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SARI 
 

Sugeng Hari Aji, 2009. Perbedaan Latihan Forehand Volley Sasaran Tetap 
Dengan Sasaran Berpindah Terhadap Kemampuan Forehand Volley Dalam 
Permainan Tenis Pada Mahasiswa Putra Semester IV Jurusan Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Tahun  Akademik  2008/2009. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah : 1) Apakah ada  
perbedaan antara latihan forehand volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah 
terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan tenis, 2) Manakah yang 
lebih baik antara latihan forehand volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah 
terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan tenis. Tujuan dari 
penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui perbedaan antara latihan forehand 
volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand 
volley dalam permainan tenis,  2) Untuk mengetahui manakah yang lebih baik 
antara latihan forehand volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah terhadap 
kemampuan forehand volley dalam permainan tenis. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa semester IV jurusan Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga rombel satu tahun akademik 2008/2009 berjumlah 40 
mahasiswa. Sampel penelitian yang berjumlah 28 mahasiswa diambil 
menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu 
latihan forehand volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah sebagai variabel 
bebas serta kemampuan forehand volley sebagai variabel terikat. Metode 
penelitian ini adalah matching group subject atau pola M-S. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah tes kemampuan forehand volley. Data hasil tes dianalisis 
menggunakan rumus t-test pada taraf signifikansi 5 %. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh harga thitung = 5,11 > ttabel = 2,16 pada taraf 
kesalahan 0,05 dan derajat kebebasan (db) 13. Dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan forehand volley sasaran 
tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam 
permainan tenis. Rata-rata skor kemampuan forehand volley kelompok kontrol 
yang dilatih forehand volley sasaran tetap mencapai 23,86 dan lebih tinggi 
dibandingkan kelompok eksperimen yang dilatih forehand volley sasaran 
berpindah yaitu 21,86 

Simpulan dari penelitian ini yaitu metode latihan forehand volley dengan 
sasaran tetap lebih baik daripada latihan forehand volley dengan sasaran 
berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan tenis, oleh 
karena itu penulis dapat mengajukan saran: 1) Bagi pelatih, untuk meningkatkan 
kemampuan forehand volley pada pemainnya dapat menerapkan latihan forehand 
volley dengan sasaran tetap karena latihan ini lebih mudah di praktekkan. 2) Bagi 
mahasiswa lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat membandingkan 
hasil penelitian ini dengan metode yang lain agar diperoleh informasi yang 
semakin akurat terkait suatu metode yang tepat dalam meningkatkan kemampuan 
forehand volley. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Tenis merupakan salah satu olahraga yang berkembang di masyarakat. 

Seperti olahraga lain, tenis berkembang pesat di Indonesia karena muncul dari 

kebutuhan  masyarakat yang merasa penting akan aktifitas olahraga. Selain 

menjadi olahraga permainan dan menjaga kebugaran, olahraga tenis juga dapat 

membentuk sikap mental seseorang, antara lain yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan 

juga kepercayaan diri. 

 Tenis berkembang di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Hindia 

Belanda. Permainan tenis dibawa oleh orang belanda, kemudian mulai dikenal 

oleh bangsa Indonesia dan didirikan Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PELTI) di 

Semarang, dengan berdirinya PELTI, maka tenis lapangan mulai mendapat tempat 

di hati masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak klub-klub tenis dan juga 

kejuaraan-kejuaraan baik kejuaraan yang bersifat daerah maupun berskala 

nasional. Pembangunan sarana dan prasarana juga menjadi syarat utama untuk 

memajukan olahraga tenis di Indonesia, pembangunan sarana latihan sekarang 

tidak hanya dimonopoli daerah perkotaan tetapi telah masuk ke berbagai daerah. 

Peralatan tenis yang pada awalnya tergolong mahal, sekarang dapat lebih 

terjangkau dan dewasa ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. 

 Tenis merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dapat 

dimainkan oleh anak-anak, remaja bahkan dewasa. Olahraga ini juga dapat 
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dimainkan oleh bapak-bapak yang cenderung sebagai hiburan dan anak-anak yang 

diharapkan dapat berprestasi baik nasional bahkan internasional. Tenis juga sangat 

digemari oleh masyarakat Indonesia, terbukti banyak kegiatan olahraga tenis yang 

dilakukan baik oleh pelajar, mahasiswa, instansi pemerintah maupun swasta serta 

masyarakat umum. Klub-klub tenis didirikan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang ingin belajar bermain tenis dan juga sebagai sarana penunjang 

prestasi dalam bidang olahraga tenis. 

 Persaingan dalam mencapai prestasi semakin ketat maka diperlukan 

program latihan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai melalui panerapan 

ilmu yang mendukung terwujudnya prestasi dalam olahraga tenis, peran serta 

seorang pelatih mempunyai arti yang sangat penting dalam merencanakan 

program latihan yang efektif. Pelatih yang baik harus mengerti dan memahami 

tentang kondisi atlet baik secara internal maupun eksternal. Pelatih juga harus 

dapat menjadi pedorong bagi atlet untuk perkembangan karir. Pelatih yang sesuai 

standar PELTI harus mampu menyusun program latihan bagi atlet dan memilih 

serta menetapkan model atau bentuk latihan yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan latihan yang akan dilakukan. Seorang atlet yang baik harus dapat mengerti, 

memahami dan melaksanakan apa yang diinginkan dari seorang pelatih serta 

harus mandiri dan mengerti apa yang dibutuhkan untuk diri sendiri dalam 

kaitannya dengan pengembangan prestasi yang optimal dan konsisten. Berbicara 

prestasi, Yudoprasetio jilid II (1981:7) menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

prestasi dibutuhkan : 1) Analyst yaitu orang yang mampu dalam penilaian 

kemampuan seorang atlet, mengetahui mengapa kemampuan tak dapat 

meningkatkan dan menganalisa mengapa seorang atlet kalah. 2) Coach yaitu 



 

 

seorang pembina atlet, yang menurut pandapat analyst sudah memenuhi syarat 

atau ketentuan untuk membina. 3) Instruktur yaitu seorang guru tenis dan 

sekaligus mamahami teknik secara mendalam dan dapat memperagakan. 4) 

Praktiser yaitu seorang pelatih melatih seseorang menerima pelajaran yang 

diterima dari seorang guru tenis. Ada pelatih untuk orang yang baru belajar, untuk 

pemula, untuk mereka yang sudah dapat bermain, untuk pemain kelas menengah, 

untuk pemain kelas atas. 

Usaha untuk mengembangkan permainan tenis diperlukan penguasaan 

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

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

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

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

bahwa “kegembiraan bermain tenis tergantung langsung pada usaha anda untuk 

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

drive dan volley”. Salah satu dari keempat jenis pukulan dasar tersebut diatas yaitu 

pukulan volley sangatlah penting untuk dikuasai. Teknik volley merupakan 

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

backhand drive. 

 Seperti cabang olahraga khususnya olahraga tenis jenis pukulan forehand 

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

dasar permainan tenis perlu diketahui, digemari dipelajari dan dipraktekkan 

dengan benar. Penguasaan teknik dasar adalah untuk pemantapan dan 

pengembangan pukulan selanjutnya. Tujuan lain adalah untuk menghindari 

kesalahan-kesalahan dalam memukul bola, jadi jelas bahwa penguasaan teknik 



 

 

dalam cabang olahraga tenis itu sangat penting dan harus dikuasai dalam usaha 

untuk mencapai prestasi. 

 Mengingat pentingnya teknik pukulan volley bagi para pemain yang ingin 

menjadi tangguh dalam pertandingan, pukulan ini dapat meningkatkan susunan 

jumlah senjata pukulan maupun cara menerapkan taktik permainan untuk 

memenangkan suatu pertandingan, jika dilakukan dengan baik akan mempercepat 

perolehan angka dalam permainan yang panjang. Pada umumnya pukulan volley 

sering dilakukan pada permainan pendek. Schraff (1981:71) berpendapat  bahwa 

pukulan volley ada beberapa macam yaitu : a) forehand volley, b) backhand 

volley, c) lob volley, d) drop shot, dan e) stop volley, perbedaan dari kelima jenis 

pukulan volley tersebut adalah terletak pada arah datangnya bola dari lawan main. 

Dari keempat jenis pukulan volley tersebut diatas sebagai seorang pelatih atau 

pemain, forehand volley haruslah dikuasai lebih dahulu, karena forehand volley 

merupakan salah satu jenis pukulan volley yang masih sangat sederhana dan masih 

mudah untuk dipelajari daripada pukulan-pukulan volley yang lainnya.  

 Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES banyak terdapat kuliah mandiri 

olahraga yang biasanya dilaksanakan pada sore hari, dengan diadakannya kuliah 

mandiri ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan ketrampilan olahraganya 

masing-masing, salah satunya dalam olahraga tenis. Pada kuliah mandiri tenis 

mahasiswa semester IV rombel 1 jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

mengadakan  latihan  mandiri tenis satu kali pertemuan dalam seminggu, setiap 

pertemuan tidak selalu sama dalam pemberian program atau materi latihan, latihan 

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



 

 

dalam bermain tenis. Pada salah satu pertemuan penulis mengamati proses latihan 

yang terjadi dilapangan, mahasiswa melakukan forehand volley agar lebih 

meningkatkan kemampuan forehand volley dan supaya mampu mengontrol bola 

dengan baik. Latihan yang dilakukan pada pertemuan tersebut hanya melakukan 

forehand volley pada sasaran yang tetap secara berulang-ulang tanpa adanya 

variasi latihan. Dalam pelaksanaan latihan forehand volley anak mengalami 

kesulitan dan kejenuhan, hal itu disebabkan karena latihan forehand volley 

dilakukan secara monoton serta kurangnya variasi latihan. Sebaiknya latihan 

tersebut banyak melakukan variasi dan strategi berlatih sebab seseorang mudah 

jenuh dalam pelaksanaan forehand volley, hal ini merupakan kesalahan umum 

yang terjadi dalam pelaksanaan forehand volley. 

