjadi 6 macam, 

yaitu : (a) Top spin service, (b) Back spin service, (c) Floating service, (d) Side 

spin service, (e) Inside spin service, (f) Outside spin service, (M. Yunus, 1992 : 

130). 

 Dalam melakukan servis pada permainan bolavoli, bola yang dipukul 

sepenuhnya dibawah kendali server. Kemena saja servis itu akan diarahkan dan 

seberapa keras pukulan yang diinginkan tergantung pada server itu sendiri tanpa 

dapat dipengaruhi secara langsung oleh lawan. Oleh karena itu, kesempatan 

sebagai server haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan serangan, 

maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menempatkan bola servis, 

yaitu : 1) Arahkan servis kepada lawan yang passingnya lemah, 2) Arahkan servis 

kedaerah yang kosong, 3) Arahkan servis kedaerah pojok-pojok lapangan bagian 

belakang, agar lawan sukar mengarahkan kepada pengumpan, 4) Lakukan servis 

dengan teknik yang bergantian pula, agar dapat merusak permainan lawan, 5) 

Arahkan servis kepada pemain yang baru saja membuat kesalahan, 6) Arahkan 

servis diantara dua orang pemain sebagai penerima servis, 7) Arahkan servis 

kepada pemain yang akan memberi umpan, jika pengumpan berada pada posisi 

belakang yang akan masuk kedepan memberikan umpan. 8) Arahkan servis 

kepada pemain yang baru masuk sebagai pemain pengganti. (M. Yunus, 1992 : 

138). 

 Servis dalam permainan bolavoli dinyatakan gagal apabila : a) Yang 

menyangkut kesalahan servis yaitu : (1) Menyalahi posisi servis, (2) Tidak 

melakukan servis yang sebenarnya  (tidak berada didaerah servis), (3) Melanggar 
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peraturan mengenai persiapan servis, b) Yang berhubungan dengan hasil 

melakukan servis yaitu : (1) Menyentuh pemain sendiri / gagal melewati bidang 

tegak lurus dari net, (2) Menyentuh net dan bola tidak masuk, (3) Bola keluar, (4) 

Melewati diatas pentabiran perorangan / kelompok (M. Yunus, 1992 : 32). 

2.1.5. Servis Bawah  

Servis bawah adalah servis yang dilakukan dengan ayunan lengan dari 

bawah. Servis ini cocok diberikan kepada orang yang baru berlatih permainan 

bolavoli, karena merupakan servis yang sangat sederhana gerakannya lebih 

alamiyah dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu  besar. Servis bawah adalah 

servis yang sangat sederhana dan sangat  dianjurkan terutama untuk yang baru 

berlatih (M.Yunus 1992: 69). Adapun cara melakukan servis bawah adalah 

sebagai berikut : 

1). Sikap permulaan 

Berdiri didaerah servis menghadap kelapangan, bagi yang tidak kidal kaki 

kiri berada didepan dan bagi yang kidal sebaliknya. Bola dipegang pada 

tangan kiri, tangan kanan boleh menggenggam atau dengan telapak tangan 

terbuka, lutut agak ditekuk sedikit dan berat badan berada ditengah. 

 
 

Gambar 2.1.Sikap Permulaan servis bawah (Dieter Beutelstahl, 2007 : 10) 
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2). Gerakan pelaksanaan  

 Bola dilambungkan didepan pundak kanan setinggi 10 sampai 20 cm, 

pada saat yang bersamaan tangan kanan ditarik kebelakang kemudian 

diayunkan kearah depan atas dan mengenai bagian belakang bawah bola. 

Lengan diluruskan dan telapak tangan atau genggaman tangan di tegangkan. 

   
 

Gambar 2.2.Gerakan Pelaksanaan (Dieter Beutelstahl,2007 : 10) 
 
 

3). Gerakan lanjutan  

 Setelah memukul diikuti dengan memindahkan kaki kanan kedepan dan 

segera masuk kelapangan untuk mengambil posisi dengan sikap normal, siap 

untuk menerima pengembalian atau serangan dari pihak lawan.     

 

 
 

Gambar 2.3.Gerakan Lanjutan (Dieter Beutelstahl, 2007 : 10) 
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Gambar 2.4. Pelaksanaan Servis Bawah Bolavoli Secara Utuh (M.Yunus.1992 : 

73) 

Kesalahan-kesalahan dalam melakukan servis bawah bolavoli : 1) 

Pergerakan yang tidak ritmis, ini terjadi kalau si pemain ragu-ragu, 2)  Stance 

(sikap server pada waktu hendak memukul bola, baik sikap tubuh, kaki, ataupun 

lengan) yang salah, 3) Lengan pemain kurang terayun, sehingga daya 

kekuatanyapun berkurang,  

4) Lemparan bola kurang baik, sehingga bola kurang terkontrol, 5) Kurang 

memperhatikan bola. (Dieter Beutelstahl, 2007 : 11). 

 Menurut Barbara L Viera (1996 : 34). Kesalahan servis bawah meliputi 

:1) Bola bergerak keatas, bukan kedepan dan tidak menyeberang net, 2) Bola tidak 

cukup bertenaga untuk menyeberangi net, 3) Berat badan bertumpu dikaki 

belakang, bola melambung terlalu tinggi. 

Pemain yang melakukan servis harus berada didaerah servis yaitu 

sepanjang garis belakang (9 meter) dan didalam daerah perpanjangan kedua garis 
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samping.pukulan servis dilakukan pada permulaan dan setiap terjadinya 

kesalahan. 

 2.1.6.   Pengertian Latihan  

 Didalam kehidupan manusia sehari-hari tidak pernah lepas dari segala 

kegiatan yang menyangkut kegiatan fisik dan jasmani. Sebab tanpa adanya 

aktifitas fisik manusia tidak dapat mempertahankan kesegaran jasmaninya 

(Harsono,1988: 98). Usaha-usaha untuk dapat tetap mempertahankan kesegaran 

jasmani didapat melalui sutau latihan. Latihan adalah proses yang sistematis dari 

berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian 

menambah beban latihan atau pekerjaanya. Tujuan dari latihan adalah untuk 

membantu seorang atlet atau satu tim olahraga dalam meningkatkan ketrampilan 

atau prestasinya semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

latihan yang harus diperhatikan, meliputi latihan fisik, teknik, taktik, dan mental 

(Rubiyanto Hadi, 2007 : 55). 

2.1.7.   Prinsip-Prinsip Latihan  

Prinsip-prinsip latihan adalah garis pedoman yang hendaknya 

dipergunakan dalam latihan yang terorganisir dengan baik. Prinsip-prinsip 

tersebut menunjuk pada semua aspek dan tugas latihan, prinsip-prinsip ini 

menentukan corak dan isi latihan, sasaran dan metode latihan serta organisasi 

latihan. Proses latihan dapat direncanakan sebab latihan mengikuti prinsip-prinsip 

tertentu. Supaya dapat berlatih secara baik maka perlu diperhatikan pedoman 

dalam latihan yaitu :  
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a).  Prinsip Penambahan Beban Bertambah (overload) 

    Untuk meningkatkan prestasi atlit prinsip overload harus digunakan. 

Apabila atlet sudah merasa ringan pada beban yang diberikan maka beban 

harus ditambah. Menurut M. Sajoto (1995:30) dengan berprinsip pada 

overload, maka kelompok-kelompok otot akan berkembang kekuatannya 

secara efektif dan akan merangsang penyesuaian fisiologis dalam tubuh yang 

mendorong meningkatkan kekuatan otot. Prinsip overload ini akan menjamin 

agar sistem di dalam tubuh yang menjalankan latihan, mendapat tekanan 

beban yang besarnya makin meningkat, serta diberikan secara bertahap dalam 

jangka waktu tertentu. Apabila tidak diberikan secara bertahap, maka 

komponen kekuatan tidak akan dapat mencapai tahap potensi sesuai fungsi 

kekuatan secara maksimal.  

b).  Prinsip Peningkatan Beban Terus Menerus 

     Otot yang menerima beban latihan lebih atau overload kekuatannya 

akan bertambah dan apabila kekuatan bertambah, maka program latihan 

berikutnya bila tidak ada penambahan beban, tidak lagi dapat menambah 

kekuatan. Penambhan jumlah beban dalam jumlah repetisi tertentu, otot belum 

merasakan lelah. Prinsip penambahan beban demikian dinamakan prinsip 

penambahan beban secara progresif (M.Sajoto, 1995:30). 

 

c).  Prinsip Urutan Pengaturan Suatu Latihan 

 Latihan beban hendaknya diatur sedemikianrupa sehingga kelompok 

otot besar mendapat giliran latihan lebih dulu sebelum latihan otot kecil. Hal ini 
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perlu agar kelompok otot kecil tidak mengalami kelelahan terlebih dahulu, 

sebelum kelompok otot mendapat giliran latihan pengaturan latihan hendaknya 

diprogramkan sedemikina rupa sehingga tidak terjadi dua bagian otot dalam tubuh 

yang sama mendapat dua giliran latihan secara berurutan (M. Sajoto, 1995:31). 

d).  Prinsip Kekhususan Program Latihan 

    Menurut O’shea dalam bukunya M. Sajoto (1995:30) menyatakan 

bahwa semua program latihan harus berdasarkan ”SAID” yaitu Specific 

Adaptation to Imposed Demands. Prinsip tersebut menyatakan bahwa latihan 

hendaknya bersifat khusus, sesuai denga sasaran yang akan dicapai. Bila akan 

meningkatkan kekuatan, maka program latihan harus memenuhi syarat untuk 

tujuan meningkatkan kekuatan. 

    Program latihan dengan beban beberapa hal hendaknya bersifat khusus. 

