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Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kemampuan teknik dasar 

bermain softball pada pemain softball UKM FIK UNNES Tahun Akademik 
2004/2005. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 
teknik dasar permainan softball pada pemain softball di UKM FIK UNNES 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UKM Softball FIK 
UNNES Tahun Akademik 2004/2005 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah        
27 mahasiswa. Sedangkan dalam pengambilan sampelnya menggunakan teknik 
total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan teknik dasar 
bermain softball pada mahasiswa softball di UKM FIK UNNES Tahun Akademik 
2004/2005. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
survei tes dengan metode deskreptif kualitatif. 

Hasil tes lemparan atas menunjukkan nilai rata-rata 76.00% dalam kategori 
sangat baik, tes menangkap bola gulir menunjukkan nilai rata-rata 62.68% dalam 
kategori baik, tes menangkap bola lambung menunjukkan nilai rata-rata 64.09% 
dalam kategori baik, tes memukul bola menunjukkan nilai rata-rata 62.42% dalam 
kategori baik dan tes lari base ke base menunjukkan nilai rata-rata 87.35% dalam 
kategori sangat baik.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan para pemain 
dalam tes lemparan atas dan tes lari dari base ke base sudah tergolong sangat baik 
sedangkan tes menangkap bola gulir dan bola lambung serta tes memukul bola 
sudah tergolong baik. Hasil tersebut dipengaruhi oleh latihan yang terprogram, 
tambahan latihan saat kuliah Softball, dan dukungan dari kemampuan dan 
pengetahuan pelatih yang memadai.  

Simpulan dalam penelitian ini teknik lemparan atas (76.00%) dapat 
dinyatakan sesuai dengan standar hasil latihan, teknik menangkap bola gulir 
(62.68%) dapat dinyatakan belum mencapai standar , hasil latihan teknik 
menangkap bola lambung (64.09%) dapat dinyatakan belum mencapai standar 
hasil latihan, teknik memukul bola (62.42%) dapat dinyatakan belum mencapai 
standar hasil latihan  dan teknik lari base ke base (87.35%) dapat dinyatakan 
sesuai dengan standar hasil latihan.  

Saran dalam penelitian ini hendaknya pelatih mempertahankan kemampuan 
teknik lemparan dan lari base ke base. Untuk kemampuan menangkap bola gulir, 
menangkap bola lambung, dan memukul  perlu ditingkatakan agar mencapai 
kategori sangat baik. Bagi pelatih atau peneliti lain yang akan melakukan tes 
kemampuan teknik dasar bermain softball dapat menggunakan instrumen dalam 
penelitian ini sebagai alat tes karena sudah teruji validitas dan reliabilitasnya dan 
dinyatakan valid. 
 