 Dari hasil pengamatan penulis memunculkan suatu gagasan bahwa latihan 

forehand volley sebaiknya diberikan variasi latihan agar anak tidak jenuh dan 

merasa kesulitan sehingga dapat meningkatkan kemampuan forehand volley dan 

mampu mengontrol bola dengan baik. Variasi latihan tersebut yaitu dengan 

menggunakan metode forehand volley sasaran tetap dengan forehand volley 

sasaran berpindah. Seperti yang dikemukakan oleh Jim Brown (1998:79) bahwa 

untuk melatih pukulan forehand volley ada beberapa metode latihan yaitu : 1) 

Forehand volley dengan kotak di dinding, 2) Forehand volley dengan 

berpasangan, 3) Forehand volley dengan sasaran tetap. Maksud atau fungsi dari 

semua jenis latihan ini sebenarnya sama yaitu untuk meningkatkan kontrol bola, 

sebab dengan bola yang baik maka kemampuan penempatan bola diharapkan 

semakin baik pula. Dari ketiga cara latihan tersebut diatas penulis ingin meneliti 



 

 

latihan forehand volley dengan sasaran tetap dan suatu bentuk modifikasi latihan 

forehand volley dengan sasaran berpindah, karena dua jenis latihan ini sering 

digunakan para pelatih dalam melatih pukulan volley. 

 Dari uraian diatas untuk mengetahui efektifitas dari model latihan 

forehand volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah, maka penulis tertarik 

untuk meneliti masalah tersebut dengan judul Perbedaan Latihan Forehand Volley 

Sasaran Tetap dengan Sasaran Berpindah Terhadap Kemampuan Forehand Volley 

dalam Permainan Tenis pada Mahasiswa Putra Semester IV Jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Tahun Akademik 2008/2009.       

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas bahwa ada dua metode latihan  forehand volley 

sasaran tetap dengan forehand volley sasaran berpindah,  maka muncul masalah 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1. Apakah ada perbedaan antara latihan forehand volley sasaran tetap dengan 

sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan 

tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga tahun akademik 2008/2009 ? 

1.2.2. Manakah yang lebih baik antara latihan forehand volley sasaran tetap 

dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam 

permainan tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga tahun akademik 2008/2009 ? 

 



 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1.3.1. Mengetahui perbedaan antara latihan forehand volley sasaran tetap dengan      

sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan 

tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga  tahun akademik 2008/2009. 

1.3.1. Mengetahui manakah yang lebih baik antara latihan forehand volley 

sasaran tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand 

volley dalam permainan tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga  tahun akademik 2008/2009. 

 

 

 

1.4.  Penegasan Istilah 

 Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran makna dalam penelitian ini, maka 

perlu diadakan definisi operasional atau penegasan istilah sebagai berikut : 

1.4.1. Perbedaan 

Perbedaan menurut W.J.S, Poerwadarminta (1992:105) adalah suatu yang 

menjadikan berlainan antara kedua hal, selisih. Jadi yang dimaksud Perbedaan 

dalam penelitian ini adalah suatu yang menjadikan berlainan antara dua hal, yang 

diakibatkan latihan sasaran tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley dalam permaianan tenis. 

1.4.2. Latihan 



 

 

Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang 

dilakukan dengan berulang-ulang secara kontinyu secara dengan kian hari kian 

menambah jumlah beban latihan untuk mencapai tujuan (Harsono, 1988:101). 

Latihan yang dimaksud adalah latihan forehand volley sasaran tetap dengan 

sasaran berpindah. 

1.4.3. Sasaran Tetap 

Sasaran menurut Alwi Hasan adalah sesuatu yang menjadi tujuan, 

sedangkan tetap adalah tidak berubah keadaan atau kedudukanya (2005:1001 dan 

1187). Jadi yang dimaksud latihan dengan sasaran tetap dalam penelitian ini 

adalah, petenis memukul bola secara terus menerus dengan sasaran satu arah yang 

telah ditentukan dan tidak berubah sasaran selama satu tahap. 

1.4.4. Sasaran Berpindah 

Berpindah menurut Alwi Hasan adalah beralih atau beranjak ketempat lain 

(2005:875). Jadi yang dimaksud latihan dengan menggunakan sasaran berpindah 

dalam penelitian ini adalah petenis memukul bola ke sasaran yang berbeda yang 

telah ditentukan dalam satu tahap dalam tenis. 

1.4.5. Kemampuan 

Kemampuan menurut Alwi Hasan adalah kesanggupan atau kecakapan 

(2005:707). Jadi yang dimaksud kemampuan volley dalam penelitian ini adalah 

kesanggupan atau kecakapan menempatkan bola pada sasaran yang telah 

ditentukan dengan memukul bola yang masih di udara pada posisi pemain di 

depan net, dengan pukulan forehand volley yaitu dengan cara sedikit menarik 

raket ke belakang dan langsung didorongkan ke depan. 



 

 

1.4.6.   Forehand volley 

Forehand volley menurut Magethi (1990:68) merupakan pukulan terhadap 

bola yang masih di udara dengan menarik lengan kanan sedikit ke samping kanan, 

permukaan raket sedikit dibuka dan bahu berputar sedikit ke samping dan kaki 

kiri melangkah kedepan pada saat memukul. 

 

 

 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1.5.1. Meningkatkan bekal pengetahuan bagi peneliti, apabila kelak peneliti 

menjadi                                                          seorang pelatih atau sebagai 

tenaga ahli dibidang olahraga tenis. 

1.5.2. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pelatih tenis di 

Universitas               Negeri Semarang dalam memilih metode latihan 

forehand volley tenis dengan menggunakan sasaran tetap dengan sasaran 

berpindah untuk meningkatkan kemampuan  forehand volley. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Tinjauan Olahraga Tenis 

 Tenis adalah salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan pada 

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

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

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

dengan dipisahkan oleh net yang melintang ditengah-tengah lapangan dengan tinggi 

bagian tengah 91,4 cm dan pada tiap-tiap tiang net 1,067 m. Permainan ini dilakukan 

di atas lapangan dengan permukaan keras (hard court), tanah liat (gravel), maupun 

lapangan rumput (grass court) (Katili, 1973:12). 

 Tenis  memiliki  latar belakang  dan  tradisi  yang  mengajarkan sikap 

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

aturan yang berlaku dalam permainan tenis. Tenis juga  membutuhkan latihan dan 

kesabaran serta sebagian juga membutuhkan petunjuk-petunjuk profesional untuk 

mencapai kesuksesan. Keberhasilan  seorang pemain tenis sebagian ditentukan oleh 

diri sendiri, karena  kemampuan dalam mengikuti proses latihan dengan didasari niat 

yang kuat akan membawa perubahan  pada peningkatan kemampuan. Setiap pemain 

tenis pasti ingin memiliki prestasi optimal, namun untuk  mendapatkan  prestasi               

tersebut seorang pemain tenis harus menguasai teknik dasar, kesiapan fisik yang 
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prima, taktik, serta didukung oleh mental bertanding yang kuat yang dapat diperoleh 

dari pengalaman bertanding.    

 

2.1.2. Teknik Dasar Bermain Tenis 

Seorang pemain tenis dapat bermain tenis dengan baik apabila dapat 

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

permainan tenis, teknik dasar merupakan penentu bagi kelanjutan keberhasilan dalam 

menguasai permainan tenis, teknik dasar harus dipelajari, dimengerti, diketahui, dan 

dilatih dengan benar, sehingga dapat mengetahui kesalahan-kesalahan cara memukul 

bola dalam bermain tenis. Ada bermacam-macam jenis pukulan yang digunakan 

dalam bermain tenis. Pemain harus mengetahui dan menguasai jenis-jenis pukulan 

tersebut agar bermain tenis dengan baik dan benar. 

Teknik dasar tenis meliputi cara memegang raket, sikap berdiri, ayunan raket 

serta perkenaan raket dengan bola. Menurut Yudoprasetio jilid I (1981:13) “Ada tiga 

cara memegang raket, yakni cara memegang di Amerika bagian timur (disebut 

eastern grip), cara memegang di Eropa (disebut continental grip), dan cara 

memegang di Amerika bagian barat (disebut western grip)”. Yudoprasetio jilid I 

(1981:43) mengatakan ada 7 macam pukulan dalam tenis yaitu : serve, forehand dan 

backhand drive, volley, smash, dropshot, dan lob. Diantara pukulan tersebut menurut 

Scharff (1981:24) terdapat empat pukulan dasar dalam permainan tenis yaitu : serve, 

forehand drive (groundstroke),  backhand drive (groundstroke) dan volley. 
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Dari keempat pukulan dasar tenis menurut Robert Scharff (1981:70) pukulan 

volley merupakan pukulan yang harus dikuasai dengan baik oleh setiap pemain tenis 

sebab pukulan volley seringkali dijadikan sebagai pukulan penutup (finishing shot) 

untuk mengakhiri suatu relly yang panjang.  

 

2.1.3. Pukulan Volley  

2.1.3.1.  Pengertian Volley 

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

yang belum menyentuh tanah (lapangan), jadi volley bukan groundstroke, akan tetapi 

bola yang di volley tidak di stroke melainkan ditinju. Volley adalah stroke untuk 

menyerang, sangat jarang volley digunakan untuk bertahan, kecuali pemain terpaksa 

mengembalikan bola. 

Sedangkan menurut Robert Scharff (1981:70), volley baik forehand maupun 

backhand merupakan pukulan pada bola sebelum bola itu melambung. Pukulan ini 

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

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

karena maksud utamanya ialah memenangkan angka dan mengakhiri suatu relly. 

Keuntungan dari pukulan volley adalah dapat memaksa lawan untuk 

mempercepat pukulannya dan posisi menunggu di depan net akan memaksa lawan 

memukul bola dekat net dalam batas satu kaki (25 cm) atau lebih dari kedua garis 

pinggir. Biasanya lawan akan menurun kemampuannya dalam memukul dengan 
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ruang yang kecil, akibatnya lawan akan membuat kesalahan-kesalahan dan ia mudah 

dikalahkan (Robert Scharff, 1981:70). 

2.1.3.2.  Macam-macam Pukulan volley 

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

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

volley, lob volley.  

2.1.3.2.1. Forehand Volley 

Forehand volley merupakan pukulan terhadap bola yang masih di udara 

dengan menarik lengan kanan sedikit kesamping kanan, permukaan raket sedikit 

dibuka dan bahu berputar sedikit kesamping dan kaki kiri melangkah kedepan pada 

saat memukul, ini dilakukan oleh pemain yang melakukan pukulan dengan tangan 

kanan (Katili, 1973:88). 