Namun perlu memperhatikan pula gerak yang dihasilkan, oleh karena itu 

latihan berbeban hendaknya dikaitkan dengan latihan peningkatan 

keterampilan motorik khusus. Dengan kata lain beban menuju peningkatan 

kekuatan, hendaknya diprogram yang menuju nomor-nomor cabang olahraga 

yang bersangkutan. 

2.1.8. Latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian net tetap. 

Mereka yang baru berlatih memerlukan tenaga yang besar untuk melakukan 

servis dari garis belakang. Ada pula pemain yang ingin berhasil sendiri mencapai 

angka kemenangan dengan jalan melakukan pukulan yang keras walaupun belum 

mampu memusatkan diri sepenuhnya pada pukulan yang akan dilakukan. Hal ini 
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menyebabkan terjadinya kesalahan servis. Oleh karena itu, perlu ditetapkan 

beberapa aturan dan keringanan untuk menanggulangi masalah itu. 

Sejalan dengan hal itu seorang ahli mengemukakan urutan – urutan latihan 

teknik servis seperti : 1) Lakukan teknik servis bawah dari tengah lapangan, 2) 

Idem poin pertama, tetapi lebih jauh dari net, didekat garis belakang tetapi masih 

dalam lapangan, 3) Jika sudah mampu seperti latihan kedua baru servis dari 

daerah servis yang sesungguhnya (M.Yunus, 1992 : 192). 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas pelaksanaan latihan servis dibagi 

menjadi tiga tahap pelaksanaan dengan cara mengubah kedudukan jarak servis 

dari garis tengah kearah garis belakang, yaitu : 1) Jarak servis pertama adalah 5 

meter diukur dari garis tengah lapangan permainan bolavoli, 2) Jarak servis tahap 

kedua adalah 7 meter diukur dari garis tengah lapangan permainan bolavoli, 3) 

Jarak servis tahap ketiga adalah 9 meter diukur dari garis tengah lapangan 

permainan bolavoli. 

Keuntungan latihan servis bawah menggunakan jarak servis bertahap. 

Latihan  servis bawah menggunakan jarak servis bertahap memiliki keuntungan. 

Pada latihan ini mula-mula siswa melakukan servis dekat dengan net, maka 

penggunaan kekuatan sedikit kemudian jarak servis menjauh dari net yang pada 

akhirnya servis yang sebenarnya. Dengan jarak yang bertahap ini, maka 

penggunaan terlatih sedikit demi sedikit, sehingga penyesuaian kekuatan dalam 

memukul bola lebih ringan. Dengan tenaga yang lebih ringan siswa dapat dengan 

mudah memusatkan pukulan sehingga bola servis akan lebih mudah diarahkan 

kesasaran sesuai dengan kehendak. 
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Kelemahan latihan servis bawah  menggunakan jarak servis bertahap. 

Selain mepunyai keuntungan, latihan servis bertahap juga mempunyai kelemahan, 

yaitu posisi servis tidak seperti posisi servis dalam permainan yang sebenarnya. 

2.1.9. Latihan servis bawah jarak tetap ketinggian net bertahap.. 

Pada pelaksanaan latihan servis bawah dengan ketinggian net bertahap 

ditentukan menjadi tiga tahap yaitu : 1) Tinggi net pada tahap latihan pertama 

adalah 2,15 meter, 2) Tinggi net pada latihan tahap kedua adalah 2,25 meter, 3) 

Tinggi net pada latihan tahap ketiga adalah 2,30 meter. 

Pembagian ini sesuai dengan tabel mengenai umur anak, jumlah pemaian, 

ukuran lapangan, tinggi net dan ukuran bola. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa putra SMP Negeri 6 Batang, maka penulis menggunakan tinggi net  siswa 

SMP yang berumur antara 14-16 tahun. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan tabel 

tentang umur anak, jumlah pemain, ukuran lapangan, tinggi net dan ukuran bola 

(M. Maryanto, 1996 : 107). 

Tabel 2.1. Umur anak, Jumlah Pemain, Ukuran Lapangan, Tinggi Net, 
(M.Maryanto dkk, 1996 : 107) 

 
Umur 

Th 

Jumlah 

Pemain 

Ukuran 

Lapangan 

Tinggi Net 

Pria Wanita 

10 – 12 

12 – 14 

14 – 16 

16 – 18 

3 = 3 

6 = 6 

6 = 6 

6 = 6 

4,5 X 6 M 

9 X 9 M 

9 X 9 M 

9 X 9 M 

2,15 M 

2,15-2,25 M 

2,25-2,30 M 

2,35-2,43 M 

2,10 M 

2,10-2,15 M 

2,15-2,20 M 

2,20-2,24 M 
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Keuntungan latihan servis bawah menggunakan ketinggian net bertahap 

yaitu Pada latihan ini siswa melakukan servis dari garis belakang lapangan 

bolavoli, sehingga siswa terlatih melakukan servis dari jarak daerah servis yang 

sebenarnya, dengan demikian siswa terkondisikan melakukan servis sesuai pada 

permainan yang sebenarnya. Penyesuaian lambungan bola hasil servis secara 

bertahap dari ketinggian net rendah dan kemudian meningkat yang lebih tinggi 

akan melatih siswa dalam mengarahkan lambungan servis. 

Kelemahan latihan servis bawah menggunakan jarak tetap ketinggian net 

bertahap yaitu, pada latihan ini siswa melakukan servis dari garis belakang 

sehingga tenaga yang dibutuhkan besar. Dengan demikian bagi siswa yang baru 

berlatih akan memerlukan kekuatan yang besar untuk dapat menyesuaikan 

kekuatan yang diperlukan untuk memukul bola servis dan siswa mengalami 

kesulitan dalam mengarahkan bola servis. 

 

2.2. Hipotesis Penelitian  

Menurut Sutrisno Hadi (2004:210), yang dimaksud dengan hipotesis 

adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih dipikirkan 

kenyataannya. Suatu hipotesis akan diterima apabila hasil-hasil dari penelitian 

membenarkan pernyataan-pernyataan dari hipotesis tersebut. Hipotesis juga dapat 

ditolak apabila hasil dari penelitian yang diperoleh tidak sama dengan hipotesis 

yang diajukan atau dengan kata lain suatu hipotesis tidak diterima apabila 

kenyataan menolaknya.  
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Siswa yang baru berlatih bolavoli  kemampuan servis bawah masih 

rendah. agar siswa yang kemampuan servis bawah dapat melakukan servis dengan 

baik dan benar, maka dalam melakukan latihan servis bawah siswa hendaknya 

memukul bola dengan aman, artinya hasil pukulan benar dan mengenai sasaran. 

Untuk dapat mecapai tujuan tersebut diatas servis bawah ini dilakukan dengan 

cara mengubah secara bertahap tempat servis dari jarak dekat dengan net 

kemudian bergeser kearah belakang, Sehingga  dalam mengarahkan servis lebih 

mudah dan ringan.  

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh antara latihan servis bawah menggunakan jarak servis 

bertahap ketinggian net tetap dengan jarak servis tetap ketinggian net 

bertahap terhadap hasil servis bawah permainan bolavoli pada siswa putra  

peserta ekstrakurikuler di SMP N 6 Batang Tahun 2008 / 2009. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara latihan servis bawah menggunakan jarak 

servis bertahap ketinggian net tetap dengan jarak servis tetap ketinggian 

net bertahap terhadap hasil servis bawah permainan bolavoli pada siswa 

putra peserta ekstrakurikuler di SMP N 6 Batang Tahun 2008/2009.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan faktor penting yang sangat menentukan 

hasil penelitian. Seorang peneliti terlebih dahulu harus betul-betul memahami 

prosedur penelitian yang akan dilaksanakan,sehingga penelitiannya akan berjalan 

dengan lancar. Sesuai dengan hal itu, dalam melaksanakan penelitian diperlukan 

metode tertentu. 

Metode penelitian memberikan garis yang cermat dan mengajukan syarat-

syarat yang benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang 

dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah setinggi-

tingginya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

metode eksperimen adalah suatu kegiatan untuk meneliti suatu gejala yang 

dinamakan latihan atau perlakuan. Dasar penggunaan metode eksperimen adalah 

kegiatan yang diawali dengan memberikan perlakuan terhadap subyek dan 

diakhiri dengan tes untuk menguji kebenarannya. 

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa: “Metode eksperimen merupakan 

metode yang paling tepat untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (hubungan 

Causal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminir atau mengurangi, menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa 

menggangu” (2006:3). Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang 

berhubungan dengan metodologi penelitian yang meliputi. 
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3.1.      Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang diselidiki dan dibatasi sejumlah 

individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Sutrisno hadi, 2004 : 

182). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra peserta ekstrakurikuler 

SMP Negeri 6 Batang tahun pelajaran 2008 / 2009, sejumlah 38 siswa. 

Pengambilan populasi ini berdasar pada alasan bahwa keseluruhan individu itu 

memiliki kesamaan, yaitu tingkat usia yang sama, dan menerima pelajaran 

bolavoli terutama servis tangan bawah dari guru olahraga yang sama. 

3.2.      Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto,2006 :131). Sedangkan menurut (Sutrisno Hadi, 2004 : 182) sampel 

adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi.  

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 %, atau 20 – 

25%, atau lebih tergantung setidak- tidaknya dari; a) Kemampuan peneliti dilihat 

dari waktu, tenaga dan dana, 2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap 

subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data, 3) Besar kecilnya 

resiko   tergantung oleh peneliti.Untuk penelitian yang resikonya besar tentu saja 

jika sampelnya besar dan hasilonya akan lebih baik (Suharsimi Arikunto, 

2006:134). 

Dalam penelitian ini sesuai yang dianjurkan oleh Suharsimi arikunto (2006 

: 134) bahwa jumlah populasi kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, 
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maka semua populasi penelitian ini diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini 

adalah   

penelitian populasi.   