2.1.3.2.2.  Backhand volley 

Backhand volley merupakan kebalikan dari pukulan forehand volley, yaitu 

dengan menyilangkan lengan kanan kebagian atas sebelah kiri badan dan kaki kanan 

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

2.1.3.2.3.  Low volley 

Low volley merupakan pukulan volley dengan menggerakkan tubuh secara 

cepat untuk menjangkau bola dengan menekuk lutut untuk mendapatkan bola rendah 

dengan membuka raket (Katili, 1973:88). 
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2.1.3.2.4.  Stop Volley       

 Stop Volley adalah pukulan menjatuhkan bola sedikit melewati net dan jauh 

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

dekat dengan net yang harus memperhatikan pegangan raket dengan kuat (Katili, 

1973:89). 

2.1.2.2.5.  Lob Volley 

Suatu pukulan yang dilakukan bila lawan berada dekat dengan net dan siap 

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

tidaknya suatu lob tidak terletak pada kecepatan dan kerasnya pukulan, tetapi pada 

sentuhan serta waktu raket mengangkat bola (Katili, 1973:89). 

 

2.1.4.  Pukulan Forehand Volley 

2.1.4.1.  Pengertian Forehand Volley 

Schraff menyatakan bahwa volley baik forehand maupun backhand 

merupakan pukulan pada bola sebelum memantul, pukulan ini dipakai terutama jika 

anda didepan net (1981:70). Tujuan utama dari seorang pemain yang menyerang, 

pukulan ini biasa disebut finishing shot atau pukulan penentu, karena maksud 

utamanya adalah memenangkan angka dan mengakhiri suatu relly. 

2.1.4.2.  Teknik Pukulan Forehand Volley 

            Pelaksanaan forehand volley, untuk dapat memperoleh hasil yang baik maka 

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

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

Four In One Principles, yaitu suatu prinsip yang merupakan suatu kesatuan dari 

keempat unsur teknik dalam melakukan suatu pukulan dalam tenis. Keempatnya tidak 

dapat dipisahkan dan harus menjadi kesatuan gerak dalam usaha melakukan suatu 

teknik pukulan yang benar dengan hasil penempatan bola yang baik. 

            Handono Murti menerangkan bahwa jika anda sudah dalam posisi siap untuk 

melakukan pukulan volley, biasakan mata selalu mengawasi bola dan latih juga 

melihat gerakan raket lawan untuk mengetahui arah dan kecepatan pukulan lawan 

(2002:35). Pada waktu bola dipukul oleh lawan, tarik raket anda kemana arah bola 

diarahkan, pada forehand volley tarik raketnya sejajar dengan posisi bahu, karena 

volley tidak menggunakan ayunan ke belakang (backswing), tetapi menggunakan 

transfer tenaga dengan melangkahkan kaki kedepan untuk menimbulkan tenaga pukul 

pada pukulan volley kita, lakukanlah volley dengan rileks jangan terburu-buru, dan 

lakukan perkenaan bola dengan lembut. 

            Setelah dapat memegang raket dengan benar, Brown menerangkan bahwa 

teknik selanjutnya yaitu sikap berdiri, ayunan kebelakang (backswing), ayunan 

kedepan (forward swing), perkenaan raket dengan bola (impact) dan gerak lanjutan 

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

pelaksanaan dari kelima unsur teknik tersebut dalam melakukan forehand volley.   

2.1.4.3.  Cara Memegang Raket 

             Dalam permainan tenis pegangan sangat penting, sebab pegangan yang benar 

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

bola kearah yang dikehendaki. Seorang pemain harus memakai genggaman untuk 
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forehand volley dan backhand volley serupa dengan forehand dan backhand drive. 

Untuk dapat merubah dari genggaman forehand ke backhand atau sebaliknya hanya 

diperoleh dengan latihan, dan pada volley perubahan ini harus cepat dan otomatis. 

Faktor inilah yang menyebabkan banyak pemain yang memakai pegangan 

continental, ini dapat untuk kedua macam pukulan karena mereka beranggapan tidak 

dapat merubah genggamanya cukup cepat. 

             Suatu pukulan yang baik biasanya didukung oleh teknik pegangan yang 

benar. Magethi berpendapat ada tiga pegangan yang digunakan untuk melakukan 

pukulan, yaitu : pegangan western, pegangan eastern, pegangan continental 

(1990:42). Scharff menerangkan bahwa untuk memukul volley baik  forehand 

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

Sedangkan kelebihan dari pegangan continental ini adalah memberikan rasa enak 

pada pemain serta dapat memberikan kesempatan yang bagus untuk gerakan 

pergelangan tangan, sehingga memberikan keuntungan bagi pemukul untuk 

melakukan pukulan volley baik forehand ataupun backhand dengan baik. Magethi 

mengatakan bahwa pegangan continental adalah pegangan raket dengan 

menempatkan bentuk huruf “V” antara ibu jari dan telunjuk bagian atas pegangan 

raket dan jari-jari tangan mengelilingi raket (1990:47) . Cara memegang raket dengan 

cara continental seperti gambar 1 berikut. 
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                              a.                                b. 
  .                                    . 

Gambar 1 

Cara Memegang Raket dengan Continental 
a) Tampak dari atas, b) Tampak dari belakang 

Sumber : Barron’s 2000. Tenis Course Techniques and Tactics Vol.1 
                             Hongkong: Barron’s Education Series, Inc (hal:36) 
      
2.1.4.4.  Sikap Berdiri (Ready Position) 

              Untuk melakukan setiap pukulan, pemain harus mengambil posisi siap, raket 

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

continental. Badan menghadap ke jaring dan sedikit dibungkukkan, seperti 

dianjurkan untuk suatu drive. Schraff (1981:72) berpendapat ada bermacam-macam 

alasan untuk bersikap demikian : 

1) Jika kepala anda rendah, maka pandangan anda lebih rendah sehingga lebih 

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

dengan bagian tengah raket, yang paling penting mata sama tinggi dengan bola. 

2) Dari sikap membungkuk akan lebih mudah untuk bergerak atau meloncat lebih 

cepat kekanan atau kekiri. 
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3) Anda dilindungi oleh net, jika bola dipukul keras. Juga menambah keyakinan 

anda jika bermain berdekatan, meskipun acap kali tidak ada banyak waktu untuk 

meletakkan kaki pada posisi yang baik, namun anda harus berusaha. Posisi kaki 

yang terbaik adalah serupa dengan posisi kaki pada forehand drive. Kaki kiri 

harus didepan dan kaki kanan tepat dibelakangnya sehingga keduanya kira-kira 

90 derajat dengan net. Lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
                                                           Gambar 2 

Posisi Siap Melakukan Forehand Volley 
Sumber : Barron’s 2000. Tenis Course Techniques and Tactics Vol.1 

                             Hongkong: Barron’s Education Series, Inc (hal:94) 
 

 
2.1.4.5.  Ayunan ke Belakang (Backswing) 

             Pada pukulan forehand volley, ayunan ke belakang menurut Scharff, 

pergelangan tangan tidak boleh dari titik sama tinggi dengan bahu kanan, dan kepala 

raket harus diangkat diatas dari jalan bola yang datang. Berat badan harus 

kebelakang, lutut kaki yang dibelakang harus ditekuk, sedangkan lutut kaki kiri yang 
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dilonggarkan. Tangan kiri harus jauh dari badan untuk menjaga keseimbangan. Pada 

bagian depan dari pukulan, lengan dan pergelangan merenggutkan kepala raket 

kedepan dan kebawah kearah bola datang dengan gerak yang pendek dan cepat 

(1981:73). Pendapat lain menurut Katili bahwa volley tidak di drive atau dipukul, 

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

tinju (1973:81).  

             Saat raket hampir membentur bola, kepala raket harus tinggi kalau bisa diatas 

bola, kemudian dorong kedepan dan sedikit ke bawah. Pergelangan tangan harus kuat 

selama memukul, berat badan berpindah ke kaki kiri sewaktu memukul. Alasan untuk 

itu adalah jelas sebelum bola menyentuh tanah kecepatannya selalu lebih daripada 

jika bola dibiarkan melambung. Lebih jelasnya ayunan kebelakang lihat gambar 3 

berikut. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 

Ayunan ke Belakang  Forehand Volley 
Sumber : Barron’s 2000. Tenis Course Techniques and Tactics Vol.1 

                             Hongkong: Barron’s Education Series, Inc (hal:94) 
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2.1.4.6.  Ayunan ke Depan (Forward Swing) 

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

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

kaki kiri maju kedepan. Pertahankan untuk memberikan sedikit tenaga, dan cegahlah 

ayunan ke depan terlalu banyak. Jika anda melangkah ke depan, tumpuan berat badan 

anda harus berada pada kaki yang dekat dengan net, arahkan pukulan anda jauh ke 

backcourt lawan atau menyudut sehingga lawan anda terpaksa keluar dari posisinya. 

Volley yang baik adalah dengan tindakan yang cepat dan pendek, ayunan raket ke 

depan dari bahu, jangan menggunakan pergelangan tangan atau siku (Brown, 

1996:71). Untuk lebih jelasnya ayunan ke depan lihat gambar 4 berikut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
                                                          Gambar 4 

Ayunan ke Depan  Forehand Volley 
Sumber : Barron’s 2000. Tenis Course Techniques and Tactics Vol.1 

                             Hongkong: Barron’s Education Series, Inc (hal:95) 
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2.1.4.7.  Perkenaan Raket Dengan Bola (Impact) 

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

sedikit menghadap net. Raket dipegang lebih kuat dan terus selama mengenai bola, 

diusahakan senar raket mengenai bola tepat pada bagian tengahnya. Lakukan gerakan 

lanjutan (followthrough) ke arah pukulan anda, dan kembali ke posisi semula secepat 

mungkin untuk bersiap-siap terhadap pukulan berikutnya. Ingatlah agar posisi raket 

di depan anda, berat badan condong ke depan, gunakan backswing pendek dan pukul 

bola sebelum mencapai anda. Bukalah permukaan raket sedikit untuk mendapatkan 

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

Untuk lebih jelasnya perkenaan raket dengan bola lihat gambar 5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Gambar 5 

Perkenaan Raket dengan Bola 
Sumber : Barron’s 2000. Tenis Course Techniques and Tactics Vol.1 

                             Hongkong: Barron’s Education Series, Inc (hal:95) 
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2.1.4.8.  Gerak Lanjutan (Follow Through) 