3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan bolavoli 

SMP Negeri 6 Batang sebanyak dua buah lapangan. Penggunaan lapangan 

bolavoli ini sebagai tempat latihan dalam penelitian ini seizin dari Kepala SMP 

Negeri 6 Batang. 

Penelitian ini dilakukan pada sore hari dimulai pukul 15.00 sampai dengan 

16.30. Pelaksanaan sore hari dimaksudkan agar tidak mengganggu proses belajar 

mengajar di pagi hari, dan menyesuaikan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. 

Penelitian ini dimulai hari Senin 16 Maret 2009 sampai dengan hari Senin 27 

April 2009. 

3.4.      Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi arikunto, 2006 : 116). Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yaitu variabel  bebas dan variabel terikat. 

3.3.1.   Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempunyai dan sebagai penyebab 

salah satu faktor. Dalam penelitian ini variabel bebasnya : 1) latihan servis bawah 

dengan jarak bertahap ketinggian net tetap, 2) latihan servis bawah dengan jarak 

tetap ketinggian net bertahap. 
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3.3.2.   Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah servis bawah dalam permainan 

bolavoli. Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama dilakukan penelitian, sehubungan dengan 

pengambilan data.  

3.5.  Desain atau Pola Penelitian 

 Desain atau pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah Matched 

Subject Design atau pola M-S, dengan pengertian: “Matched Subject Design, yaitu 

eksperimen yang menggunakan dua kelompok sampel yang sudah disamakan 

subjek demi subjek sebelum perlakuan dilaksanakan (Sutrisno Hadi, 2004:227), 

menyatakan bahwa.  

Penyamaan atau penyeimbangan kedua kelompok dalam penggunaan 

metode Matched Subject Design, dilakukan dengan cara melalukan tes awal 

kemudian dipasangkan dengan rumus a-b b-a berdasarkan rangking tertinggi 

sampai terendah. Melalui cara ini maka terbentuk 2 kelompok yaitu kelompok A 

dan kelompok B yang mempunyai tingkat kemampuan yang seimbang. Hal ini 

dapat dilihat dari mean dari kedua kelompok tersebut yang sama atau hampir 

sama. Kedua kelompok yang memiliki tingkat kemampuan yang seimbang 

selanjutnya diundi. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama pada 

kedua kelompok untuk menjadi kelompok eksperimen 1 maupun kelompok 

eksperimen 2, sehingga subjektifitas dari peneliti tidak akan masuk di dalamnya.  

Lebih jelasnya, berikut digambarkan desain yang digunakan dalam 

penelitian ini.  
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Gambar 3.1 
Desain Penelitian 

Keterangan 

O1 : Pre test terhadap seluruh sampel 

E1 : Kelompok eksperimen 1 

E2 : Kelompok eksperimen 2 

X1 : Perlakuan 1 yaitu latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian net tetap 

X2 : Perlakuan 2 yaitu latihan servis bawah jarak tetap ketinggian net bertahap 

O21 : Post test kelompok eksperimen 1 

O22 : Post test kelompok eksperimen 2 

 

3.6.  Metode Pengumpula Data  

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh 

keterangan yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

pertimbangan yang mendasar, dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian adalah metode eksperimen. 

Metode eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab 

akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminisasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang mengganggu (Suharsimi Arikunto, 2006:3). Teknik eksperimen adalah 

metode yang memberikan dan menggunakan suatu gejala yang disebut latihan 

atau percobaan. Dengan adanya latihan tersebut akan terikat adanya hubungan 

   E1       X1    O21 

   E2       X2    O22 
O1 
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sebab akibat sebagai pengaruh dari pelaksanaan latihan. Metode eksperimen 

adalah metode yang paling jitu untuk meneliti hubungan sebab akibat tersebut.  

 Adapun kegiatan eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini berupa 

pemberian perlakuan berupa latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian net 

tetap 

dan latihan jarak tetap ketingiannet bertahap untuk diketahui pengaruhnya 

terhadap  

hasil servis bawah dalam permainan bolavoli. 

 

3.7.  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes servis bawah 

bolavoli dari Laveage, yaitu tes untuk mengukur kemampuan servis bawah 

bolavoli. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok (Suharsimi arikunto, 2006 : 150). Instrument tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes servis dari laveage (dalam 

Suharno HP, 1982 : 75). Bertujuan untuk mengukur kemampuan servis, sedang 

teknik pelaksanaan servis bebas asal tidak menyalahi peraturan servis dalam 

permainan bolavoli. Setiap pemain mendapat giliran 10 kali. Kesalahan 

melakukan servis menurut peraturan mendapat nilai nol. Nilai akhir dari 

permainan adalah jumlah nilai yang diperoleh dalam 10 kali pelaksanaan servis. 

Tes ini sebenarnya sangat mudah pelaksanaanya, tetapi sesuai dengan tujuannya 

sudah dapat dipercaya realiabilita dan validitanya (Suharno HP, 1982 : 76) 
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 Pelaksanaan tes servis dari Laveage adalah sebagai berikut : 1) Teste 

berdiri didaerah servis. Teste menggunakan servis bawah dan cara melakukannya 

sesuai dengan peraturan servis permanian bolavoli, 2) Setiap teste melakukan 10 

kali kearah sasaran. Nilai setiap servis sesuai dengan nilai petak jatuhnya bola. 

Jika bola jatuh pada garis nilai tertinggi yang terdekat dengan garis itu. Kesalahan 

melakukan servis sesuai dengan peraturan nilai nol. Nilai akhir adalah jumlah 

nilai dari 10 kali servis 

Gambar 3.3 Petak Sasaran Servis (Suharno HP,  1982 : 75) 
 

 

 
 
 
 
 
 

        3M  

 Net 

                4,5 M 

Adapun alat dan perlengkapan dalam penelitian terdiri atas dua buah 

lapangan bolavoli, dua buah net, sepuluh bolavoli, peluit, kapur, alat tulis, 

belangko penelitian, meja, kursi dan stopwatch. 

3.8.Teknik pengambilan data 

Secara umum kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu 

diawali dengan melakukan pre test, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

pemberian perlakuan, dan diakhiri dengan melakukan post test. 
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1). Tes Awal (Pre test) 

  Adalah tes untuk mengukur kemampuan  sampel sebelum mendapat 

latihan-latihan. Kemudian hasil yang diperoleh dipakai sebagai pedoman 

untuk menentukan kelompok eksperimen I dan eksperimen 2 yang akan 

mendapatkan metode latihan servis bawah jarak berubah ketinggian net tetap 

dan jarak tetap ketinggian net berubah. 

  Tes awal dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2009 dilapangan bolavoli 

SMP Negeri 6 Batang. Tujuan pelaksanaan tes awal adalah untuk membagi 

dua kelompok yang setara dan untuk mengukur kemampuan sampel dalam 

melakukan servis bawah. Selanjutnya dari nilai yang sudah dirangking 

tersebut di pasangkan dengan rumus “a-b-b-a” sehingga akan mendapatkan 19 

anak kelompok eksperimen I dan 19 anak kelompok eksperimen 2. 

2). Perlakuan atau latihan 

Prinsip latihan dalam penelitian ini untuk meningkatkan penguasaan servis 

bawah. Untuk melatih suatu ketrampilan dibutuhkan jangka waktu tertentu 

agar diperoleh hasil yang bermanfaat. Penelitian ini penggunaan frekuensi 

latihan untuk satu minggu tiga kali latihan dengan jumlah pertemuan sebanyak 

16 kali tatap muka. 

3). Tes Akhir (Post test) 

Setelah menjalani latihan selama 16 kali tatap muka untuk kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen 2, selanjutnya dilakukan tes akhir 

yang dilaksanakan pada tanggal 27 april 2009 di lapangan bolavoli SMP 

Negeri 6 Batang. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes servis 

bawah laveage, dimana sampel dari tiap-tiap kelompok melakukan servis 
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bawah dengan sepuluh kali pukulan. Hasil akhir dari tes ini adalah 

penjumlahan skor dari 10 kali tes servis bawah yang dilakukan.  

3.9.Pelaksanaan Kegiatan 

3.9.1.Program Latihan 

Latihan dalam penelitia ini pada prinsipnya untuk meningkatkan 

kemampuan  

servis bawah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut disusun program latihan 

dengan menetapkan jangka waktu selama enam minggu atau delapan belas kali 

pertemuan dengan perincian enam belas kali tatap muka dan dua kali tes, yaitu tes 

awal dan tes akhir. Pelaksanaan program latihan itu dimulai dari tanggal 16 Maret 

2009 sampai dengan 27 April 2009. Frekuensi latihan tiap minggunya ditetapkan 

tiga kali tatap muka. Penetapan frekuensi latihan ini berdasarkan atas sebuah 

pendapat yang menyatakan bahwa, secara otomatis latihan yang efektif untuk 

meningkatkan prestasi minimal tiga kali dalam satu minggu (M.Yunus, 1992 : 

183). 

Pelaksanaan program latihan pada penelitian ini diberikan drill servis 

bawah pada siswa coba. Pada kelompok eksperimen I, siswa coba diberikan tugas 

untuk melakukan servis bawah dengan jarak servis tetap ketinggian net bertahap 

dan kelompok eksperimen 2, siswa coba diberikan tugas untuk melakukan servis 

bawah dengan jarak bertahap ketinggian net tetap. Siswa coba diberi tugas 

melakukan drill servis bawah dengan mengarahkan bola servis kesasaran. Drill 

servis bawah ini bertujuan untuk melatih ketepatan anak coba dalam mengarahkan 

bola servis dan memperoleh automatisasi gerakan. Pada pelaksanaan program 
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latihan ini peneliti menganjurkan kepada siswa coba agar jatuhnya bola servis 

didaerah belakang baik kanan maupun kiri pada lapangan permainan bolavoli. 

3.9.2. Materi Latihan     

Latihan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga tahap : Tahap pertama 

kelompok eksperimen I melakukan servis bawah dengan jarak 9 meter dari garis 

tengah dengan ketinggian net 2,15 meter, kelompok eksperimen 2 melakukan 

servis bawah dengan jarak 5 meter dari gari tengah dengan ketinggian net 2,30 

meter dilakukan empat kali tatap muka. Tahap kedua kelompok eksperimen I 

melakukan servis bawah dengan jarak 9 meter dari garis tengah dengan ketinggian 

net 2,25 meter, kelompok kesperimen 2 melakukan servis bawah dengan jarak 7 

meter dari garis tengah dengan ketinggian net 2,30 meter dilakukan lima kali tatp 

muka. Tahap ketiga kelompok eksperimen I melakukan servis bawah dengan jarak 

9 meter dari garis tengah dengan ketinggian net 2,30 meter, kelompok eksperimen 

2 melakukan servis bawah dengan jarak 9 meter dari garis tengah dengan 

ketinggian net 2,30 meter dilakukan tujuh kali tatap muka. Dalam kegiatan tatap 

muka latihan servis bawah tersusun materi latihan sebagai berikut : 

1). Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan ini berisi kegiatan-kegiatan yang meliputi : 1) Pembukaan, 

yang mencakup berdo’a, absensi, penjelasan mengenai tujuan dan materi latihan 

serta pemberian motivasi pada anak coba, 2) Pemanasan dengan materi keliling 

lapangan bolavoli, peregangan statis dan balitis pada anggota gerak atas, anggota 

gerak bawah dan badan. Peregangan statis adalah peregangan yang tidak dipantul-

pantulkan dan peregangan balitis adalah peregangan yang dipantul-pantulkan. 
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2).  Kegiatan inti 

 Kegiatan inti adalah pelaksanaan program latihan yang telah disusun. Dalam 

penelitian ini program latihan yang diberikan untuk kelompok eksperimen I yaitu 

latihan servis bawah dengan jarak tetap ketinggian net bertahap sedangkan 

kelompok eksperimen II latihan servis bawah dengan jarak bertahap ketinggian 

net tetap.Untuk kegiatan inti dalam latihan ini berisi materi latihan servis bawah 

yang terdiri dari : 

a.  Kegiatan kelompok Eksperimen I 

Kegiatan pada kelompok eksperimen I ini melakukan kegiatan servis 

bawah dengan jarak servis tetap ketinggian net bertahap yang terbagi menjadi 3 

tahap yaitu : 

 

 1) Latihan servis bawah tahap pertama, yaitu siswa coba melakukan latihan 

servis bawah dengan jarak 9 meter dari garis tengah dengan ketinggian net 

2,15 meter, dengan volume latihan tiga set dan setiap setnya 10 repetisi, 

dilakukan empat kali tatap muka, 2) Latihan servis bawah tahap kedua, yaitu 

siswa coba melakukan latihan servis bawah dengan jarak 9 meter dari garis 

tengah dengan ketinggian net 2,25 meter , dengan volume latihan tiga set dan 

setiap setnya 15 repetisi, dilakukan 5 kali tatap muka, 3) Latihan servis bawah 

tahap ketiga, yaitu siswa coba melakukan latihan servis bawah dengan jarak 9 

meter dari garis tengah dengan ketinggian net 2,30 meter, dengan volume 

latihan tiga set dan setiap setnya 20 repetisi, dilakukan 7 kali tatap muka. 
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Gambar 3.1 Lapangan Untuk Latihan Servis Bawah Jarak Tetap 
Ketinggian Net Bertahap.  

 
b. Kegiatan Kelompok Eksperimen II 

Kegiatan inti pada kelompok eksperimen 2 ini juga mencakup tiga tahap, 

yaitu : 1) Latihan servis bawah tahap pertama, yaitu siswa coba melakukan 

latihan servis bawah dengan jarak servis 5 meter dari garis tengah dan 

ketinggian net 2,30 meter, dengan volume latihan tiga set dan setiap setnya 10 

repetisi, dilakukan 4 kali tatap muka, 2) Latihan servis bawah tahap kedua, 

yaitu siswa coba melakukan latihan servis bawah dengan jarak servis 7 meter 

dari garis tengah dan ketinggian net 2,30 meter dengan volume latihan tiga set 

dan setiap setnya 15 repetisi, dilakukan 5 kali tatap muka, 3) Latihan servis 

bawah tahap ketiga, yaitu siswa coba melakukan latihan servis bawah dengan 

jarak servis 9 meter dari garis tengah dan ketinggian net 2,30 meter dengan 

volume latihan tiga set dan setiap setnya 20 repetisi, dilakukan 7 kali tatap 

muka. 
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Gambar 3.2 Lapangan Untuk Latihan Servis Bawah Jarak Bertahap    
Ketinggian Net  Tetap. 

 
3). Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup atau pendinginan ini berisi kegiatan pelemasan dengan 

tujuan untuk mengembalikan kondisi anak coba seperti sebelum latihan, 

sehingga keadaan tubuh pulih kembali. Dalam penenangan ini memberi 

koreksi petunjuk dan kemajuan yang telah dicapai. 

3.10. Teknik Analisis Data 

Karena hasil penelitian ini merupakan suatu nilai tes dari data kelompok 

yang telah dipasang-pasangkan pada setiap individunya maka untuk pengetesan 

signifikansi digunakan t-tes dengan rumus pendek (short methode). Seperti yag 

dikemukakan Sutrisno Hadi (2004:225) bahwa analisis terhadap hasil-hasil 

eksperimen yang didasarkan atas subjek matching selalau menggunakan t-tes pada 

corrected samples. Selanjutnya untuk pengolahan data agar tidak terjadi 

kesalahan, yang perlu dipersiapkan adalah tabel statistic dan langkah-langkah 

perhitungan statistik, yang dapat dilihat dalam tabel dan uraian berikut ini : 
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Tabel 3.2 Perhitungan Pola M-S 
 

No Pasangan Xe2 Xe1 D (Xe2-Xe1 ) d (D-MD) 2d  
  

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

N Jumlah Xe2 Xe1 ∑D ∑d ∑ 2d  

 

Keterangan :  

Xe 2 : Nilai kelompok eksperimen 2 

Xe 1 : Nilai kelompok eksperimen 1 

∑ D : Jumlah perbedaan dari tiap-tiap pasangan yang diperoleh dari selisih 

kelompok eksperimen 2 dengan kelompok eksperimen 1 

∑ d : Perbedaan masing-masing pasangan yang diperoleh dari selisih D 

(deviasi) dengan MD (mean deviasi) 

∑ d² : Kuadrat dari perbedaan masing-Msing pasangan 

Sebagai  langkah pergitungan statistik, maka digunakan rumus ”t-tes” 

sebagai berikut :      

)1(

2

−
∑

=

NN
d

MDt
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Keterangan: 

MD = mean perbedaan pasangan 

∑     = jumlah kuadrat pasangan 

N     = jumlah pasangan obyek  

Untuk mencari mean deviasi (MD) digunakan rumus sebagai berikut : 

N
DMD ∑=  

Dan harus diketahui bahwa : 

ba XXd −=∑         0=∑d  

Keterangan : 

∑d : Jumlah deviasi 

Xa : kelompok eksperimen 1 

Xb : kelompok eksperimen 2 

D : jumlah perbedaan masing-masing subjek 

N : jumlah pasangan 

d.b. : ditentukan dengan N-1 (suharsimi arikunto,2006:306) 

Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu penulis mengubah 

hipotesis alternatif (Ha) yaitu : “Ada perbedaan pengaruh antara latihan servis 

bawah jarak bertahap ketinggian net tetap dengan latihan servis bawah jarak tetap 

ketinggian net bertahap dalam permainan bolavoli terhadap hasil servis bawah 

pada siswa putra peserta ekstrakurikuler SMP Negeri 6 Batang tahun 2008, diubah 

menjadi hipotesis nihil (Ho) yaitu : Tidak ada perbedaan pengaruh antara latihan 

servis bawah jarak bertahap ketinggian net tetap dengan latihan servis bawah jarak 

tetap ketinggian net bertahap terhadap hasil servis bawah dalam permainan 
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bolavoli pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli SMP Negeri 6 Batang 

tahun 2008. 

 Untuk selanjutnya hipotesis nihil (Ho) akan diuji kebenarannya 

berdasarkan taraf signifikansi 5 %. Hal ini berarti kita percaya bahwa 95 % dari 

keputusan kita  adalah benar dan kemungkinan akan menolak hipotesis yang benar 

5 % di antara  

100 % yang mungkin terjadi. 

 Menolak hipotesis atas dasar taraf signifikansi 5 % sama halnya menolak 

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

taraf 5 % atau dasar taraf  kepercayaan 95 %, berarti kita mengambil resiko salah 

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

keputusan sedikitnya 95 %. 

Dalam perhitungan ini kemungkinan hasil yang akan diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

1) Nilai thitung  lebih besar dari ttabel  yang berarti hipotesis nihil (Ho) ditolak 

(Sutrisno Hadi, 1990:445) 

2) Nilai thitung  sama besar atau lebih kecil dari ttabel  yang berarti hipotesis nihil 

(Ho) diterima (Sutrisno Hadi, 1990:445) 

             Guna mengetahui yang lebih baik dari kedua metode latihan terhadap 

kemampuan servis bawah dilakukan dengan cara melihat besarnya mean yang 

diperoleh dari kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen 2. Jika MeI > 

Me2, maka latihan servis bawah jarak tetap ketinggian net bertahap lebih baik 

daripada metode latihan servis bawah jarak berubah ketinggian net tetap, dan 

sebaliknya jika MeI < Me2, maka latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian 



40 

 

net tetap lebih baik daripada metode latihan servis bawah jarak tetap ketinggian 

net bertahap.  