             Pada pukulan forehand volley ayunan lanjutan hanya sedikit, setelah raket 

membentur bola kemudian lakukanlah ayunan lanjutan, dan raket berhenti kira-kira 

pada ketinggian lutut pada sisi kiri tubuh. Arah ayunan raket dari samping atas ke 

samping bawah. Lakukanlah gerak lanjutan (follow through) sedikit saja kearah 

pukulan anda dan kembalilah ke posisi semula secepat mungkin untuk bersiap-siap 

terhadap pukulan berikutnya, dan jika terlambat kembali ke semula, maka 

keuntungan akan berpihak pada lawan anda. Jika anda dapat melakukan gerak 

lanjutan dengan benar, maka hasil pukulan volley akan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

 

   

Gambar 6 

Gerak Lanjutan 
Sumber : Barron’s 2000. Tenis Course Techniques and Tactics Vol.1 

                             Hongkong: Barron’s Education Series, Inc (hal:95) 
 

 
             Secara lengkap pelaksanaan forehand volley dari awal sampai akhir seperti 

gambar 7 berikut.      
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                                                            Gambar 7 

Pelaksanaan Forehand Volley 
Sumber : Barron’s 2000. Tenis Course Techniques and Tactics Vol.1 

                             Hongkong: Barron’s Education Series, Inc (hal:94-95) 
 

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

pukulan forehand volley dilakukan dengan menarik lengan kanan sedikit kesamping 

kanan, permukaan raket sedikit dibuka dan bahu berputar sedikit kesamping dan kaki 

kiri melangkah kedepan pada saat memukul. 2). Teknik pukulan forehand volley yang 

baik dan benar harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: persiapan (siap 

permulaan), pelaksanaan (saat memukul bola) dan gerakkan lanjutan (gerakan 

sesudah memukul bola). 

 

2.1.5. Metode Latihan Pukulan Forehand Volley 

Dalam usaha mencapai prestasi yang maksimal pada cabang olahraga, 

diperlukan pembinaan yang teratur, terprogram dan berkesinambungan dari para 

pelatih. Seorang pelatih harus mengetahui faktor-faktor penentu yang dapat 
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mempengaruhi prestasi atlet sehingga dalam membina atlet dapat tepat pada tujuan 

yang kita harapkan. Pemberian latihan dalam olahraga ada bermacam-macam cara 

dalam melatih atau metode latihan, untuk mencari efektifitas dan efisiensi suatu 

latihan. Untuk tenis lapangan ada banyak metode latihan yang dapat diberikan oleh 

pelatih kepada anak didiknya. 

Volley dalam tenis lapangan, Brown (1996:74-85) menyatakan ada banyak 

bentuk latihan volley diantaranya : 

1) Volley Bayangan 

     Melalui cermin pemain melakukan ayunan volley dengan mencari 

komponen seperti gerakan kaki, cara genggaman atau gerakan mengayun. 

2) Volley 2 Lawan 1 

     Melakukan dengan 2 mitra latih secara bergantian melakukan pukulan 

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

bola datang setinggi bahu pukul bola dengan sudut membuka lapangan (membuat 

ruangan terbuka di lapangan lawan). 

3) Volley Maju  

   Pemukul memukul bola dengan volley sambil bergerak maju kedepan net 

selangkah demi selangkah. 

4) Volley Dinding 

   Memukul bola ke dinding dengan volley ke arah sasaran yang telah 

ditentukan. 
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5) Volley Berurutan 

   Merupakan latihan pukulan volley dengan mitra latihan yang memukul bola 

dengan pukulan groundstroke dari baseline. 

6) Volley Dengan Sasaran 

   Merupakan latihan pukulan volley dengan menggunakan sasaran di sudut 

belakang backhand, kemudian sudut belakang forehand, kemudian backhand 

pendek dan lebar dan akhirnya forehand yang pendek dan lebar. 

 Berdasarkan landasan diatas, maka dapat dibentuk model latihan forehand 

volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah, salah satunya seperti yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu volley dengan menggunakan sasaran (Brown, 1996: 

79). Dari bentuk latihan tersebut diatas, banyak pelatih yang menggunakan cara 

dengan memodifikasi bentuk-bentuk latihan, seperti yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu dengan memodifikasi bentuk latihan volley dengan sasaran 

menjadi dua bentuk latihan, yaitu latihan dengan sasaran tetap dan latihan dengan 

sasaran berpindah. Bentuk latihan yang digunakan untuk mengembangkan pukulan 

forehand volley dapat dilakukan dengan metode drill pada kedua bentuk latihan 

tersebut. 

Dalam proses latihan untuk melatih pukulan forehand volley, latihan dengan 

drill merupakan salah satu latihan yang sering digunakan para pelatih, sehingga 

dalam pelaksanaan drill ini dilakukan oleh anak dengan memukul bola dengan arah 

sasaran yang telah ditentukan, yaitu sasaran tetap dengan sasaran berpindah. 
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2.1.5.1 Latihan Forehand Volley dengan Sasaran Tetap 

     Latihan forehand volley dengan sasaran tetap adalah suatu proses pukulan 

mengarahkan bola kesatu sasaran tertentu dalam satu tahap, dengan kata lain bahwa 

forehand volley dengan sasaran tetap adalah mempunyai tugas gerak yang tidak 

banyak berubah seperti menerima, mengontrol bola, mengarahkan bola kesatu sasaran 

dengan sedikit gerakan footwork. 

      Bentuk latihan ini biasa digunakan oleh pelatih, yaitu pengumpan (X) 

memberikan bola dengan drill dari garis belakang (baseline) kepada anak (Y) yang 

berdiri didekat net kurang lebih 1 sampai 1½ meter. Anak melakukan forehand volley 

secara terus menerus dan diarahkan kesatu sasaran yang telah ditentukan dengan 

jumlah pukulan yang telah ditentukan pula. Setelah selesai melakukan, ganti dengan 

anak yang lain. Bentuk latihan forehand volley dengan menggunakan sasaran tetap 

tampak pada gambar 8. 

 

        

                                                                                                     Sasaran                                        

         Anak 

                                                                                                        Pengumpan  

 

 

Gambar 8 

Latihan dengan Sasaran Tetap 
Sumber : Jim Brown (1998:79) 
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     Latihan sasaran tetap mempunyai kelebihan dapat mengetahui kesalahan 

pukulannya, sehingga dengan cepat anak dapat memperbaiki kesalahan pukulan. 

Kelemahan pada latihan ini adalah anak tidak dapat menempatkan pukulan  forehand 

volley ke semua sudut lapangan dengan baik. Gambar diatas tersebut dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1) Bola dipukul ke sasaran A. 

2) Bola dipukul ke sasaran B. 

    Maksud dari pola diatas adalah bola dipukul dan diarahkan ke sasaran A dan B 

dengan jumlah bola yang telah ditentukan begitu juga pada sasaran yang berikutnya. 

Pada latihan ini memori akan merekam sangat kuat sebab tidak adanya hambatan 

selang waktu yang memungkinkan pola gerak ini mengalami gangguan. 

2.1.5.2  Latihan Forehand Volley dengan Sasaran Berpindah 

     Latihan forehand volley dengan sasaran berpindah adalah suatu proses pukulan 

mengarahkan bola ke sasaran secara berpindah atau dari sasaran A ke sasaran yang 

B,C,D dalam satu tahap, dengan kata lain pukulan forehand volley dengan sasaran 

berpindah mempunyai bermacam-macam tugas gerak seperti menerima, mengontrol, 

mengarahkan dan ditunjang oleh gerakan footwork, dimana pada waktu memukul 

bola pertama akan berbeda dengan pada waktu memukul bola ke sasaran yang 

lainnya ( sasaran B, C dan D ). 

     Latihan ini dilakukan dengan drill juga, dengan pengumpan (X) memberi bola 

dari garis belakang (baseline) kepada anak (Y) yang juga berdiri di depan net kurang 
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lebih 1 sampai 1½ meter. Pada latihan ini anak melakukan pukulan forehand volley 

dengan bola diarahkan ke berbagai sudut lapangan yang telah ditentukan dengan 

jumlah pukulan yang telah ditentukan pula. Setelah melakukan, ganti dengan yang 

lainnya. 

      Bentuk latihan forehand volley dengan sasaran berpindah tampak pada 

gambar 9. 

 

 

                                                                                                        Sasaran 

Anak                                                                                                        

                                              
                                                                                                     Pengumpan 

 
 

 

Gambar 9 

Latihan dengan Sasaran Berpindah 
(sumber: Modifikasi Latihan Sasaran Tetap) 

 

      Bentuk latihan sasaran berpindah ini mempunyai kelebihan yang lebih baik 

dibandingkan dengan latihan sasaran tetap, yaitu dapat meningkatkan kemampuan 

anak dalam menempatkan bola pada waktu melakukan pukulan forehand volley ke 

semua sudut lapangan dengan baik. Gambar di atas tersebut dapat diartikan sebagai 

berikut: 
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1) Bola dipukul ke sasaran A. 

2) Bola dipukul ke sasaran B. 

3) Bola dipukul ke sasaran C. 

4) Bola dipukul ke sasaran D. 

      Maksud dari pola tersebut diatas adalah pukulan pertama mengarahkan ke 

sasaran A, pukulan kedua mengarah ke sasaran B, pukulan ketiga mengarah ke 

sasaran C, pukulan keempat mengarah ke sasaran D dan kembali lagi ke sasaran A 

sampai dengan bola yang telah ditentukan habis. Jadi pada latihan ini bahwa memori 

akan kurang dalam merekam informasi karena adanya hambatan yang memungkinkan 

pola gerak ini mengalami gangguan. 

 

2.1.6. Kerangka Berfikir 

2.1.6.1.  Latihan Forehand Volley dengan Menggunakan Sasaran Tetap dan Sasaran 

Berpindah 

Latihan dalam olahraga sebenarnya sama dengan belajar pola gerak 

hubungannya dengan forehand volley dimana arah penempatan bola ke sasaran sudut 

backhand, sudut forehand, sudut backhand pendek dan lebar dan diakhiri sudut 

forehand yang pendek dan lebar, mempunyai pola gerak yang berbeda dimana yang 

dimaksud di sini adalah pola gerak pada posisi daun raket pada saat memukul bola. 