3.11. Faktor Kegiatan Yang Mempengaruhi Hasil Penelitian 

Adapun faktor-faktor variabel kendali yang perlu diperhatikan agar tidak 

berpengaruh terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1). Faktor kesungguhan hati 

Kesungguhan hati dalam melakukan penelitian dari masing-masing anak-

anak coba tidak sama, sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil percobaan. 

Untuk itu diusahakan agar anak coba sungguh-sungguh dalam melakukan 

latihan yaitu dengan cara memberikan motifasi dan pengawasan selama 

latihan. 

2). Faktor anak coba diluar penelitian. 

 Kegiatan anak coba diluar penelitian sulit untuk dipantau perlu ditekankan  

 agar anak coba tidak banyak melakukan kegiatan latihan dalam penelitian. 

Hal ini untuk menghindari porsi latihan yang berbeda dari masing-masing 

anak coba sama. 

3).  Faktor pemberian materi latihan. 

Unsur kebosanan pada anak coba dalam melakukan latihan pasti selalu ada 

karena materi yang diberikan hanya servis bawah saja. Untuk mengatasi hal 

itu peneliti telah berusaha dengan cara yang bervariasi dalam bentuk-bentuk 

latihan pendahuluan yaitu mungkin dalam bentuk senam dan permainan-

permainan. Dalam memberikan latihan peneliti menerangkan teknik dasar 
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servis bawah kepada kedua kelompok dengan jelas dan mendemonstrasikan 

sesempurna mungkin agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya. 

4). Faktor kemampuan anak 

Siswa memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda, terutama dalam 

menyerap penjelasan dan pendemonstrasian yang dilakukan oleh peneliti, 

sehingga kemungkinan dilakukan kesalahan dalam latihan relatif sedikit. 

Untuk itu peneliti selalu mengadakan koreksi secara dini dan terus menerus 

setelah dilakukan kegiatan latihan secara keseluruhan. 

5). Faktor alat 

  Alat yang dipakai dalam latihan diupayakan selengkap mungkin dan 

dipersiapkan sebelum latihan dimulai. Hal ini untuk menunjang jalanya latihan 

selama penelitian berlangsung. 

6). Faktor jenis kelamin 

Penelitian ini diambil sampel dengan jenis kelamin yang sama yaitu putra 

semua hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan kemampuan yang  

oleh jenis kelamin yang berbeda. 

7). Faktor kendala dalam latihan 

Sebagai sampel penelitian adalah siswa dengan latar belakang social 

ekonomi dan kehidupan yang berbeda-beda satu sama lain pasti terdapat 

faktor kendalanya, yaitu terutama pada latihan perlakuan sewaktu-waktu 

terjadi siswa tidak mengikuti latihan. Untuk mengatasi kendala tersebut siswa 

yang tidak masuk diberi tugas untuk melakukan latihan yang belum 
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dilaksanakan untuk dijadwalkan pada kesempatan lain, sehingga jumlah 

perlakuan dapat dipenuhi sebanyak 16 kali. 

8). Faktor cuaca 

Berhubung latihan dilakukan dilapangan terbuka , maka faktor cuaca baik 

angin maupun hujan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan 

latihan. Bila hal ini terjadi maka latihan menanti cuaca memungkinkan, dan 

selama eksperimen tidak terjadi penundaan latihan. Dengan demikian jumlah 

dan waktu latihan dapat dipenuhi sesuai rencana.         
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Diskripsi Data 

Berdasarkan hasil pre tes, post test servis bawah bolavoli pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler SMP Negeri 6 Batang tahun 2008 diperoleh hasil sebagai 

berikut  

Tabel 4.1. Hasil Penelitian. 

Ekesperimen 1 Eksperimen 2 

NO NO. TES NAMA NILAI NO 
NO. 
TES NAMA NILAI

1 12 Edwin Saputro 54 1 24 Andre Destiyanto 63 
2 21 Budiarso 58 2 33 Septiawan G 52 
3 26 M. Husen Ali 55 3 27 Nanang Yunianto 61 
4 18 Kuat Riyono 54 4 3 Teguh Febrianto 51 
5 20 Ibnu Rizal 40 5 37 M. Khaerul S 54 
6 9 Afrul Saefudin 54 6 15 Dwi Dratistiyanto 55 
7 34 Dedek Andreyas 36 7 28 Junaedi K 66 
8 23 KrismaFebiyanto 46 8 4 Haikal adiksa M 54 
9 11 Kamal Fikri 46 9 31 Ikhsan 58 

10 38 Edi Prasetyo 35 10 35 Heri Priono 42 
11 17 Aris Prasetyo 42 11 32 Witjoyo 40 
12 8 Hadi Fauzan 53 12 6 M .Saefudin Z 38 
13 29 Junaedi 32 13 30 Saeful Zuhri 56 
14 19 Sanyoto 33 14 5 M. Arif Wihartono 70 
15 16 Rhobi Mahudi 34 15 22 Hidayat Imanudin 38 
16 36 Ginata Mika R 30 16 7 Andi Irawan 46 
17 25 Etis Wicaksono 34 17 1 Budi Satriawan 60 
18 2 Edi Setiawan 42 18 14 Bahtiar Abdul G 32 
19 13 Suroso 22 19 10 Bayu Aji 35 

JML 19   800 JML 19   971 
Mean   42.11 Mean   51.11

Varians   108.4 Varians   122.3
 SD  10,41  SD  11,05 
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Pada tabel 4.1 dapat dianalisis sebagai berikut : 

1). Pada kelompok eksperimen I terbukti mean tes akhir servis bawah 42,11 

presentase siswa yang mendapat nilai diatas rata-rata sebesar 42,11% 

2). Pada kelompok eksperimen 2 terbukti mean tes akhir servis bawah 51,11 

presentase siswa yang mendapat nilai diatas rata-rata sebesar 57,89% 

 

4.2.      Uji Prasyarat Analisis 

 Syarat dari analisis data yang menggunakan uji t adalah data yang akan 

dianalisis harus berdistribusi normal dan homogen. 

4.2.1.     Uji Normalitas Data 

       Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji normal tidaknya distribusi 

dari data hasil penelitian yang diperoleh. Jika data berdistribusi normal maka 

untuk menguji hipotesis penelitian data digunakan uji t sedangkan jika tidak 

normal harus digunakan statistik non parametrik. Untuk pengujian normalitas data 

dalam penelitian ini menggunakan rumus lilliefors yang hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Uji Normalitas Data post tes 
 

Data Lo L tabel  Keterangan 

Kelompok eksperimen 1 0,1422 0,195 Normal 

Kelompok eksperimen 2 0,1106 0,195 Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pre tes-post tes data pada tabel diatas 

diperoleh nilai Lo untuk data kelompok eksperimen 1 maupun eksperimen 2 lebih 
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kecil dari Ltabel = 0,195. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kedua data 

tersebut berdistribusi normal sehingga untuk pengujian hipotesis penelitian dapat 

digunakan uji t. 

4.2.2.  Uji Homogenitas Data 

 Uji homogenitas data dimaksudkan untuk mengetaui sama atau tidaknya 

varians data dari kedua kelompok. Untuk pengujian homogenitas data dalam 

penelitian ini menggunakan rumus kesamaan dua varians. Dari data post tes 

berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nlai F hitung  = 1,128 < F tabel  = 2,60 untuk α 

= 5% dengan db (18). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kedua data 

tersebut memiliki varians yang sama atau homogen. 

4.2.3. Uji Hipotesis 

       Guna pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan uji beda data hasil 

post-test antara kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian net tetap dan jarak tetap 

ketinggian net bertahap terhadap hasil servis bawah permainan bolavoli  . Hasil dari uji beda 

data post-test kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 dapat dirangkum pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6. Uji Beda Hasil post tes Kelompok I dan Kelompok 2 

Kelompok n 
Peningkatan 

Rata-rata 
t hitung  t tabel  Keterangan 

Eksperimen 1 19 11,43 
3,081 2,101 

Berbeda 

signifikan Eksperimen 2 19 20,06 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 3,081 > ttabel = 2,101 

untuk α 5% dengan db = 18, hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara 

data post-test kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara latihan servis bawah menggunakan jarak bertahap ketinggian net tetap dan 

menggunakan jarak tetap ketinggian net bertahap terhadap hasil servis bawah 

pada permainan bolavoli siswa putra peserta ekstrakurikuler bolavoli SMP Negeri 

6 Batang tahun 2008.  

Rata-rata hasil post-test servis bawah bolavoli yang dilatih  jarak bertahap 

ketinggian net tetap pada kelompok eksperimen 2 mencapai 20,06 sedangkan 

kelompok eksperimen 1 yang dilating dengan jarak servis tetap ketinggian net 

bertahap mencapai 11,43. Dilihat dari perolehan rata-rata hasil servis bawah 

bolavoli dari kedua kelompok menunjukkan bahwa latihan servis bawah jarak 

bertahap ketinggian net tetap lebih baik dari pada latihan servis bawah jarak tetap 

ketinggian net bertahap pada permainan bolavoli. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian net tetap lebih 

baik dari pada latihan servis bawah jarak tetap ketinggian net bertahap terhadap 

hasil servis bawah permainan bolavoli pada siswa putra peserta ekstrakulikuler 

bolavoli SMP Negeri 6 Batang tahun 2008. 

4.3. Pembahasan 

Ternyata dari penelitian ini diperoleh hasil yang mengatakan bahwa, ada 

pengaruh antara latihan servis bawah menggunakan jarak servis bertahap 
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ketinggian net tetap dan latihan servis bawah jarak tetap ketinggian net bertahap. 

Hal ini dapat  

dibuktikan dari angka yang diperoleh dari perhitungan yang hasilnya t-hitung 

lebih besar dari nilai dalam t-tabel. 

 Berdasarkan hasil uji beda pada data post tes antara kelompok eksperimen 

1 dan eksperimen 2 diperoleh t hitung  > t tabel , hal ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh perbedaan latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian net tetap 

dengan latihan servis bawah jarak tetap ketinggian net bertahap . Rata-rata hasil 

latihan servis bawah pada kelompok eksperimen I = 11,43 sedangkan pada 

kelompok eksperimen 2 = 20,06. Hal ini menunjukan bahwa kelompok 

eksperimen 2 latihan servis bawah jarak bertahap ketinggian net tetap lebih baik 

dari pada kelompok eksperimen 1 latihan servis bawah jarak tetap ketinggian net 

bertahap pada permainan bolavoli. 

4.4. Keterbatasan Penelitian   

Beberapa hal yang terjadi selama penelitian berlangsung yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian diantaranya adalah: 

1). Kemampuan dasar servis bawah anak coba tidak merata, maka dalam 

melakukan latihan anak yang kurang mampu melakukan servis bawah perlu 

perhatian khusus oleh peneliti. 

2). Kesungguhan hati anak coba dalam melakukan tidak stabil maka peneliti 

selalu memberi motivasi dan pengawasan kepaa anak coba yang melakukan 

latihan  

kurang sungguh-sungguh. 



48 

 

3). Lapangan yang digunakan adalah out door  sehingga setelah hujan tiba 

lapangan bolavoli becek dan bola yang digunakan basah maka berpengaruh 

terhadap latihan .  



 

49 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan perhitungan statisik dengan menggunakan rumus t-tes pendek 

diperoleh nilai t hitung 3,081. Dengan berdasarkan taraf signifikansi 5% dan 

derajat kebebasan (db) 18 dengan nilai t-tabel 2,101. Dan berdasarkan pengujian 

perbedaan mean menunjukan perbedaan mean Xe 1 sebesar 42,11 dan perbedaan 

mean Xe 2 sebesar 51,11 Jadi perbedaan mean kelompok eksperimen 2 lebih 

besar dari pada perbedaan mean kelompok eksperimen 1 atau MXe 2 > MXe 1. 

Dengan berdasarkan perhitungan statistik diatas, maka diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1). Ada pengaruh antara latihan servis bawah menggunakan latihan jarak servis 

bertahap ketinggian net tetap dan latihan servis bawah menggunakan 

ketinggian net bertahap jarak tetap pada permainan bolavoli siswa putra 

peserta ekstrakurikuler SMP N 6 Batang tahun 2008 / 2009. 

2). Latihan servis bawah menggunakan jarak servis bertahap ketinggian net tetap 

lebih baik dari pada latihan servis bawah menggunakan ketinggian net 

bertahap jarak tetap pada permainan bolavoli siswa putra peserta 

ekstrakurikuler SMP N 6 Batang tahun 2008 / 2009. 
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5.2.Saran 

 Latihan servis bawah bagi pemain pemula menggunakan jarak servis 

bertahap ketinggian net tetap lebih baik dari latihan servis bawah menggunakan 

jarak servis  

tetap ketinggian net bertahap, untuk itu peneliti memberi saran sebagai berikut : 

1). Untuk guru pendidikan jasmani dan pelatih bolavoli agar dalam latihan  servis 

bawah kususnya bagi para pemain pemula menggunakan latihan jarak servis 

bertahap ketinggian net tetap. 

2). Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan untuk dapat 

membandingkan metode latihan servis bawah bolavoli menggunakan jarak 

bertahap ketinggian net tetap dengan metode yang lain agar diperoleh 

informasi yang semakin tepat terkait bentuk latihan yang paling efektif untuk 

meningkatkan kemampuan servis bawah bolavoli. 
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DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 

 

NO NAMA TEMPAT,TANGGAL LAHIR 

1 Budi satriawan BATANG, 02 Januari 1993 

2 Edi setiawan BATANG, 28 Oktober 1994 

3 Teguh febrianto BATANG, 15 Februari  1995 

4 Haikal adiksa M BATANG, 06 Mei 1994

5 M. arif wihartono BATANG, 17 Desenber 1994 

6 M. saefudin zuhri BATANG, 06 Januari 1995 

7 Andi irawan BATANG, 21 Juni 1993

8 Hadi fauzan BATANG, 08 April 1994

9 Afrul saefudin BATANG, 05 April 1994

10 Bayu aji BATANG, 09 Maret 1995 

11 Kamal fikri BATANG, 15 Maret 1995 

12 Edwin saputro BATANG, 04 Desenber  1994 

13 Suroso BATANG, 03 Juli 1993

14 Bahtiar abdul gani BATANG, 21 Februari 1994  

15 Dwi dratistiyanto BATANG, 28 Maret 1995 

16 Rhobi mahudi BATANG, 10 November 1993  

17 Aris prasetyo BATANG, 09 Maret  1995 

18 Kuat riyono BATANG, 08 Juni 1994

19 Sanyoto BATANG, 03 Novembe 1994  

20 Ibnu risal BATANG, 03 Maret 1994 
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21 Budiarso BATANG, 10 Maret1995

22 Hidayat I BATANG, 05 Mei  1995

23 Krisma febiyanto BATANG, 14 Februari 1993 

24 Andri destiyanto BATANG, 10 Desember 1994 

25 Etis wicaksono BATANG, 24 Juli  1996

26 M.husen ali BATANG, 18 Mei 1994

27 Nanang yunianto BATANG, 23 Juni 1995 

28 Junaedi BATANG, 03 Juni 1994

29 Junaedi BATANG, 14 Juli 1992

30 Saeful zuhri BATANG, 28 Januari 1995  

31 Ikhsan BATANG, 31 Agustus 1993 

32 Witjoyo BATANG, 07 Maret 1993  

33 Septiawan gufron BATANG, 07 September 1994  

34 Dedek andreyas BATANG, 28 Mei 1994

35 Heri priono BATANG, 28 Januari 1994  

36 Ginata mika ratna BATANG, 06 Februari 1995  

37 M.khaerul setiawan BATANG, 12 Agustus 1992 

38 Edi prasetyo BATANG, 29 November 1994 
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DATA HASIL TES AWAL ( PRE TEST ) SERVIS BAWAH BOLAVOLI 

 

No Nama 
Nilai servis bawah Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Budi Satriawan 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 14

2 Edi Setiawan 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 

3 Teguh F 2 4 4 3 4 10 2 2 10 3 44

4 Haikal Adhiksa 10 2 2 2 2 3 2 0 0 10 33

5 M. Arif W 4 3 0 0 2 0 10 4 0 2 25

6 M. Saefudin Z 0 2 10 0 0 10 2 2 0 0 26

7 Andi Irawan 0 0 10 0 0 0 0 4 0 4 18

8 Hadi Fauzan 0 0 2 10 0 2 4 0 4 4 26

9 Afrul Saefudin 10 0 0 0 0 10 0 10 4 5 39

10 Bayu Aji 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 

11 Kamal Fikri 5 0 0 10 2 2 0 10 0 2 31

12 Edwin Saputro 5 2 10 0 5 10 10 5 10 3 60

13 Suroso 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 7 

14 Bahtiar Abdul 0 0 0 3 0 0 4 2 0 0 9 

15 Dwi Dratis 10 4 10 0 2 0 2 10 2 0 40

16 Robi Mahudi 0 3 2 0 0 0 0 10 2 2 19

17 Aris Prasetyo 3 3 0 0 3 2 10 2 2 2 27

18 Kuat Riyono 0 10 0 10 0 4 10 4 4 2 44

19 Sanyoto 0 2 0 0 10 2 0 2 4 0 20 
20 Ibnu Rizal 3 0 4 10 2 2 2 0 10 10 43
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21 Budiarso 0 10 0 10 0 0 10 10 4 10 54

22 Hidayat I 3 0 0 0 0 0 0 10 3 3 19

23 Krisma F 0 0 2 10 0 0 10 0 0 10 32

24 Andri D 2 4 4 10 0 4 10 10 4 10 58

25 Etis Wicaksono 0 0 3 0 10 0 2 0 0 10 15

26 M. Husen Ali 2 10 10 0 10 10 4 2 2 2 52

27 Nanang Y 4 0 10 0 0 3 4 10 10 10 51

28 Junaedi K 0 0 0 10 0 2 10 10 0 2 34

29 Junaedi 4 5 2 10 0 0 0 0 5 0 26

30 Saeful Zuhri 0 10 10 0 0 0 0 2 0 4 26

31 Ikhsan 0 2 0 4 10 0 0 0 10 5 31

32 Witjoyo 10 0 3 2 2 2 2 2 2 2 27

33 Septiawan G 2 10 0 2 10 10 0 10 4 10 58

34 Dedek A 2 2 10 4 2 10 4 2 0 0 36

35 Heri Priono 0 0 2 3 2 2 2 2 10 5 28

36 Ginata Mika R 0 0 4 0 0 0 4 3 3 2 16

37 M. Kaerul S 3 5 2 0 10 10 10 0 2 0 42

38 Edi Prasetyo 0 4 2 5 3 0 0 2 2 10 28
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DAFTAR RANKING NILAI TES AWAL ( PRE TEST  ) 