Pola gerak yang berbeda di sini adalah dimana saat memukul bola ke sasaran sudut 

belakang backhand pola dari daun raket menghadap serong ke arah sudut sasaran 

backhand saat perkenaan daun raket dengan bola, sedang pada sudut forehand pola 
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dari daun raket menghadap serong ke arah sudut sasaran forehand, sedang untuk 

sudut backhand pendek dan lebar pola dari daun raket menghadap serong ke sudut 

backhand pendek dan lebar dan untuk sudut forehand pendek dan lebar pola dari 

daun raket menghadap serong ke sudut forehand yang lebih pendek dan lebar. Belajar 

pola gerak dalam forehand volley terdapat dua bentuk tugas yaitu footwork dan 

impact. 

2.6.1 Forehand Volley dengan Sasaran Tetap          

Latihan forehand volley dengan sasaran tetap adalah suatu proses pukulan 

mengarahkan bola kesatu sasaran tertentu dalam satu tahap, dengan kata lain bahwa 

forehand volley dengan sasaran tetap adalah mempunyai pola gerak tersendiri. 

Kelebihan model latihan forehand volley dengan sasaran tetap adalah model  

latihan tersebut lebih mudah dipelajari oleh atlet karena metodenya sederhana. 

Dikatakan sederhana karena model latihan ini tidak membutuhkan pola gerak yang 

kompleks. Model latihan ini cepat dalam penguasaan latihan penempatan bola karena 

dilakukan secara terus-menerus tanpa ada pergantian dalam satu tahap pada proses 

pelaksanaannya. Kebutuhan akan daya ingat atau memori tidak banyak diperlukan 

sehingga latihan dapat terfokus pada tujuan yaitu kemampuan penempatan forehand 

volley. Pengaturan gerakan kaki tidak banyak sehingga lebih mudah dalam 

pengaturan langkah kaki dalam kaitannya dengan perkenaan raket dengan bola. 

Model ini juga tidak banyak memerlukan aktifitas fisik sehingga tidak cepat 

menimbulkan kelelahan.  
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Kekurangan model latihan forehand volley dengan sasaran tetap adalah 

kurang dapat menimbulkan kreativitas atlet. Model ini cenderung monoton karena 

dalam pelaksanaanya sangat sederhana dan dilakukan secara terus-menerus dari awal 

sampai akhir latihan. Kurangnya variasi dalam latihan menimbulkan pola gerakan 

yang kurang kompleks sehingga lebih cepat menimbulkan kebosanan. Model latihan 

ini juga kurang dapat menerapkan teknik yang baik karena saat berlatih tidak 

didukung oleh koordinasi mata, tangan dan kaki secara maksimal. 

2.6.2 Latihan  Forehand Volley dengan Sasaran Berpindah 

Forehand volley dengan sasaran berpindah adalah mengarahkan pukulan 

secara berpindah-pindah ke semua sasaran dalam satu tahap, dengan kata lain bahwa 

forehand volley dengan sasaran berpindah mempunyai pola gerak yang berbeda.        

Kelebihan model latihan forehand volley dengan sasaran berpindah adalah 

penerapan model latihan tersebut akan menuntut koordinasi mata, tangan dan kaki 

yang baik. Dalam pelaksaannya, pola gerak kaki yang lebih kompleks dan pergantian 

dalam satu tahapan yang membutuhkan memori menyebabkan antara koordinasi 

mata, tangan, kaki dan ingatan lebih dapat bekerja sehingga pengembangan pola 

gerak kaki lebih baik. 

Kekurangan model latihan forehand volley dengan sasaran berpindah adalah 

kesulitan dalam penguasaan latihan penempatan bola karena membutuhkan suatu 

koordinasi antara mata, tangan dan kaki yang baik sehingga atlet sering kesulitan 

dalam pengaturan kaki dalam kaitannya dengan perkenaan raket dengan bola, karena 
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banyaknya faktor didalamnya, bentuk latihan ini kadang-kadang sering membuat atlet 

merasa frustasi. Faktor memori atau ingatan juga berpengaruh dalam penguasaan 

latihan ini. Model latihan yang banyak membutuhkan pola gerak yang komplek 

sehingga dapat menimbulkan kelelahan yang berarti bagi atlet.  

 

2.2. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenaranya dan  masih perlu 

dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 2004:210). Suharsimi Arikunto (2006:71) 

mengatakan bahwa Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan uraian tentang analisis kelebihan dan kekurangan model latihan 

forehand volley sasaran tetap dengan sasaran berpindah, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2.2.1. Ada perbedaan antara latihan forehand volley sasaran tetap dengan sasaran 

berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan tenis pada 

mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun 

akademik 2008/2009.  

2.2.2. Metode latihan forehand volley dengan sasaran tetap lebih baik daripada 

latihan forehand volley dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley dalam permainan tenis pada mahasiswa putra semester IV 

jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun akademik 2008/2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. 

Penggunaan metode penelitian dalam suatu penelitian harus tepat dan mengarah 

pada suatu penelitian, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu 

penelitian memberikan arah yang tepat, guna tercapainya tujuan penelitian. 

 Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen untuk memperoleh 

data yang sesuai. Metode eksperimen adalah metode yang memberikan dan 

menggunakan suatu gejala yang disebut latihan atau percobaan, dalam penelitian 

ini akan terlihat hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari suatu latihan. 

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

grup dari tes awal, sehingga kedua grup berangkat dari titik tolak yang sama. 

Rancangan penelitian menggunakan design pre-test and post-test. Didalam 

ini tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen (pre-test) dan 

sesudah eksperimen (post-test). Dalam melakukan kegiatan eksperimen ini 

menurut Sutrisno Hadi (2004:511) penulis menggunakan pola Matched by Subject 

Design yang selanjutnya disebut pola M-S, Matched Subject berarti juga group 

matching karena hakekat subject matching adalah sedemikian rupa sehingga 

pemisahan-pemisahan subject masing-masing ke group kontrol secara otomatis 

menseimbangkan kedua group itu. 
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 Untuk menyeimbangkan kemampuan kedua kelompok, dalam penelitian  

ini menggunakan cara subject matching ordinal pairing, yaitu anak dicoba yang 

hasil pre experimental testnya sama atau hampir sama dipasangkan dengan 

menggunakan rumus A-B-B-A, kemudian anggota tiap pasang itu dipisahkan 

untuk dijadikan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sehingga kedua 

kelompok tersebut mempunyai kemampuan awal yang sama sebelum diberikan 

perlakuan atau latihan. 

 

3.1.  Populasi 

             Populasi menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) adalah keseluruhan 

objek penelitian. Pendapat lain populasi menurut Sutrisno Hadi (2004:182) adalah 

keseluruhan penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagian 

jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester IV jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga tahun akademik 2008/2009 yang telah mendapatkan mata 

kuliah tenis, berusia antara 19-22 tahun dengan jumlah 40 mahasiswa, sehingga 

memenuhi syarat populasi yaitu mempunyai sifat sama atau homogen. 

 

3.2.  Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu 

dalam populasi karena disamping memakan biaya yang sangat besar juga 

membutuhkan waktu yang sangat lama. Sutrisno Hadi menyatakan bahwa sampel 

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

populasi, maka penelitian tersebut penelitian sampel. Pendapat lain menurut 
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Suharsimi Arikunto bahwa apabila orang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi 

(2006:130). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive  

sample dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Suharsimi 

Arikunto, 2006:141). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun 

akademik 2008/2009 yang telah mendapatkan mata kuliah tenis yang berjumlah 

28 mahasiswa dengan memiliki kesamaan antara lain jenis kelamin dan umur 

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

 

3.3.  Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) bahwa variabel adalah obyek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian 

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

3.3.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi disebut variabel 

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

bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Latihan forehand volley dengan sasaran tetap. 

b. Latihan forehand volley dengan sasaran berpindah. 
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3.3.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung atau variabel akibat. 

Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

forehand volley. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. 

Instrumen penelitian mencakup segala sesuatu yang digunakan dalam penelitian.  

3.4.1. Tes Forehand Volley 

             Tes untuk mengetahui kemampuan forehand volley menggunakan 

“Modiefied Timmers Forehand and Volley Backhand Test” (Collins and Patrick, 

1978:427) yaitu test untuk mengukur forehand dan backhand volley. Tes ini 

memiliki  tingkat validitas 0,86 dan  untuk  tingkat reliabilitas 0,98. Lapangan tes 

ini  tampak seperti pada gambar 10.  

 

  

 

 

 

 

 
 

Gambar 10 
Lapangan Tes Forehand Volley 

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

Program latihan adalah jumlah pertemuan yang dilaksanakan selama 

penelitian berlangsung. Program latihan berlangsung selama 16 kali perlakuan 

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

Jumlah pertemuan latihan tiga kali seminggu, sehingga waktu yang 

diperlukan adalah enam minggu. Hal ini menurut De Lorme dan Watkin yang 

dikutip oleh M. Sajoto (1995:35) bahwa program yang dilakukan empat kali 

seminggu selama enam minggu cukup efektif, namun  pelatih cenderung 

melaksanakan latihan tiga kali setiap minggu agar tidak terjadi kelelahan yang 

berarti pada atlet dengan lama latihan enam minggu atau lebih. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode eksperimen untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan. Metode 

eksperimen adalah suatu kegiatan untuk meneliti suatu gejala yang dinamakan 

latihan atau perlakuan. Dasar penggunaan metode eksperimen adalah kegiatan 

percobaan yang diawali dengan memberi perlakuan terhadap subyek dan diakhiri 

dengan tes untuk menguji kebenarannya. 

Metode eksperimen ini menggunakan pola M-S (match subyek). Menurut 

Sutrisno Hadi (2004:511) bahwa match subyek sudah ditentukan sekaligus berarti 

group matching karena hakekat matching sedemikian rupa sehingga pemisahan-

pemisahan, subyek-subyek (pair of subyek) masing-masing grup eksperimen dan 

kontrol secara otomatis akan menyeimbangkan kedua grup itu. 

Dalam penelitian ini ada dua macam data yang diambil, yaitu : data Pre-

Test dan data Post-Test. Data Post-Test diambil setelah treatment penelitian 
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dilakukan sebanyak 16 kali. Data Post-Test inilah yang nantinya di analisis 

sebagai hasil penelitian. 

Faktor-faktor lain yang sangat penting dalam penelitian ini adalah metode 

pengumpulan data, sebab berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. 

Adapun cara yang dipakai untuk memperoleh data yaitu dengan tes dan 

pengukuran sebagai berikut : 

3.5.1.  Tes Awal (Pre test) 

 Adalah tes untuk mengukur kemampuan  sampel sebelum mendapat 

latihan-latihan. Kemudian hasil yang diperoleh dipakai sebagai pedoman untuk 

menentukan kelompok kontrol yang akan mendapatkan metode latihan forehand 

volley sasaran tetap dan kelompok eksperimen yang akan mendapatkan metode 

latihan forehand volley sasaran berpindah. 