No No. Tes Nama Sampel Skor

1 12 Edwin Saputro 60 

2 24 Andri Destiyanto 58 

3 33 Septiawan Gufron 58 

4 21 Budiarso 54 

5 26 M. Husen Ali 52 

6 27 Nanang Yunianto 51 

7 3 Teguh Febrianto 44 

8 18 Kuat Riyono 44 

9 20 Ibnu Rizal 43 

10 37 M. Khaerul S 42 

11 15 Dwi Dratistiyanto 40 

12 9 Afrul Saefudin 39 

13 34 Dedek andreyas 36 

14 28 Junaedi K 34 

15 4 Haikal Adhiksa M 33 

16 23 Krisma Febisanto 32 

17 11 Kamal Fikri 31 

18 31 Ikhsan 31 

19 35 Heri priono 28 

20 38 Edi Prasetyo 28 

21 17 Aris Prasetyo 27 
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22 32 Witjoyo 27 

23 6 M. Saefudin Zuhri 26 

24 8 Hadi Fauzan 26 

25 29 Junaedi K 26 

26 30 Saeful Zuhri 26 

27 5 M. Arif W 25 

28 19 Sanyoto 20 

29 16 Rhobi Mahudi 19 

30 22 Hidayat Imanudin 19 

31 7 Andi Irawan 18 

32 36 Ginata Mika R 16 

33 25 Etis Wicaksono 15 

34 1 Budi Satriawan 14 

35 14 Bahtiar Abdul G 9 

36 2 Edi Setiawan 8 

37 13 Suroso 7 

38 10 Bayu Aji 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

DATA (PRE TEST) YANG TELAH DI PASANGKAN 

 

 

No 

 

No. 
Tes 

 

Ha
sil 

 

Nama Sampel Rumus 
Match 

Dimatchk
an 

 

Pasanga
n No. 
Tes 

 

Pasanga
n Nilai 

1 12 60 Edwin Saputro A A - B 12 – 24 60 – 58

2 24 58 Andri D B

3 33 58 Septiawan G B A – B 21 – 33 54 – 58

4 21 54 Budiarso A

5 26 52 M. Husen Ali A A – B 26 – 27 52 – 51

6 27 51 Nanang Y B

7 3 44 Teguh F B A – B 18 – 3 44 – 44

8 18 44 Kuat Riyono A

9 20 43 Ibnu Rizal A A – B 20 – 37 43 – 42

10 37 42 M. Kaerul S B

11 15 40 Dwi Dratis B A – B 9 – 15 39 – 40

12 9 39 Afrul Saefudin A

13 34 36 Dedek A A A – B 34 – 28 36 – 34

14 28 34 Junaedi K B

15 4 33 Haikal Adiksa B A – B 23 – 4 32 – 33

16 23 32 Krisma F A

17 11 31 Kamal Fikri A A – B 11 – 31 31 – 31

18 31 31 Ikhsan B

19 35 28 Heri Priono B A – B 38 – 35 28 – 28
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20 38 28 Edi Prasetyo A

21 17 27 Aris Prasetyo A A – B 17 – 32 27 – 27

22 32 27 Witjoyo B

23 6 26 M.Zaefudin Z B A – B 8 – 6 26 – 26

24 8 26 Hadi Fauzan A

25 29 26 Junaedi A A – B 29 – 30 26 – 26

26 30 26 Saeful Zuhri B

27 5 25 M.Arif W B A – B 19 – 5 20 – 25

28 19 20 Sanyoto A

29 16 19 Rhobi Mahudi A A – B 16 – 22 19 – 19

30 22 19 Hidayat I B

31 7 18 Andi Irawan B A – B 36 – 7 16 – 18

32 36 16 Ginata Mika A

33 25 15 Etis Wicaksono A A – B 25 – 1 15 – 14

34 1 14 Budi Satriawan B

35 14 9 Bahtiar Abdul B A – B 2 – 14 8 – 9

36 2 8 Edi Setiawan A   

37 13 7 Suroso A A – B 13 – 10 7 – 6

38 10 6 Bayu Aji B
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Hasil Tes Awal 
Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 Yang Di 

Matchingkan 
        

Ekesperimen 1 Eksperimen 2 

NO 
NO. 
TES NAMA NILAI NO 

NO. 
TES NAMA NILAI 

1 12 Edwin Saputro 60 1 24 Andre D 58 
2 21 Budiarso 54 2 33 Septiawan G 58 
3 26 M. Husen Ali 52 3 27 Nanang Y 51 
4 18 Kuat Riyono 44 4 3 Teguh Fe 44 
5 20 Ibnu Rizal 43 5 37 M. Khaerul S 42 
6 9 Afrul Saefudin 39 6 15 Dwi Dratis 40 
7 34 Dedek Andreyas 36 7 28 Junaedi K 34 
8 23 KrismaFebiyanto 32 8 4 Haikal adiksa  33 
9 11 Kamal Fikri 31 9 31 Ikhsan 31 
10 38 Edi Prasetyo 28 10 35 Heri Priono 28 
11 17 Aris Prasetyo 27 11 32 Witjoyo 27 
12 8 Hadi Fauzan 26 12 6 M .Saefudin Z 26 
13 29 Junaedi 26 13 30 Saeful Zuhri 26 
14 19 Sanyoto 20 14 5 M. Arif W 26 
15 16 Rhobi Mahudi 19 15 22 Hidayat I 19 
16 36 Ginata Mika R 16 16 7 Andi Irawan 18 
17 25 Etis Wicaksono 15 17 1 Budi Satriawan 14 
18 2 Edi Setiawan 8 18 14 Bahtiar Abdul  9 
19 13 Suroso 7 19 10 Bayu Aji 6 

JML 19   583 JML 19   590 
Mean   30.68 Mean   31.05 

Varians   229.9 Varians   225.2 
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Hasil Tes Akhir 
Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 Yang Di 

Matchingkan 
        

Ekesperimen 1 Eksperimen 2 

NO 
NO. 
TES NAMA NILAI NO 

NO. 
TES NAMA NILAI 

1 12 Edwin Saputro 54 1 24 Andre Destiyanto 63 
2 21 Budiarso 58 2 33 Septiawan G 52 
3 26 M. Husen Ali 55 3 27 Nanang Yunianto 61 
4 18 Kuat Riyono 54 4 3 Teguh Febrianto 51 
5 20 Ibnu Rizal 40 5 37 M. Khaerul S 54 
6 9 Afrul Saefudin 54 6 15 Dwi Dratistiyanto 55 
7 34 Dedek Andreyas 36 7 28 Junaedi K 66 
8 23 KrismaFebiyanto 46 8 4 Haikal adiksa M 54 
9 11 Kamal Fikri 46 9 31 Ikhsan 58 

10 38 Edi Prasetyo 35 10 35 Heri Priono 42 
11 17 Aris Prasetyo 42 11 32 Witjoyo 40 
12 8 Hadi Fauzan 53 12 6 M .Saefudin Z 38 
13 29 Junaedi 32 13 30 Saeful Zuhri 56 
14 19 Sanyoto 33 14 5 M. Arif Wihartono 70 
15 16 Rhobi Mahudi 34 15 22 Hidayat Imanudin 38 
16 36 Ginata Mika R 30 16 7 Andi Irawan 46 
17 25 Etis Wicaksono 34 17 1 Budi Satriawan 60 
18 2 Edi Setiawan 42 18 14 Bahtiar Abdul G 32 
19 13 Suroso 22 19 10 Bayu Aji 35 

JML 19   800 JML 19   971 
Mean   42.11 Mean   51.11 

Varians   108.4 Varians   122.3 
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UJI NORMALITAS DATA PRE TEST KELOMPOK 
EKSPERIMEN 1 

                        
Hipotesis                     
Ho : Data berdistribusi normal               
Ha : Data tidak berdistribusi normal             
                        
Uji Hipotesis                    
Untuk menguji hipotesis ini digunakan Liliefors test dengan kriteria:    
Ho diterima apabila Lo < L kritik               
                        

No Kode Xi Zi Z tabel F (Zi) S (Zi) 
|F(Zi) -
S(Zi)| 

1 13 7 -1.56 0.4409 0.0591 0.0526 0.0065 
2 2 8 -1.50 0.4327 0.0673 0.1053 0.0379 
3 25 15 -1.03 0.3495 0.1505 0.1579 0.0074 
4 36 16 -0.97 0.3336 0.1664 0.2105 0.0441 
5 16 19 -0.77 0.2795 0.2205 0.2632 0.0427 
6 19 20 -0.70 0.2595 0.2405 0.3158 0.0753 
7 8 26 -0.31 0.1213 0.3787 0.4211 0.0424 
8 29 26 -0.31 0.1213 0.3787 0.4211 0.0424 
9 17 27 -0.24 0.0960 0.4040 0.4737 0.0697 
10 38 28 -0.18 0.0703 0.4297 0.5263 0.0966 
11 11 31 0.02 0.0083 0.5083 0.5789 0.0706 
12 23 32 0.09 0.0346 0.5346 0.6316 0.0970 
13 34 36 0.35 0.1371 0.6371 0.6842 0.0472 
14 9 39 0.55 0.2083 0.7083 0.7368 0.0285 
15 20 43 0.81 0.2917 0.7917 0.7895 0.0022 
16 18 44 0.88 0.3101 0.8101 0.8421 0.0320 
17 26 52 1.41 0.4201 0.9201 0.8947 0.0254 
18 21 54 1.54 0.4379 0.9379 0.9474 0.0094 
19 12 60 1.93 0.4734 0.9734 1.0000 0.0266 

Σ = 583                 Lo = 0.0970 
 

x 
 

= 30.68         
L5% 
(19) = 0.195 

s2 = 229.895                  
s = 15.16                                 

                        
Kesimpulan                    
Karena Lo < L kritik, maka data berdistribusi normal        
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UJI NORMALITAS DATA PRE TEST KELOMPOK 
EKSPERIMEN 2 

                        
Hipotesis                     
Ho : Data berdistribusi normal               
Ha : Data tidak berdistribusi normal             
                        
Uji Hipotesis                    
Untuk menguji hipotesis ini digunakan Liliefors test dengan kriteria:    
Ho diterima apabila Lo < L kritik               
                        

No Kode Xi Zi Z tabel F (Zi) S (Zi) 
|F(Zi) -
S(Zi)| 

1 10 6 -1.67 0.4525 0.0475 0.0526 0.0051 
2 14 9 -1.47 0.4292 0.0708 0.1053 0.0344 
3 1 14 -1.14 0.3721 0.1279 0.1579 0.0300 
4 7 18 -0.87 0.3078 0.1922 0.2105 0.0183 
5 22 19 -0.80 0.2891 0.2109 0.2632 0.0522 
6 6 26 -0.34 0.1318 0.3682 0.4211 0.0529 
7 30 26 -0.34 0.1318 0.3682 0.4211 0.0529 
8 5 26 -0.34 0.1318 0.3682 0.4211 0.0529 
9 32 27 -0.27 0.1064 0.3936 0.4737 0.0801 
10 35 28 -0.20 0.0806 0.4194 0.5263 0.1069 
11 31 31 0.00 0.0014 0.4986 0.5789 0.0803 
12 4 33 0.13 0.0516 0.5516 0.6316 0.0800 
13 28 34 0.20 0.0779 0.5779 0.6842 0.1064 
14 15 40 0.60 0.2245 0.7245 0.7368 0.0123 
15 37 42 0.73 0.2672 0.7672 0.7895 0.0223 
16 3 44 0.86 0.3059 0.8059 0.8421 0.0362 
17 27 51 1.33 0.4081 0.9081 0.8947 0.0134 
18 24 58 1.80 0.4637 0.9637 1.0000 0.0363 
19 33 58 1.80 0.4637 0.9637 1.0000 0.0363 

Σ = 590                 Lo = 0.1069 
 

x 
 

= 31.05         
L5% 
(19) = 0.195 

s2 = 225.164                  
s = 15.01                                 

                        
Kesimpulan                    
Karena Lo < L kritik, maka data berdistribusi normal        
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PERHITUNGAN STATISTIK DENGAN T-TEST 
DARI TES AKHIR SERVIS BAWAH BOLAVOLI 

NO PASANGAN Xe 2 Xe 1 D ( Xe 2 – Xe 1 ) d ( D – MD ) 2d  

1 24 – 12 63 54 + 9 0 0 

2 33 – 21 52 58 - 6 -15 225 

3 27 – 26 61 55 + 6 -3 9 

4 3 – 18 51 54 - 3 - 12 144 

5 37 – 20 54 40 + 14 + 5 25 

6 15 – 9 55 54 + 1 - 8 64 

7 28 – 34 66 36 + 30 + 21 441 

8 4 – 23 54 46 + 8 -1 1 

9 31 – 11 58 46 + 12 + 3 9 

10 35 – 38 42 35 + 7 -2 4 

11 32 – 17 40 42 -2 -11 121 

12 6 – 8 38 53 -15 -24 576 

13 30 – 29 56 32 + 24 + 15 225 

14 5 – 19 70 33 + 37 + 28 784 

15 22 – 16 38 34 + 4 - 5 25 

16 7 – 36 46 30 + 16 + 7 49 

17 1 – 25 60 34 + 26 + 17 289 

18 14 – 2 32 42 -10 -19 361 

19 10 – 13 35 22 + 13 + 4 16 

∑ 971 800 171 0 2918

 
 

 

MD = 
N

D∑  

=     
19
171

 

=     9  

N =   19 
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∑ 2d  =    2918 

)1(

2

−

=
∑

NN
d

MDt  

)119(19
2918
9

−

=t  

342
2918
9=t  

532,8
9=t  

920,2
9=t  

08124,3=t   dibulatkan menjadi : 3,081 

Pada perhitungan ini menggunakan d.b 18 (N-1) dan taraf signifikansi 5% di 
peroleh t-tabel = 2,101. 

Jadi t hitung lebih besar dari t table = 3,081 > 2,101. 
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JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

NO HARI TANGGAL MATERI PUKUL 

1 SENIN 16 Maret 2009 Tes Awal 15.00 – 16.30

2 RABU 18 Maret 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

3 JUMAT 20 Maret 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

4 SENIN 23 Maret 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

5 RABU 25 Maret 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

6 JUMAT 27 Maret 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

7 SENIN 30 Maret 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

8 RABU 1 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

9 JUMAT 3 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

10 SENIN 6 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

11 RABU 8 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

12 JUMAT 10 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

13 SENIN 13 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

14 RABU 15 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

15 JUMAT 17 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

16 SENIN 20 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

17 RABU 22 April 2009 Pelaksanaan Program 15.00 – 16.30

18 SENIN 27 april 2009 Tes Akhir 15.00 – 16.30
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PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN 

Pertemuan 
hari / tanggal 

Kelompok eksperimen I Kelompok eksperimen 2 

1 
Senin 

16 Mare2009 

Tes awal kemampuan servis 
bawah bolavoli 

Tes awal kemampuan servis 
bawah blavoli 

2 
Rabu 

18 Mare2009 
3 

Jumat 
20 Mare2009 

4 
Senin 

23 Mare2009 
5 

Rabu 
25 Mare2009 

Pendahuluan  10 menit 
. Penguluran 
. Pemanasan 
Latihan inti 60 menit 
Servis Bawah 
Jumlah set        = 3 
Jumlah repetisi = 10 
Jarak                 = 9 m 
Ketinggia net    = 2,15 m 
Penutup 20 menit 
Pendinginan 
Evaluasi 

Pendahuluan 10 menit 
Penguluran 
Pemanasan 
Latihan inti 60 menit 
Servis Bawah 
Jumlah Set       = 3 
Jumlah Repetisi = 10 
Jarak                  = 5 m 
Ketinggian net   = 2,30 m 
Penutup 20 menit 
Pendinginan 
Evaluasi 

6 
Jumat 

26 Mare2009 
7 

Senin 
29 Mare2009 

8 
Rabu 

1 April 2009 
9 

Jumat 
3 April 2009 

10 
Senin 

6 April 2009 

Pendahuluan 10 menit 
Penguluran 
Pemanasan 
Latihan inti 60 
Servis bawah 
Jumlah set            = 3 
Jumlah repetisi     = 15 
Jarak                     = 9 m 
Ketinggian net      = 2,25 m 
Penutup 20 menit 
Pendinginan  
Evaluasi 

Pendahuluan 10 menit 
Penguluran  
Pemanasan 
Latihan inti 60 menit 
Servis bawah 
Jumlah set         = 3 
Jumlah repetisi  = 15 
Jarak                 = 7 m 
Ketinggian net  = 2,30 m 
Penutup 20 menit 
Pendinginan 
Evaluasi 
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11 
Rabu 

8 April 2009 
12 

Jumat 
10 April2009 

13 
Senin 

13 April2009 
 
 

14 
Rabu 

15 April2009 
15 

Jumat 
17 April2009 

16 
Senin 

20 April2009 

Pendahuluan 10 menit 
Penguluran 
Pemanasan 
Latihan inti 60 menit 
2.1. Servis bawah 
2.2. Jumlah set         = 3 
2.3. Jumlah repetisi  = 20 
2.4. Jarak                  = 9 m 
2.5. ketinggian net    = 2,30 m 
3.   Penutup 20 menit 
    3.1. Pendinginan 
    3.2. Evaluasi 

1. Pendahuluan 10 menit 
    1.1. Penguluran  
    1.2. Pemanasan 
2. Latihan inti 60 menit 
    2.1. Servis bawah 
    2.2. Jumlah set        = 3 
    2.3. Jumlah repetisi = 20 
    2.4. Jarak                 = 9 m 
    2.5. Ketinggian net  = 2,30 m 
3. Penutup 20 menit 
    3.1. Pendinginan 
    3.2. Evaluasi 

11 
Rabu 

8 April 2009 
12 

Jumat 
10 April2009 

13 
Senin 

13 April2009 
14 

Rabu 
15 April2009 

15 
Jumat 
17 April2009 

16 
Senin 

20 April2009 

Pendahuluan 10 menit 
Penguluran 
Pemanasan 
Latihan inti 60 menit 
2.1. Servis bawah 
2.2. Jumlah set         = 3 
2.3. Jumlah repetisi  = 20 
2.4. Jarak                  = 9 m 
2.5. ketinggian net    = 2,30 m 
3.   Penutup 20 menit 
    3.1. Pendinginan 
    3.2. Evaluasi 

1. Pendahuluan 10 menit 
    1.1. Penguluran  
    1.2. Pemanasan 
2. Latihan inti 60 menit 
    2.1. Servis bawah 
    2.2. Jumlah set        = 3 
    2.3. Jumlah repetisi = 20 
    2.4. Jarak                 = 9 m 
    2.5. Ketinggian net  = 2,30 m 
3. Penutup 20 menit 
    3.1. Pendinginan 
    3.2. Evaluasi 

17 
Senin 

27 April2009 

Tes akhir kemempuan servis 
bawah 

Tes akhir kemempuan servis 
bawah 
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DAFTAR NAMA PETUGAS PENELITIAN 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Supeno Mahasiswa PKLO Peneliti 

2 Wahadi,S.Pd Guru SMP N 6 Batang Pembantu pelaksana

3 Mohamad mofit,S.Pd Guru SMP N 6 Batang Pembantu pelaksana

4 Ery prima ngandika Mahasiswa PKLO Pembantu pelaksana

5 Firman anisah Mahasiswa PKLO Pembantu pelaksana

6 Prandanu Pelatih ekstrakurikuler Pembantu pelaksana

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