 Tes awal dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2009 dilapangan tenis FIK 

UNNES. Tujuan pelaksanaan tes awal adalah untuk membagi dua kelompok yang 

setara dan untuk mengukur kemampuan sampel dalam melakukan forehand 

volley. Selanjutnya dari nilai yang sudah dirangking tersebut di pasangkan dengan 

rumus “A-B-B-A” sehingga akan mendapatkan 14 anak kelompok eksperimen 

dan 14 anak kelompok kontrol. 

3.5.2. Perlakuan atau latihan 

Prinsip latihan dalam penelitian ini untuk meningkatkan penguasaan 

pukulan forehand volley. 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. 
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3.5.3. Tes Akhir (Post test) 

Setelah menjalani latihan selama 16 kali tatap muka untuk kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen, selanjutnya dilakukan tes akhir yang 

dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2009 di lapangan FIK UNNES. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes forehand volley, dimana sampel dari 

tiap-tiap kelompok melakukan pukulan forehand volley dengan sepuluh kali 

pukulan. Hasil akhir dari tes ini adalah penjumlahan skor dari 10 kali tes forehand 

volley yang dilakukan.  

 

3.6  Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes, selanjutnya akan di analisis 

dengan menggunakan rumus statistik dengan teknik analisis data dengan 

menggunakan t-test. Sutrisno Hadi (2004:514) menjelaskan bahwa “Analisis 

terhadap hasil-hasil eksperimen yang didasarkan atas subyek matching selalu 

menggunakan t-test pada corelated samples.                               

                                              Tabel 1 

                Persiapan perhitungan statistik dengan pola M-S 

 
No 

 
Pasangan Subjek 

 
Xk 

 
Xe 

D 
(Xk-Xe) 

d 
(D-MD) 

d2 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 

N Jumlah ∑ Xk ∑ Xe ∑ D ∑ d ∑ d2 
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Keterangan :  

Xk    :   Nilai kelompok kontrol 

Xe     :   Nilai kelompok eksperimen  

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

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen   

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

                  (deviasi) dengan MD (mean deviasi) 

∑ d²    :  Kuadrat dari perbedaan masing-masing pasangan 

Langkah-langkah Pengerjaan Tabel Statistik 

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

nomor urut. 

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

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

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

kelompok eksperimen atau Xk - Xe. 

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

         MD=
N

D   

         Harus dicek sigma ∑ D = ∑ (Xk – Xe) dan d = 0,0. 

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

MD, ∑ d2 , dan N. 

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

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

taraf signifikansi 5 %, rumusnya adalah : 
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)1(

2






NN
d

MD
t

     

 

 

Keterangan : 

MD      =   Mean Differences 

d  =  Deviasi individual dari MD 

N  =  Jumlah Subyek (Sutrisno Hadi, 2004:487) 

Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu penulis mengubah 

hipotesis alternatif (Ha) yaitu : “Ada perbedaan antara latihan forehand volley 

sasaran tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley 

dalam permainan tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga tahun  akademik  2008/2009” diubah menjadi hipotesis 

nihil (Ho) yaitu : Tidak ada perbedaan antara latihan forehand volley sasaran tetap 

dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan 

tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

tahun  akademik  2008/2009 

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

keputusan sedikitnya 95 %. 

             Guna mengetahui yang lebih baik dari kedua metode latihan terhadap 

kemampuan forehand volley dilakukan dengan cara melihat besarnya mean yang 

diperoleh dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jika Mk > Me, maka 

latihan forehand volley dengan sasaran tetap lebih baik daripada metode latihan 

sasaran berpindah, dan sebaliknya jika Mk < Me, maka latihan forehand volley 

dengan sasaran berpindah lebih baik daripada metode latihan sasaran tetap.  

 

3.7.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Agar tujuan penelitian dapat dicapai, maka diupayakan untuk memperkecil 

kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi penelitian. Faktor yang 

mempengaruhi penelitian dicari jalan keluarnya, sehingga pengaruhnya dapat 

dihilangkan atau diminimalisasi, faktor-faktor tersebut adalah :  

3.7.1. Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dari setiap sampel tidak sama, sehingga nantinya dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, untuk menghindari hal ini, peneliti berusaha 

memberi motivasi kepada sampel agar melaksanakan latihan dan tes dengan 

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

sehingga latihan dapat dilaksanakan dengan baik. 

3.7.2. Faktor Kemampuan Sampel 

Setiap sampel mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menangkap 

kejelasan dan demonstrasi, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan dalam 
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latihan masih ada, maka selalu diadakan koreksi, baik secara individu maupun 

kelompok, pada saat ataupun setelah anak atau kelompok melakukan demonstrasi 

latihan. 

3.7.3. Faktor Cuaca 

Penelitian ini dilakukan di lapangan terbuka, maka faktor cuaca terutama 

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

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

dipenuhi sesuai dengan rencana. 

3.7.4. Faktor Peralatan Sampel 

Peralatan merupakan sarana pendukung utama dalam setiap cabang 

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

digunakan saat latihan sebelum diadakan penelitian sehingga sampel sudah 

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

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

sudah cukup untuk kelancaran kegiatan penelitian. 

3.7.5. Faktor Kebosanan 

Faktor kebosanan sangat berpengaruh dalam penelitian ini, karena dari 

hari ke hari hanya melakukan forehand volley saja, jelas ini menimbulkan 

kebosanan. Untuk mengatasi hal tersebut maka diberikan variasi latihan yaitu 

diberikan teknik bermain tenis dan setelah itu sampel bermain tenis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

Statistik dengan t-tes rumus pendek terhadap hasil tes akhir diperoleh nilai   

t hitung sebesar 5,115. Setelah dicari nilai dalam tabel dengan taraf signifikansi 5% 

dan derajat kebebasan (db) sebesar 13, diperoleh nilai t tabel sebesar 2,160. Dengan 

demikian diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu 

5,115 > 2,160. Hasil dari uji beda data post-test kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen dapat dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 2. Uji Beda Hasil Post-test Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

Kelompok n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Kontrol 14 23,86 5,11 2,16 Berbeda 
signifikan Eksperimen 14 21,86 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh thitung sebesar = 5,11 > ttabel = 2,16, 

untuk taraf signifikansi 5 % dengan db 13. Dengan demikian hipotesis pertama 

yang menyatakan ada perbedaan pengaruh antara latihan forehand volley sasaran 

tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley dalam 

permainan tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga tahun akademik 2008/2009, diterima. 

Rata-rata skor kemampuan forehand volley kelompok kontrol yang dilatih 

forehand volley sasaran tetap mencapai 23,86 sedangkan kelompok eksperimen 

yang dilatih forehand volley sasaran berpindah mencapai 21,86. Dilihat dari 
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 perolehan rata-rata kemampuan forehand volley dari kedua kelompok tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan forehand volley kelompok yang dilatih forehand 

volley dengan menggunakan sasaran tetap lebih tinggi dari pada kemampuan 

forehand volley kelompok yang dilatih forehand volley dengan menggunakan 

sasaran berpindah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua 

yang menyatakan metode latihan forehand volley dengan sasaran tetap lebih baik 

daripada latihan forehand volley dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley dalam permainan tenis pada mahasiswa putra semester IV jurusan 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun akademik 2008/2009, diterima. 

 

4.2.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dapat diketahui bahwa 

latihan pukulan forehand volley menggunakan sasaran tetap dengan sasaran 

berpindah, menunjukan adanya perbedaan hasil latihan yang signifikan terhadap 

kemampuan forehand volley. Berdasarkan hasil perbedaan mean didapat mean 

kontrol lebih besar daripada mean eksperimen, yaitu 23,86 sehingga menunjukan 

bahwa latihan pukulan forehand volley dengan sasaran tetap memberikan 

kontribusi yang cukup  berarti terhadap kemampuan forehand volley. 

Persamaan dari kedua bentuk latihan tersebut dalam pelaksanaan antara 

latihan forehand volley menggunakan sasaran tetap dengan sasaran berpindah, 

yaitu mengajarkan urutan bagian gerak dari setiap unsur gerak seperti posisi siap, 

gerak awalan, gerak memukul dan gerak lanjutan sehingga menjadi rangkaian 
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gerakan forehand volley secara utuh. Sedangkan perbedaan kedua latihan tersebut 

dapat dilihat dari untung ruginya terhadap kemampuan forehand volley. 

Latihan forehand volley menggunakan sasaran tetap pengaruhnya lebih 

baik terhadap kemampuan pukulan forehand volley menggunakan sasaran 

berpindah. Hal ini disebabkan karena anak terlatih untuk menguasai teknik 

gerakan forehand volley dengan penekanan pada satu sasaran, sehingga arah 

forehand volley lebih terpusat pada satu titik, akan tetapi dalam permainan tenis 

yang sesungguhnya, arah forehand volley disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang memungkinkan pemain untuk mengumpan bola ke daerah lawan pada posisi 

yang lebih menguntungkan untuk mencetak poin penuh. Sehingga dalam keadaan 

demikian, pemain jika dilatih dengan menggunakan sasaran tetap tidak terbiasa 

untuk mengubah arah forehand volley. Pada umumnya pemain yang berlatih 

dengan menggunakan sasaran tetap tidak terbiasa adanya perubahan arah sasaran, 

sehingga latihan yang mengarah pada kecermatan dan ketelitian akan mendukung 

sepenuhnya pada ketepatan. 

 Latihan forehand volley dengan menggunakan sasaran berpindah 

mempunyai pengaruh yang lebih jelek terhadap kemampuan pukulan forehand 

volley daripada menggunakan sasaran tetap karena dengan adanya perubahan 

sasaran dari 1 sasaran ke 4 sasaran, maka kurang mendukung ke arah kecermatan 

dan ketelitian karena sasaranya lebih banyak, untuk itu dituntut adanya 

pengkoordinasian gerak guna mengarah pada sasaran harus lebih teliti 

dibandingkan dengan sasaran tetap. Sehingga dengan adanya latihan ini akan 

mendukung kecermatan pemain dalam permainan tenis yang sesungguhnya. 



 

 

47

Dalam permainan tenis yang sesungguhnya sering menggunakan sasaran 

berpindah karena sorang pemain akan belajar dua gerak sekaligus yaitu footwork 

dan impact dari gerakan yang sesungguhnya. Dalam hal ini sudah tentu pemain 

akan mudah menyesuaikan posisi dalam melakukan pukulan forehand volley 

sehingga memori dalam latihan ini dapat diterapkan saat melakukan pukulan 

forehand volley dalam permainan sesungguhnya. Sedangkan kekurangan pada 

latihan forehand volley dengan sasaran berpindah unsur ketelitian dan kecermatan 

lebih didahulukan daripada kekuatan. 

Berdasarkan uraian tentang keuntungan dan kerugian kedua latihan 

tersebut dan dengan adanya keuntungan menggunakan latihan forehand volley 

sasaran tetap akan lebih mendukung ke arah kecermatan dan ketelitian ke arah 

sasaran, serta dari hasil perhitungan statistik yang diperoleh dapat menunjukan 

bahwa latihan forehand volley sasaran tetap dapat meningkatkan hasil tes 

forehand volley.    
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Ada perbedaan yang berarti antara metode latihan forehand volley sasaran 

tetap dengan forehand volley sasaran berpindah terhadap kemampuan 

forehand volley dalam permainan tenis pada mahasiswa putra semester IV 

jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun akademik 2008/2009. 

5.1.2. Metode latihan forehand volley sasaran tetap memberikan pengaruh yang 

lebih baik daripada metode latihan forehand volley sasaran berpindah 

terhadap kemampuan forehand volley dalam permainan tenis pada 

mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

tahun akademik 2008/2009. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

5.2.1. Bagi pelatih, untuk meningkatkan kemampuan forehand volley pada 

pemainnya dapat menerapkan latihan  forehand volley dengan sasaran 

tetap karena latihan ini lebih mudah dipraktekkan. 
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5.2.2. Bagi mahasiswa lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat 

membandingkan hasil penelitian ini dengan metode yang lain agar 

diperoleh informasi yang semakin akurat terkait suatu metode yang tepat 

dalam meningkatkan kemampuan forehand volley. 
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            DAFTAR  NAMA  SAMPEL  PENELITIAN  MAHASISWA PUTRA  

PENDIDIKAN  KEPELATIHAN  OLAHRAGA  SEMESTER IV  

                                       TAHUN  AKADEMIK  2008 / 2009 

 

 

NO 

 

NAMA 

 

NO 

 

NAMA 

1 ADITYA DWI JANARKO 15 HERI WIDIANTO 

2 ADITYA DP 16 JANUAR TARU 

3 ANDI MAULANA 17 JOHAN ANDRIANTO 

4 ARIF BAKHTIAR 18 KHOIRUL ANAM 

5 ARSAND CHRISANDI 19 MIFTAKHUN 

6 AZIZ GUNTORO 20 MUH. NANANG EKO 

7 AZIZ IRYANTO 21 PRADIPTA ALVIN 

8 BAGUS MEIDA 22 RUDI PRIDA 

9 DANANG ESANTO 23 SETIAWAN 

10 DIAN EKA 24 TRI PURBO WAHYU 

11 DOBY PUTRO 25 UDIN KASMUDI 

12 EKO DWI 26 WIDHI DWI 

13 FRINGGAS WEKE 27 WISNU MAHENDRA 

14 GUSTOM AZMI 28 YOGA NUGRAHA 
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                      DATA HASIL PRE TEST FOREHAND VOLLEY MAHASISWA  
                                          PUTRA JURUSAN PKLO SEMESTER IV 

                                                TAHUN AKADEMIK 2008/2009  

              

NO KODE 
TESTEE NAMA 

HASIL FOREHAND VOLLEY 

I II III IV V XI XII XIII IX X JML 

1 T-01 Aditya D.J. 3 2 0 4 0 0 4 2 3 2 20 

2 T-02 Aditya D.P. 0 2 3 2 1 5 5 0 4 1 23 

3 T-03 Andi Maulana 2 1 0 0 2 3 0 3 1 2 14 

4 T-04 Arif Bakhtiar 4 0 2 0 2 1 1 1 1 1 13 

5 T-05 Arsand Chrisandi 0 5 0 5 4 5 5 4 0 5 33 

6 T-06 Aziz Guntoro 4 1 3 0 5 0 0 0 5 1 19 

7 T-07 Aziz Iryanto 2 2 1 2 3 0 2 3 0 0 15 

8 T-08 Bagus Meida 0 2 0 0 3 3 0 0 1 1 10 

9 T-09 Danang Esanto 2 1 5 0 2 0 0 0 2 5 17 

10 T-10 Dian Eka 1 1 0 5 1 3 4 5 1 0 21 

11 T-11 Doby Putro 3 1 5 5 5 1 3 1 1 0 25 

12 T-12 Eko Dwi 3 2 3 2 2 3 0 0 5 0 20 

13 T-13 Fringgas Weke 3 5 1 0 2 1 0 3 5 1 21 

14 T-14 Gustom Azmi 2 0 0 2 0 1 4 3 2 0 14 

15 T-15 Heri Widianto 1 0 1 0 0 4 4 1 0 0 11 

16 T-16 Januar Taru 1 4 0 1 3 0 3 2 0 1 15 

17 T-17 Johan Andrianto 1 1 1 1 0 1 5 0 0 4 14 

18 T-18 Khoirul Anam 3 0 1 1 0 0 1 3 3 3 15 

19 T-19 Miftakhun 5 4 0 0 1 5 0 5 0 1 21 

20 T-20 Muh. Nanang Eko 0 3 5 0 1 0 1 2 2 3 17 

21 T-21 Pradipta Alvin 0 0 4 2 0 0 1 1 5 1 14 

22 T-22 Rudi Prida 0 1 4 5 1 5 2 0 5 5 28 

23 T-23 Setiawan 3 2 0 0 3 4 0 5 3 0 20 

24 T-24 Tri Purbo Wahyu 0 0 0 1 5 3 2 0 3 5 19 

25 T-25 Udin Kasmudi 2 2 4 4 0 0 1 2 4 0 19 

26 T-26 Widhi Dwi 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 10 

27 T-27 Wisnu Mahendra 3 2 3 0 1 0 0 3 0 0 12 

28 T-28 Yoga Nugraha 1 3 0 0 0 5 3 0 0 0 12 
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                    DAFTAR RANKING NILAI TES AWAL ( PRE TEST  ) 

No No. Tes Nama Sampel Skor 

1 5 ARSAND CHRISANDI 33 

2 22 RUDI PRIDA 28 

3 11 DOBY PUTRO 25 

4 2 ADITYA DP 23 

5 10 DIAN EKA 22 

6 13 FRINGGAS WEKE 21 

7 19 MIFTAKHUN 21 

8 1 ADITYA DWI JANARKO 20 

9 12 EKO DWI 20 

10 23 SETIAWAN 19 

11 6 AZIZ GUNTORO 19 

12 24 TRI PURBO WAHYU 17 

13 25 UDIN KASMUDI 17 

14 20 MUH. NANANG EKO 16 

15 9 DANANG ESANTO 15 

16 7 AZIZ IRYANTO 15 

17 16 JANUAR TARU 15 

18 18 KHOIRUL ANAM 15 

19 21 PRADIPTA ALVIN 14 

20 17 JOHAN ANDRIANTO 14 

21 14 GUSTOM AZMI 14 

22 3 ANDI MAULANA 13 

23 4 ARIF BAKHTIAR 12 

24 27 WISNU MAHENDRA  12 

25 28 YOGA NUGRAHA 12 

26 15 HERI WIDIANTO 10 

27 26 WIDHI DWI 10 

28 8 BAGUS MEIDA 9 

             

DATA PRE TEST KEMAMPUAN FOREHAND VOLLEY YANG TELAH DIPASANGKAN 
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DAFTAR KELOMPOK KONTROL DAN EKSPERIMEN BERDASARKAN TES 

AWAL SERTA  MEAN  DARI  TIAP-TIAP  KELOMPOK  

             

NO. NO. 
TEST HASIL RUMUS 

PASANGAN DIPASANGKAN PASANGAN 
NILAI 

PASANGAN 
NO. TEST 

1 T-05 33 A A - B 33 - 28 T-05 - T-22 
2 T-22 28 B 

3 T-11 25 B A - B 23 - 25 T-02 - T-11 
4 T-02 23 A 

5 T-10 21 A A - B 21 - 21 T-10 - T-13 
6 T-13 21 B 

7 T-19 21 B A - B 20 - 21 T-01 - T-19 
8 T-01 20 A 

9 T-12 20 A A - B 20 - 20 T-12 - T-23 
10 T-23 20 B 

11 T-06 19 B A - B 19 - 19 T-24 - T-06 
12 T-24 19 A 

13 T-25 19 A A - B 19 - 17 T-25 - T-09 
14 T-09 17 B 

15 T-20 17 B A - B 15 - 17 T-07 - T-20 
16 T-07 15 A 

17 T-16 15 A A - B 15 - 15 T-16 - T-18 
18 T-18 15 B 

19 T-03 14 B A - B 14 - 14 T-14 - T-03 
20 T-14 14 A 

21 T-17 14 A A - B 14 - 14 T-17 - T-21 
22 T-21 14 B 

23 T-04 13 B A - B 12 - 13 T-27 - T-04 
24 T-27 12 A 

25 T-28 12 A A - B 12 - 11 T-28 - T-15 
26 T-15 11 B 

27 T-08 10 B A - B 10 - 10 T-26 - T-08 
28 T-26 10 A 
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KELOMPOK KONTROL KELOMPOK EKSPERIMEN 

NO 
KODE 

TES. 
NAMA JML NO 

KODE 

TES. 
NAMA JML 

1 T-05 Arsand Chrisandi 33 1 T-22 Rudi Prida 28 

2 T-02 Aditya D.P. 23 2 T-11 Doby Putro 25 

3 T-10 Dian Eka 21 3 T-13 Fringgas Weke 21 

4 T-01 Aditya D.J. 20 4 T-19 Miftakhun 21 

5 T-12 Eko Dwi 20 5 T-23 Setiawan 20 

6 T-24 Tri Purbo Wahyu 19 6 T-06 Aziz Guntoro 19 

7 T-25 Udin Kasmudi 19 7 T-09 Danang Esanto 17 

8 T-07 Aziz Iryanto 15 8 T-20 Muh. Nanang Eko 17 

9 T-16 Januar Taru 15 9 T-18 Khoirul Anam 15 

10 T-14 Gustom Azmi 14 10 T-03 Andi Maulana 14 

11 T-17 Johan Andrianto 14 11 T-21 Pradipta Alvin 14 

12 T-27 Wisnu Mahendra 12 12 T-04 Arif Bakhtiar 13 

13 T-28 Yoga Nugraha 12 13 T-15 Heri Widianto 11 

14 T-26 Widhi Dwi 10 14 T-08 Bagus Meida 10 

Jumlah 247 Jumlah 245 

 
HASIL POST TEST  KEMAMPUAN FOREHAND VOLLEY 

 KELOMPOK KONTROL 

              
NO KODE NAMA HASIL FOREHAND VOLLEY 
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TESTEE I II III IV V XI XII XIII IX X JML 

1 T-05 Arsand Chrisandi 5 5 3 5 1 3 3 3 0 5 33 

2 T-02 Aditya D.P. 2 3 0 4 4 1 3 5 5 3 30 

3 T-10 Dian Eka 0 2 4 4 1 5 2 5 3 1 27 

4 T-01 Aditya D.J. 2 1 0 4 0 4 5 4 4 4 28 

5 T-12 Eko Dwi 1 2 1 4 3 1 4 2 5 3 26 

6 T-24 Tri Purbo Wahyu 2 1 2 5 4 5 2 1 3 1 26 

7 T-25 Udin Kasmudi 2 4 3 0 0 4 2 4 4 1 24 

8 T-07 Aziz Iryanto 1 3 1 5 0 1 2 5 4 1 23 

9 T-16 Januar Taru 5 2 4 0 1 4 0 1 2 2 21 

10 T-14 Gustom Azmi 1 0 1 0 5 5 1 1 1 5 20 

11 T-17 Johan Andrianto 1 4 2 3 1 1 5 0 3 0 20 

12 T-27 Wisnu Mahendra 4 1 3 0 2 1 0 2 0 5 18 

13 T-28 Yoga Nugraha 0 3 5 2 1 0 4 2 2 1 20 

14 T-26 Widhi Dwi 1 4 2 3 0 0 2 5 1 0 18 

 

 
HASIL POST TEST  KEMAMPUAN FOREHAND VOLLEY KELOMPOK 

EKSPERIMEN 

              

NO 
KODE 

TESTEE 
NAMA 

HASIL FOREHAND VOLLEY 

I II III IV V XI XII XIII IX X JML 

1 T-22 Rudi Prida 3 0 2 5 4 5 3 4 2 1 29 
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2 T-11 Doby Putro 2 1 5 5 4 4 3 1 1 2 28 

3 T-13 Fringgas Weke 2 2 2 3 0 4 3 4 4 2 26 

4 T-19 Miftakhun 5 1 1 2 0 5 1 3 4 5 27 

5 T-23 Setiawan 1 0 5 1 5 4 3 2 0 2 23 

6 T-06 Aziz Guntoro 4 0 4 0 2 0 2 5 3 2 22 

7 T-09 Danang Esanto 1 2 0 0 2 4 4 0 3 4 20 

8 T-20 M. Nanang Eko 1 3 0 4 4 1 3 3 1 1 21 

9 T-18 Khoirul Anam 3 3 0 1 2 1 4 1 4 0 19 

10 T-03 Andi Maulana 1 2 3 2 1 0 0 4 3 4 20 

11 T-21 Pradipta Alvin 3 0 0 5 2 1 2 0 5 0 18 

12 T-04 Arif Bakhtiar 1 3 1 4 0 0 4 3 0 0 16 

13 T-15 Heri Widianto 5 1 2 1 0 1 3 3 0 2 18 

14 T-08 Bagus Meida 1 3 0 3 1 2 0 4 3 2 19 

 

 
 

HASIL PERHITUNGAN STATISTIK DENGAN POLA M-S TERHADAP 

HASIL TES AKHIR KEMAMPUAN  FOREHAND VOLLEY 

 

No Pasangan Xk Xe 
D 

(Xk–Xe) 

d 

(D - MD) 
d2 

1 T-05 - T-22 33 29 4.00 2.00 4.00 

2 T-02 - T-11 30 28 2.00 0.00 0.00 

3 T-10 - T-13 27 26 1.00 -1.00 1.00 

4 T-01 - T-19 28 27 1.00 -1.00 1.00 
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5 T-12 - T-23 26 23 3.00 1.00 1.00 

6 T-24 - T-06 26 22 4.00 2.00 4.00 

7 T-25 - T-09 24 20 4.00 2.00 4.00 

8 T-07 - T-20 23 21 2.00 0.00 0.00 

9 T-16 - T-18 21 19 2.00 0.00 0.00 

10 T-14 - T-03 20 20 0.00 -2.00 4.00 

11 T-17 - T-21 20 18 2.00 0.00 0.00 

12 T-27 - T-04 18 16 2.00 0.00 0.00 

13 T-28 - T-15 20 18 2.00 0.00 0.00 

14 T-26 - T-08 18 19   -1.00 -3.00 9.00 

Jumlah 334 306 28.00 0.00 28.00 

Rata-rata 23.86 21.86      

 
 
 
 

PERHITUNGAN  STATISTIK 

 Untuk mengetahui perbedaan hasil antara latihan forehand volley sasaran 

tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley, maka 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

 Dari hasil perhitungan pada tabel persiapan dapat diketahui: 
 

ΣD  =  28 

Σd2  =  28 

N  =  14 

MD  = 2
14
28



N
D  
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 Data tabel diatas dimasukkan kedalam rumus t – tes dengan rumus pendek 

sehingga diperoleh nilai sebagai berikut: 

)1(

2






NN
d

MD
t  

)114(14
28
2



t  

182
28
2

t  

153,0
2

t  

391,0
2

t  

t=  5,115 

 Karena t hitung 5,115 sedangkan t tabel dengan d.b 13 taraf signifikasi 5 

% = 2,160, berarti t hitung > t tabel atau 5,115 > 2,160, dengan demikian ada 

perbedaan hasil  antara latihan forehand volley sasaran tetap lebih besar dari pada 

latihan forehand volley  sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley 

pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

tahun akademik 2008/2009. 
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UJI PERBANDINGAN MEAN  

 Guna mengetahui mana yang lebih baik antara latihan forehand volley 

sasaran tetap dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand volley 

pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

tahun akademik 2008/2009. 

dilakukan uji perbandingan mean, yaitu: 

Mk  = ∑k      Me = ∑e 
       N            N  
 
 = 334      = 306 

14 14 

 = 23,86     =  21,86 

 

 Berdasarkan perhitungan diatas dan diperoleh Mk = 23,86 dan Me = 21,86 

berarti Mk > Me  atau 23,86 > 21,86. Melihat uji perbandingan mean diatas, maka 
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dengan demikian latihan forehand volley dengan sasaran tetap lebih baik dari pada 

latihan forehand volley dengan sasaran berpindah terhadap kemampuan forehand 

volley pada mahasiswa putra semester IV jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga tahun akademik 2008/2009. 

 

 

 
 
 
 

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING DAN  

PETUGAS LAPANGAN  

 

 
NO NAMA JABATAN 

1 Soedjatmiko, S.Pd.,M.Pd Dosen Pembimbing I  

2 Drs. Hermawan M.Pd Dosen Pembimbing II 

3 Sugeng Hari Aji Peneliti 

4 Ahmad Fahmi  Pengumpan Bola 

5 Aditya Arie Subagyo  Pencatat hasil test  

6 M.Nur Kholis Pencatat hasil test  

7 Gigih Sarwo  Perlengkapan  

8 Angga Agusta  Perlengkapan  

9 Meka Yulianto Perlengkapan  

10 Husni Fahritsani  Pembantu umum  

11 Dony Sapta  Pembantu umum  
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12 Taufik Hidayat  Dokumentasi  
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Nilai-Nilai t-test 
Batas Sigifikansi Nilai t pada Berbagai Taraf Signifikansi  
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 PETUNJUK PELAKSANAAN TES FOREHAND VOLLEY 
 
 
A.  Tujuan 

      Untuk mengukur kemampuan forehand volley 

B.  Validitas dan Reliabilitas Tes 

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

0,98 

C.  Alat dan Perlengkapan 

1. Lapangan Tenis.  

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

Post-test. 

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

sasaran.  

4. Keranjang bola 1 buah. 

5. Alat tulis dan form pencatat hasil penelitian. 

D.  Petugas  

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

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

bola.  

E.  Pelaksanaan Tes 

1. Persiapan 
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a).  Anak di bariskan 4 saf. 

b).  Informasi tentang latihan yang akan dilakukan. 

 

c). Lari 3 kali lapangan tenis dengan variasi kedepan, menyilang dan   

menyamping. 

d).  Peregangan 

2. Pelaksanaan 

a).  Anak dipanggil satu persatu menurut daftar nomor yang telah disusun 

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

sampel menempatkan diri dibelakang net dengan jarak 1 sampai 1 ½ m 

dari net untuk memulai melakukan pukulan forehand volley. 

      c). Apabila umpan menyangkut di net, bola umpan jatuh atau mengarah  

kearah backhand dan bola umpan jatuh kearah forehand tetapi melebar 

jauh dari anak maka diulang. 

           d). Setiap kesalahan melakukan forehand volley sesuai dengan peraturan 

nilainya adalah 0 atau bila bola keluar lapangan tunggal dan bola jatuh 

dilapangan sendiri, sedangkan bola yang masuk mendapatkan nilai 

sesuai yang sudah tertera dilapangan. 

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

dengan            2 kali percobaan. 

3. Setelah Pelaksanaan 

a).  Peregangan dan Pendinginan 

b).  Evaluasi Latihan 
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F.  Penilaian  

                   Setiap pukulan dari 10 bola yang dipukul oleh peserta akan dilihat 

skornya 0 sampai 5, tergantung jatuhnya bola dilapangan. Skor akhir adalah 

dengan menjumlah nilai-nilai dari 10 kali melakukan forehand volley yang 

dilakukan oleh peserta tes. 

G.  Lapangan Tes Forehand Volley 
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   Gambar  Lapangan tes  forehand volley 

     Sumber : Collins and Patrick. (1978:427) Timmers Tennis Skill Test 
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                                                        Sampel Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Lapangan Tempat Pelaksanaan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Pelaksanaan Pre-Test Penelitian 
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Pelaksanaan Post-Test Penelitian 
 


